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PROBLEMEN MET UW HAAR?

GEBRUIK

KLORANE SHAMPOO
Heus, het helpt

Nertsenolie
tegen doffe afbrekende of gevorkte haren

Kinine
tegen haaruitval

Oostindïsche kers
tegen roos

Eishampoo
tegen krachtloze haren

Notelaarsblad
om lichtbruin of bruin haar te verdonkeren

Blauwe santorie
verhindert het vergelen van wit of grijzend

haar

LENSELINK

Wij zijn met vakantie
van 5 t.e.m. 12 aug. '74

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Inplaats van kaarten

MARINUS SMEENK

en

ALIE MENKVELD

geven u kennis van hun voorgenomen huwe-

l,,'k op vrijdag 2 augustus 1974 om 13.30 uur

in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om

14 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld

door de weieerwaarde heer ds \. Ribbink van

Malle.

Vorden, Hoge Slagdijk 1

Hengelo Gld, Hogenkampweg 1

augustus 1974

Toekomstig adres: Hoge Slagdijk 1, Vorden

Dag.adres: zaal Concordia, Raadhuisstraat,

Hengelo Gld

Receptie van 16 tot 17.30 uur.

CLAM
-

627e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag 5 aug. a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd

worden dan t.e.m. 10 aug.

B E C K I N G
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

Dese week

bij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Magere

hamlappen

500 gram

Gebraden gehakt

99150 gram

Verse

kuikenbouten

500 gram 375

Palingworst

100 gram 79

Dik vet

gezouten spek

198500 gram

Rauwe ham

100 gram 148

Magere

speklappen

500 gram 178

Paté

100 gram 89

DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

298

Donderdag:

500 gr
malse varkenslappen 368

500 gr vleesribbetjes 98

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 348

500 gr malse riblappen g48

10 BITTER B ALLEN 99

10 KROKETTEN 325

10 FRIKANDELLEN 325

3 LOEMPIA'S 199

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

ATTENTIE!!!
Wij zijn op de Braderie van woensdag a.s. vertegenwoordigd met

Beierse Braadworstjes op de barbecue
Hiermede betuigen wij onze

hartelijke dank aan allen voor

de belangstelling, felicitaties,
bloemen en cadeaus, of in

welke vorm dan ook, die ons
25-jarig huwelijk tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt,

in het bijzonder de muziekver.

Crescendo.

H. Jansen

J. H. Jansen-
Z we verin k

Hannie en Wim

Hengelo Gld, juli 1974.

Varssel, Hazenhutweg 1

Aan allen, buren, familie, vrien

den en kennissen, die ons 40-

jarig huwelijksfeest met bloe-

men en cadeaus op welke
wijze dan ook tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt,

onze hartelijke dank.

G. Broekman

B. G. Broekman-

Oldenhave

Hengelo Gld, juli 1974.

Leliestraat 1

Verse eieren te koop

(bruine) V

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

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

Tevens zijn wij aanwezig op de Braderie te Hengelo Gld

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters



BRADERIE HENGELO GLD
De onderstaande zaken en instellingen zullen op de

Braderie, die door de Hengelose en Keijenburgse Win-

keliersvereniging op woensdag 31 juli in de Kerkstraat

is georganiseerd, één of meer stands betrekken:

Drogisterij Lenselink

Groente- bloemen- fruithandel Wijnbergen

Schoenhandel Hermans

Vivo zelfbediening Chr. Peters

Woninginrichting Lubbers

Manufacturenhandel Disbergen

Schröder bij de kerk

Bakkerij Kreunen

Jansen-Weg

Boekhandel Scholten-v.d. Loop

Drogisterij Marianne

Keurslagerij van Burk

Woters Boekhandel

Modehuis Langeler

Kapsalon van Onna

Groente- en Fruithuis Kuipers

Spar super Houwen

Eef Janssen, Keijenborg

Beumkes

Hoekstra, visboer

Café-rest. Concordia

Café Waenink

Amrobank

Rabobank

Algemene Bank Nederland

Maas Antiek

Autorijschool Denekamp

Supportersclub PAX

Schietver. Willem Teil

Voetbalver. Keijenborgse Boys

Lentferink

Garage Regelink

Stiching Openbare Bibliotheek

Oude Ambachten

Kerkdiensten

ROGRAMMA PAX KOMEND WEEKEND

ie voetbalver PAX uit Hengelo Gld heeft voor de aanvang
an de komende competitie een lijvig oefenprogramma
amengesteld. Oefenwedstrijden en deelname aan tour-
ooien staan er op vermeld.
'oor het weekeinde van 3 en 4 aug. is het volgende punt
an het programma aan de orde.
AX 1 speelt zaterdag 3 aug. op het sportpark te Hengelo G
en oefenwedstrijd tegen Steenderen 1, aanvang 17.00 uur.
ondag 4 aug. neemt PAX 2 deel aan het tournooi te Lochem
erwijl PAX 3, 4 en 5 bij winst deelnemen aan het door de
sreniging zelf georganiseerde tournooi.

•ERDE UITGAVE VAN DE ROMMELMARKT

lu reeds blijkt de belangstelling voor de derde Rommel-

larkt van de chr. muziekver. Crescendo te Hengelo Gld

root te zijn.
>eze Rommelmarkt, die gehouden wordt op vijrdag 9 aug.

i de Spalstraat te Hengelo Gld, nabij de wekelijkse avond-

tarkt, zal een inmense hoeveelheid materiaal te zien geven,

'aarvoor naar verwachting veal aspriant-koper belangstel-

ng zullen hebben.

log steeds komen er meldingen binnen dat men materiaal

eschikbaar heeft voor de Rommelmarkt. Bij Crescendo

ohijnt men dit in het göheel niet erg te vinden, hoe meer

lateriaal, hoe meer mogelijkheden de toekomstige koper

p de Rommelmarkt te bieden valt, iets wat een onontbeer-

ke steun voor de vereniging is, en waardoor mede is kun-

en overgaan tot aanschaf van een geheel nieuw instrumen-

irium voor het korps.

oor het tamboerkorps, onder leiding van de heer J. Hilfe-

nk uit Vorden, en dat goede vorderingen maakt, staat de

itreiking van trommels e.d. op stapel.

ersonen die nog materiaal voor de Rommelmarkt beschik-

aar hebben, kunnen dit nog steeds opgeven bij de na-

olgende telefoonno.: 1735 - 1782 - 1586 - 2136 - 1253, net-

ummer 05753. T.z.t. wordt het materiaal afgehaald.

Gemeente
Hengelo Gld

edert 1 juli 1974 gelden voor de uitkeringen ingevolge de

Igemene Bijstandswet de navolgende basisnormen per
reek:

chtpaar zonder kinderen ƒ 168,45

chtpaar met 1 kind ƒ 171,50

chtpaar met 2 kinderen ƒ 174,15

chtpaar met 3 of 4 kinderen f 176,80

chtpaar met 5 of 6 kinderen f 178,55

chtpaar met 7 of meer kinderen f 180,30

etreft het een onvolledig gezin ( d.w.z. ontbreekt de vader

f moeder) dan worden bovenstaande bedragen met f 24,35

er week verminderd.

'e norm voor een alleenstaande bedraagt ƒ 110.—

'e basisnorm wordt verhoogd met de vergoeding voor woon

osten .

oorts wordt indien men een vrijwillige ziekenfondsverzeke-

ng heeft afgesloten, de verschuldigde premie vergoed,

et bedrag voor persoonlijke uitgaven aan personen, ver-

lijvende in bejaardentehuizen etc., bedraagt per 1 juli

140.— per maand voor een alleenstaande en ƒ 242,50 per

laand voor een echtpaar.

et toegestane bescheiden vermogen bedraagt per 1 juli:

oor gezinnen f 9.000,—

oor alleenstaanden f 4.500,—

oor personen in bejaardentehuizen etc. zijn deze bedragen:

chtparen f 6.000,—

lleenstaanden f 3.600,—

adere inlichtingen kunnen worden ingewonnen ter secre-

irie, afd. sociale zaken, alwaar ook een blad met meer uit-

ëbreide richtlijnen kan worden verströkt.

ZONDAG 4 AUG.

Nod. H«v. Knrk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

Bed. H. Doop

Vr||z. Her». KeHt
10.30 uur Ds P. W. van Arkel

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdlenet wijkverpleging

Zr Lucle Marie, telefoon 1315

Weekendlenct dierenartsen Steenderen
Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-430

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

FLK. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H Mie Door d*
week H. Mie 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburjj
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda 6
uur stille H. Mie. 9.30 uur H. Mis, 11 uu?
iur R.K. kerkdienst.

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

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:

Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel. 05755-236

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur.
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Krulsgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

ALGEMENE LEDENVERGADERING GROENE KRUIS

Onder voorzitterschap van Dr. F. Schreuder hield de Hen-

gelose Groene Kruis vorige week de jaarlijkse algemene

ledenvergadering in het Groene Kruisgebouw.

Na een korte inleiding gaf de voorzitter het woord aan de

secretaris de heer C. Minnée voor het lezen van het jaar-

verslag.

Uit dit verslag bleek dat het een rustig jaar voor de ver-

eniging is geweest, toch was het wel een bijzonder jaar, n.l.

het bestuurslid mevr. Geertsma ontving in het afgelopen

boekjaar de ere-medaille in Goud, verbonden aan de Orde

van Oranje Nassau en van het bestuur ontving zij een

gouden draagmedaille.

Door Zr Culeman werd in 1973 weer veel werk verzet, o.a.

629 verpleegbezoeken; 256 dagelijkse bezoeken; 165 was-

beurten; 156 injecties en in 8 gevallen verleende zij laatste

hulp.

Het aantal leden steeg tot 1192.

Het wijkgebouw bewees ook dit jaar weer goede diensten en

behalve het Kruiswerk werd er ook gebruik gemaakt voor

bejaardengymnastiek, het spreekuur van de O.G.Z.O.-bode

Grootbod, de trombosedienst van het Rode Kruis Zutphen

en binnenkort zal mej. v.d. Boom in het gebouw een Yoga

cursus geven.

Uit dit alles blijkt dat het wijkgebouw steeds intensiever

gebruik wordt.

De voorzitter haakt in op het jaarverslag en onderschreef

het vele werk van zr Culeman die haar werkzaamheden

steeds zo op hartelijke menselijke wijze vervult, waarvoor

het bestuur haar dank zegt, evenals aan mevr. Voskamp en

bode Harmsen.

Hierna volgde het verslag van de penningmeester de heer

F. Zilvold en uit dit verslag bleek dat de financiële uitkom-

sten dit jaar zo zijn dat er nog niet weer tot contributieverho-

ging overgegaan behoeft te worden.

Bij monde van de heer Heusinkveld verklaarde de controle-

commissie de bescheiden van de penningmeester, na zorg-

vuldige controle, prima in orde te hebben bevonden.

De voorzitter dankte de commissie voor het controlewerk,

dat zij steeds zorgvuldig verricht en hij stelde voor hen op-

nieuw in de commissie te benoemen, zodat ook de volgende

controle door de heer Lubbers en Heusinkveld verricht zal
worden.

Bij de bestuurverkiezing werden de aftredende leden t.w.

J. Eenink, G. B. Oldenhave en C. Minnée herkozen.

Bij de rondvraag werd o.m. de vraag gesteld of het gebouw

met de steeds stijgende kosten wel hoog genoeg verzekerd

was, hetgeen bevestigend beantwoord werd.

Uitvoering werd ingegaan op de vraag hoe het staat met de

ambulancedienst en de voorzitter kon hier weinigs positiefs

over mededelen, wel raadde hij iedereen aan om bij even-

tuele ongevallen direct een arts te waarschuwen en dan zo

mogelijk de aard en de verwondingen van het ongeval op

te geven. Dit is voor een arts zeer belangrijk, omdat hij dan

alvast verdere maatregelen kan nemen.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering met dank aan de

leden voor de prettige bespreking.

GESLAAGD

Te Arnhem slaagde voor het diploma MBA, mevr. A. Kus-
ters-van Keulen

SCHIETVERENIGING WILLEM TELL

De jaarvergadering van de schietsportvereniging Willem

Teil te Hengelo Gld werd gehouden in februari j.L. Het is de

goede gewoonte van het bestuur dat de pers op de hoogte

wordt gesteld van het wel en wee in de vereniging. Dit kwam

dit jaar slecht uit de verf, omdat het bestuur veel andere

zaken aan haar hoofd had.

Daarom hier alsnog een opening van zaken van Willem Teil.

Uit de diverse jaarverslagen van secretaris, penningmeester

en wedstrijdcommissie blijkt, dat het weer een goed jaar is

geweest. Er blijven natuurlijk altijd wensen, maar over het

geheel mag men toch niet ontevreden zijn.

Het aantal aktiviteiten, zowel intern als extern blijkt ook dit

afgelopen jaar weer te zijn gestegen. Een moeilijke periode

werd doorgemaakt, toen gedurende langere tijd tijdens de

verbouwing van Hotel Langeler, niet over de zaal konden

beschikken. Echter de bijzonder collegiale houding van onze

zutersvereniging Prinses Juliana te Velswijk en de eigenaar

van het schietlokaal der vereniging maakten het ons moge-

lijk om gedurende de zomermaanden met de oefeningen

door te gaan. Zo werden bij Coen Evers in de Velswijk

enige plezierige maanden vertoefd.

Bij de terugkeer naar zaal Langeler bleek, dat het aantal

luchtgeweerbanen tot de helft terug gebracht moest worden

Dit heeft tot op heden nog geen nadelige gevolgen voor de

vereniging opgeleverd.

De animo voor het schieten neemt steeds toe. Er zijn nog

nooit zoveel leden geweest die over een eigen wapen be-

schikken als thans. Dat aantal zal in de nabije toekomst

zeker nog groter worden en dat is goed. Men komt met een

eigen wapen steeds meer tot oefening, wat dan weer goed

merkbaar is aan de resultaten. Het aantal leden van de

vereniging bedraagt thans 32 en is nog steeds stijgende.

De animo van de laatste jaren is eigenlijk niet verklaarbaar.

Natuurlijk wordt er naar de oorzaken hiervan gezocht. Mis-

schien komt het omdat de vereniging de laatste jaren meer

naar buiten treedt.

Een groot aantal leden van Willem Teil is niet alleen in eigen

vereniging aktief, maar ook in andere organisaties op schiet

sportgebied. Zo hadden leden van Willem Teil een groot

aandeel in de viering van het 40-jarig jubileum van de

schietvereniging Oost-Gelderland, in maart van dit jaar.

De voorzitter van Willem Teil is tevens voorzitter van het

districtsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Schutters-

Associatie, de landelijke bond van schietsportverenigingen.

Dit brengt dan bovendien het lidmaatschap van de Provin-

ciale Raad van de Sport met zich mee. Tenslotte heeft hij

zitting in het dagelijks bestuur van diezelfde K.N.S.A.

Naast deze organisatorische bezigheden wordt het schieten

echter niet vergeten. Ook in het afgelopen seizoen waren de

schutters van Willem Teil aanwezig op tal van wedstrijden

deden mee aan competities, districhtskampioenschappen en

zelfs Nederlandse kampioenschappen en wel met het nodige

succes. Dit jaar konden 17 bekers in de prijzenkast worden

gezet, waaronder een fonkelnieuwe wisselprijs voor lucht-

geweerschutters. De prijzenkast dreigt daardoor uit zijn

voegen te barsten.

De gezamenlijke leden veroverden op deze wedstrijden niet

minder dan 53 persoonlijke prijzen. Een en ander is wel een

bewijs dat de graad van geoefendheid stijgt. Hierover wordt

gesproken en trekt nieuwe leden aan. Het is verheugend dat

de belangstelling groeiende is; het schept echter ook wel

verplichtingen. Over belangstelling uit het toch betrekkelijk

kleine wereldje van de schietsportliefhebbers valt dan ook
niet te klagen.

Het nare is dat schieten nauwelijks een kijksport is, met

andere woorden, de niet-deskundige ziet nauwelijks de lol

ervan. Onbekend maakt onbemind, dat geldt voor elke sport

maar voor de schietsport in het bijzonder. Daarom is het ook
nodig dat een vereniging als Willem Teil elke gelegenheid

aangrijpt om zich in de kijker te spelen en op andere ma-

nieren de aandacht op zich te vestigen.

Mede daarom is het bestuur content, dat de Hengelose en

Keijenburgse Winkeliersvereniging het initiatief heeft ge-

nomen om een braderie te organiseren en daarbij de sport-

verenigingen do mogelijkheid heeft gegeven hieraan deel

te nemen. Willem Teil heeft deze gelegenheid met beide

handen aangegrepen om op haar gebied haar gezicht aan
het publiek te conen.

Op de vraag wat er waar is van de geruchten dat Willem

Teil een eigen accomodatie wil stichten, kan als antwoord

gegeven worden, dat al in een vergadering van maart 1972

het beginselbesluit daarover genomen is.

Het bestuur heeft zich sinds die tijd uitvoerig geïnformeerd

over wenselijke grootte, indeling, financiering enz. Het lijkt

er inderdaad op, dat de plannen binnenkort verwezenlijkt

kunnen worden en de dag van de bouw niet ver meer is.

Dit is gezien de aanwas van nieuwe leden ook nodig, immers

als men lid wordt van een schietsportvereniging wil men
deze sport ook kunnen beoefenen.

Dit gaat niet altijd zonder moeite, als men aangewezen is op

een ruimte die juisi in deze tijd meer en meer voor andere

doeleinden wordt gebruikt. En eigenlijk ook voor die andere

doeleinden tot stand is gekomen. Wat dit betreft is het be-

stuur van Willem Teil de familie Langeler erkentelijk voor de

moeite die zij zich getroost om de wekelijkse oefenavond

vrij te houden. Dat dat niet altijd gelukt is begrijpelijk.

Willem Teil zou dit graag anders willen maar men kan nu

eenmaal niet voorbij zien aan de belangen van de zaal-

exploitant, die nu eenmaal niet altijd evenwijdig lopen met
die van de vereniging.

Het is echter te hopen dat de wensen van Willem Teil bin-

nenkort gestalte zullen ikrijgen en dat het 9e lustrum van de

vereniging (het 45 jarig bestaan) dat in 1978 valt, in een

ingewoond eigen gebouw kan gevierd worden.

De schietver. Willem Teil staat met een schiettent op de

Braderie te Hengelo Gld die op woensdag 31 juli in de Kerk
straat wordt gehouden.

De Hengelose Braderie een gezellig trefpunt

waar ook U niet mag ontbreken. TOT ZIENS

TOUWTREKWEDSTRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP

VAN HENGELO GLD

De vorige week donderdagavond gehouden touwtrekwed-

strijden, georganiseerd door TTV Bekveld en VW Hengelo

zijn alleszins geslaagd. Het goed opgekomen publiek heeft

kunnen genieten van goede sport geboden door de ver-

schillende ploegen. Voor het kampioenschap hadden 8 ploe-

gen ingeschreven, die in verschillende trekbeurten uitmaak-

ten wie zich kampioen van Hengelo Gld mocht noemen.

Na een spannende strijd was het Varssel dat aan het langste

eind trok. Voorzitter van Hengel van VW reikte aan coach

van Varssel de kampioensbeker uit. De uitslag was als volgt

1 Varssel, 2 Broek, 3 café Winkelman 2, 4 Baakse Beek.

De ploegen van Bekveld en Eibergen gaven nog gave show

van professioneel touwtrekken weg.

Onder deskundige leiding van de heren Berenpas en Rue-

sink werd het een geslaagde avond.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT
ke nieuwe
RDAPPELEN 2'/*kg

138NDPEREN kg

SKOMKOMMER

se
EPGROENTE bakje
Ier
DE KOOL kg

58
48

icht
MATEN kg

SLIJTERIJ „DE ZON"

ige JENEVER Itr

flAAKBRANDEWIJN Itr 1185
ELLON

TUUR DRUIVENSAP
fles

UIT DE DIEPVRIES
) fricandellen 4 st. v. 145 nu 125
atesfrites baal kg 156

DL International bier
6 fles van 318 voor 285

VLEES VERS VAN HET MES EN VOOR MARKTPRIJZEN

3 SLAVINKEN
BIEFLAPJES 100 gr
Mager KLAPSTÜK
Magere

169

140

389

VERSE BRAADWORST

Magere HAMLAPPEN
Puur mager

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

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

150 gr boterhamworst
uit eigen worstmakerij

150 gr boerenmetworst
150 gr Berliner leverworst

69

119
98

250 gr leverworst
uit eigen worstmakerij

150 gr vleessalade

95
98

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 68

Romige VANILLEVLA Itr 99

1/4 Itr

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 82
wit 85

6 lunchbollen 93
5 krentenbollen 125

159
Damesslips

met badstof kruisje van 198 bijons 169
eugd vraagt

agelslag
k of puur 500 gr

Bij ons

suiker
max. 3 kg per klant N8

i koffie vacuüm van 238 voor 198

se Vlag halvamel 99

itaïr spuitbus 198

pballetjes 75

Weer naar school

Ballpoints 3 stuks
Schrijf bloes
Ringband
Interieur voor ringband
Viltstiften 10 stuks

Bontkracht

Radion

Hero cassis

Lucifers

koffer 570

plastic zak 398

de echte liter 129

3 pak 85

IFORNIA

soepen
• tomaat - groente 3 blik

Voordeliger in grote merken

Popla 1000
van 138 voor 125 maar bij ons 4 rol



Grote B R A D E R l E - Kerkstraat
woensdag 31 juli vanaf 's avonds 6 uur

Donderdagmorgen 9 uur begint de

Opruiming

bij STEVORD
VEEL GOEDE AANBIEDINGEN IN

glas, aardewerk, porceleïn, emaille,

roestvrij staal

Dit keer als attractie een aantal artikelen op vreemde condities.

Wie het eerst komt Zie daarvoor onze etalages

Stevord
De opruiming bij Stevord,
dat vaSt nooit tegen!

HENGELO (GLD)

ZONDAG 4 AUG,

DE MUSKETIERS

3 bars vol gezelligheid

«te

Wegens vakantie gesloten

van 5 t.e.m. 12 aug.
KAPSALON

van ONNA
Kerkstraat - HENGELO GLD

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente s -10 %
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

Op 22 juli 1974 werd onze

zoon van 61/2 pond geboren.

De gelukkige ouders zijn:

Jennie en Hendrik-Jan

Dijkman

Hengelo Gld,

Spalstraat 10D

EDWIN

is de naam die wij hem ge-

geven hebben

Aan allen die hebben bijge-

dragen ons 40-jarig huwelijks-

feest tot een onvergetelijke

dag te maken, onze hartelijke

dank.

H. J. Grotenhuijs

H. J. Grotenhuijs-

Ellenkamp

Hengelo Gld, juli 1974.

Kieftendorp 9.

Jonggehuwde vrouw zoekt

werk, liefst in winkel. Maan-

straat 4, Hengelo Gld

Gevraagd een meisje voor de

zaterdag. J. Bruil, Lankhorster-

straat 9, Hengelo Gld

Te koop kolenkachel (voor

nootjes 5) merk Pelgrim, bij-
zetkachel, evt. voor aardgas,

verwarmingslamp voor douche

cel. P. H. Pelgrum, Vellekes-

weg 1, Hengelo Gld

Te koop i.g.st.z. petroleum-

kachel met tank (1200 liter)

Banninkstraat 15, Hengelo Gld

Billijk te koop halve stenen
voor diverse doeleinden en

partij puin (gratis afhalen)

A. Weg, Raadhuisstraat 12,

Hengelo Gld

Te koop ± 1.70 ha rogge op
stam. Briefjes inleveren tot

4 aug. A. Brunsveld, Pastorie-

straat 3, Keijenburg

Te koop konijnen van diverse

soort. Wed. Messing, Wester-

straat 90, Hengelo Gld

Te koop jonge hennen, tegen

de leg. H. Hermans, Tram-

straat 5, Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-187»

Wilt u de hoogste prijs voor

uw nuchtere kalveren? Dan

naar Harry Waenink, SpaL

straat 51, Hengelo Gld

Tel. 1317

Vakantie
van 3 t.e.m. 19 aug.

ZIEKENVERVOER

A. G. WOLSINK
Vordenseweg 3 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1493

Voor ziekenvervoer kunt u bellen: Tel. 05470-2800

SPAARBANK

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tal. 05753-1964

melksystemen
en stallen

Groene Kruis
Zr Culemann is AFWEZIG

van 1 aug-18 aug.
Zr Lucie Marie neemt waar, Tel. 1315

Spreekuur: maandag - woensdag _ vrijdag van 14.15

tot 14.45 uur.

WEGENS FAMILIEFEEST

woensdag 31 juli
de gehele dag gesloten

Café-winkel v.d. WEER

Chr. muziekver. „Crescendo"
HENGELO GLD

Hierbij maken wij U bekend, dat de gehouden kol-

lekte voor het instrumentenfonds heeft opgebracht,

het bedrag van

ƒ 6.436,90
Bestuur en leden brengen allen hartelijk dank, die

door hun gift tot dit mooie resultaat hebben bij-

gedragen.

Het bestuur

Hengelo Gld, juli 1974.

Gebruikte frames en doeken
voor alle soorten winterjassen

VOOR DE DOE-HET-ZELVER

Diverse delen reeds v.a. f 10.-

Boeke-Heesters
Zelhemseweg 30 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1964

Te koop

1 CHRYSLER

1 OPEL KADETT

1 PEUGEOT 404

1 OPEL REKORD 4-deurs

1972

1973

1970

1970

Garage B. REGELINK
Synagogestraat 6 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1573

Wegens vakantie gesloten

van 12 Le. m. 26 aug.
KAPSALON

W . L U R V I N K
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1264

Bestellingen worden aangenomen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


