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CLAM
Nu geen verfbladders meer

PAHALINRECULé
Grond- en glansverf in l bus

BUTS iq
transparante houtveredeling

BONDEX
[n alie kleuren

SADOLINS
in groot- en kleinverpakking

CETA BEVER BUITENBIJTS
voor schuren, garages enz.

LENSELINK

Wij dringen wel aan,
maar niet op

Als u merkt dat het lezen moeilijker gaat,
of als u vér minder scherp gaat zien . . .
wacht dan niet te lang, want de bril moet
er toch komen.

!n uw belang dringen wij aan op vlug
reageren.

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Tel. 1771 - Hengelo Gld

DE GEHELE WEEK:

Huzaren- of
zalmsalade

per stuk 99

Slagersham

150 gram 99

Fricandeau
(zonder vet)

500 gram 598

Gek. lever
QQ100 gram v v

Malse

riblappen

500 gram 548

Tongenworst

89100 gram

Magere

Ham lappen

500 gram

Saks. leverworstje

99per stuk

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 g schouderkarbonade
500 GRAM KUIKENBOUTEN

500 GRAM SCHENKEL

10 BITTER B ALLEN

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S

318
375

498

99

325

325

199

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

HENGELO (GLD)

Kwartet Herman Lippinkhof

3bars val gezelligheid

De opruiming loopt ten einde

maar we houden nog

ENKELE DOLLE DAGEN

Zie etalage

JANSEN 't Schoenenhuis

METAALINDUSTRIE

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

„DE HEIDE SMID"

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

Importeur van:

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

Aanleg van:

Ligboxstallen, compleet
Senior melkleidingsysteem

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

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp

Wie? Wat? Waar?

*

De chr. muziekver. „Crescendo"
organiseert nu al voor de derde maal in successie een echte en
onvervalste

* Rommelmarkt

*

waar belangstellende kopers van alles kunnen treffen, van grote
tot kleine artikelen toe, dit alles in een zeer grote voorraad, en wel op

vrijdag 9 augustus in de Kerkstraat
te Hengelo Gld
OP HET PLEIN VOOR BOEKHANDEL WOLTERS

Aanvang van de verkoop niet eerder dan om 4 uur n.m.

LIEFHEBBERS VAN ANTIEK ZULLEN UITERAARD WEER AANWEZIG ZIJN



Vakantie-aanbiedingen
DINSDAG EN WOENSDAG

2 kg

hand- en moesappels
hierbij 1 zak

gesneden rode kool
DONDERDAG

1 zak

gesneden andijvie
1 kg

bananen
VRIJDAG EN ZATERDAG

2 literflessen

Herschi sinas
200 gram hagelwitte

champignons
ZIE VERDER AANBIEDINGEN VAN

bloemen en planten
in onze

verkoop-bloemenkas

Specialiteit: modern bruïdswerk

FA.WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

189
35

49
110

149
98

Profiteer
nog een week van onze koopjes

Sterk afgeprijsd zijn
KONFEKTIE - BABY-ARTIKELEN

ONDERGOED - HUISHOUDTEXTIEL

NACHTKLEDING

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

PROGRAMMA PAX A.S. WEEKEND

Het programma voor de voetbalvereniging PAX voor het

komend weekend ziet er als volgt uit: PAX 1 speelt op het

tournooi te Lochem om 13.30 uur tegen Sp Loenen 2 en om

15.10 uur tegen Holten 1.

PAX 2 speelt om 14.00 uur tegen Ratti 1

Het 3e, 4e en 5e elftal spelen bij winst in het door da ver-

eniging zelf georganiseerde tournooi.

JEUqDDIENST IN DE OPENLUCHT

Ook dit jaar heeft de jeugddienstcommissie der Herv. Ge-

meente te Hengelo Gïd een kerkdienst belegd in de open-

lucht en wel op zondag 11 augustus a.s.

Als plaats van samenkomst is weer gekozen de camping

,,Kom-es-an" (fam. Gerritsen).

De voorganger in deze dienst zal zijn Ds Kabel. De muzikale

medeweriking wordt verleend door de chr. muziekver. Cres-

cendo, die daartoe meerdere koralen heeft ingestudeerd.

Men wordt wel aangeraden zelf een stoel of iets dergelijks

mee te brengen. Mochten de weersomstandigheden ten tijde

van de aanvang, 's morgens 10 uur, slecht zijn, dan wordt

de jeugddienst verplaatst naar de Herv. Kerk.

Verwacht wordt dat deze openluchtdienst weer veel aan-

dachtig gehoor zal trekken.

MIDDENSTANDSOPLEIDING

AANGEPAST AAN DE MODERNE TIJD

Het middenstandsdiploma algemene handelskennis een

van de drie eisen om een vestigingsvergunning overeen-

komstig de vestigingswet bedrijven te verkrijgen, is sedert

1937 door meer dan een kwart miljoen personen behaald.

De opleidingstijd voor het examen varieerde de laatste jaren

tussen één en twee jaar, afhankelijk van de vooropleiding.

Gedurende deze tijd werden de vakken boekhouden, reke-

nen, Nederlandse taal en correspondentie, bedrijfseconomie

organisatie van de handel en het handelsverkeer en rechts-

en wetskennis onderwezen.

Opmerkelijk was, dat de overheid zich tot 1962 afzijdig heeft

gehouden van deze tak van onderwijs. Alleen bij de examens

hield een rijksgecommitteerde - aangewezen door de minis-

ter van economische zaken - toezicht.

In genoemd jaar kwam de interimregeling subsidiëring

mïnddenstandsonderwijs waarbij aan 2-jarige middenstands-

avondscholen onder bepaalde voorwaarden door het Rijk

subsidie wordt verleend. Thans valt ook dit onderwijs onder

de Mammoetwet en wel als lager beroepsonderwijs.

Deze middenstandsavondscholen gaan uit van een school-

bestuur. Per week wordt op twee avonden 21/2 uur monde-

ling onderwijs gegeven. Uiteraard dienen de leraren be-

voegd te zijn; de leslokalen moeten aan bepaalde voor-

waarden voldoen.

De Stichting Instituut voor Middenstandsonderwijs, geves-

tigd te 's-Gravenhage, Scheveningseweg 100, telefoon 070-

556061, die vanaf 1937 deze opleiding stimuleert en landelijk

organiseert, heeft in deze streek een I.M.O.-middenstands-

avondschool. Het nieuwe schooljaar begint op 20 augustus

a.s. De lessen worden gegeven op dinsdag- en donderdag-

avond van 18.30 tot 21.05 uur in het schoolgebouw van de

D.O.C., Korte Kapoeniestraat 13 te Doetinchem.

Men kan zich aanmelden bij H. H. Verheij, Plein '40_'45 nr 39

Doetinchem.

Het schoolgeld bedraagt door overheidssubsidie slechts

f 130.— per jaar, inclusief inschrijfgeld. Voor nadere gege-

vens verwijzen wij naar de in dit blad opgenomen adver-

tentie.

|;Kerkdiensten

ZONDAG 11 AUG.

NM. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

Jeugddienst

Openluchtdienst op camping „Kom.es-

an". Bij slecht weer in de kerk

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Ribbink, Halle

Zondagtdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

VrUz. Herr. Kerk
Geen dienst

Zondagsdlerut wijkverpleging
Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath. Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

RK Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uut H. Mie. Door de
week H. Mie 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonde 6
uur stille H. Mie. 9.30 uur H. Mie, 11 uur
<iur R.K. kerkdlenet

Te koop jonge hennen, aan en

tegen de leg. H. Hermans,

Tramstraat 6, Hengelo Gld

Tel. 2157

HANDEL IN

hooi en stro

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

ZWEMMEN VOOR EEN DIPLOMA
Zaterdag 27 juli j.l. was het 'smorgens een drukte van belang

op het Hengelose zwembad.

Die dag werd er namenlijk voor de 2e maal dit seizoen voor

een diploma gezwommen.

Voor het A-diploma waren er 50 kandidaten, voor het B-

diploma 36 kandidaten.

Onder het toezicht van mevr. Dusseldorp, gecommitteerde

van de KNZB en met assistentie van badmeester van Aken

en zijn staf, werden de oefeningen afgewerkt.

De voorzitter van de zwembadstichting, de heer W. Geurt-

zen bedankte in een kort woord mevr. Dusseldorp voor haar

begeleidende taak en overhandigde haar een kleine attentie.

De jeugd spoorde hij aan om verder te gaan, omdat dit nog

maar een begin was.

Hierna vroeg hij van de vele aanwezigen een daverend ap-

plaus voor badmeester van Aken en zijn medewerkers, die

er maar voor gezorgd hadden dat er weer zoveel kandidaten

examen konden doen. Tot en met deze groep hebben al ruim

3500 personen met goed gevolg zwemexamen afgelegd in

de nog maar korte historie van het Hengelose zwembad.

Vervolgens deelde mevr. Dusseldorp mede, dat alle kandi-

daten geslaagd waren en deelde de diploma's uit.

MILJOENSTE SCHOT WILLEM TELL
Woensdagsavond tijdens de tweede Braderie van de Hen-

gelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging werd de schiet

tent van de schietver. Willem Teil volop in de belangstelling

betrokken.

Op alle vier banen was het de gehele avond druk met be-

oefenaars van de schietsport.

Het was bekend dat op één van de braderie-avonden het

miljoenste schot uit de buksen van Willem Teil zou vallen,

en het bestuur had voor dit miljoenste schot een niet te ver-

smaden prijs beschikbaar gesteld.

Op deze laatste avond om precies 13 minuten over half tien

verscheen mevr. Herwers-Lettink voor een van de banen om

haar kunnen met de buks te tonen. Dit ging haar nog goed

af ook, maar groter was haar verrassing, toen het bestuur

haar mededeelde, dat zij zojuist het miljoenste schot gelost

had en hiermede de extra prijs in ontvangst mocht nemen,

in de vorm van een tegoedbon voor 2 personen voor een
heerlijk diner.

Ook kon men in de tent van Willem Tel raden hoeveel lege

hulzen er in de pot zaten. Hieraan werd door velen deel ge-

nomen en het was mevr Dolphijn, Burg. Galléestraat uit

Vorden die het precies heeft geraden, n.l. 2619 en hiermede

winnares werd van een prachtige grote beer die als prijs
beschikbaar was.

Willem Teil die met de deelname aan deze Braderie de be.

langstelling voor de mooie schietsport heeft willen bevor-

deren, is hier zeker in geslaagd en heeft er flink mee aan de

weg getimmerd en het zal voor de vereniging dan ook zeker

een stimulans zijn om met veel elan verder te werken aan de

plannen om te komen tot een eigen schietsportaccomodatie.

ROMMELMARKT VERPLAATST NAAR KERKSTRAAT

De voor vrijdag 9 aug. a.s. geplande Rommelmarkt, die de

chr. muziekver. Crescendo dit jaar voor de 3e maal in suc-

cessie organiseert, was aanvankelijk gepland in de Spal-

straat. Door het plaatsvinden van een trouwdienst die mid-

dag in de R.K. Kerk, kan er niet vroegtijdig begonnen wor-

den met het opstellen van de artikelen op het plein voor de

kerk. Daar men dan onmogelijk zoals in de bedoeling ligt,

om 4 uur n.m. met de verkoop kan starten, moest naar een

andere gelegenheid worden omgezien. Als geschikte plaats

werd hiervoor gevonden het grote plein in de Kerkstraat te

Hengelo Gld, voor Boekhandel Wolters. Daar de datum van

9 aug. reeds langer was aangekondigd, leek het niet wense-

lijk de Rommelmarkt alsnog op een andere dag te organi-

seren. Zoals het er nu naar uitzeit zal voor belangsetllenden

weer van alles te koop zijn. De goede resultaten van beide

vorige Rommelmarkten hebben er toe bijgedragen dat Cres-

cendo in staat was een geheel nieuw instrumentarium aan
te schaffen.

Honderden, zoniet enige duizenden bezoekers bevolkten de

Kerkstraat te Hengelo Gld tijdens de eerste Hengelose Bra-

derie van de Hengelose en Keijenburgse Winkelierver, op

woensdagavond 24 en 31 juli.

Was de eerste avond al talrijk in bezoek, dit werd de tweede

avond enige malen overtroffen.

De opzet van deze Hengelose Braderie was een succesvolle

formule, om naast het zakelijk aspect der stands, ook neven-

aktiviteiten.te ontwikkelen, of de aan te bieden produkten op

zo origneel mogelij'ke wijze te brengen.

Een natje en droogje werd niet vergeten, daartoe stonden er

op diverse plaatsen een tweetal bars opgesteld, voor een

praatje en een plaatje apart, t.w. bar-bistro Concordia en

tuinfeestspecialist ,,de Zwaan".

Het was voor de bezoekers gewoonweg om ogen tekort te

komen, er was ook zoveel moois te zien. Daarnaast zorgden

een drietal verenigingen voor een extra attraktie. De bal-

kunst proberen machtig te worden, daarvoor tekende de

supportersclub van PAX met schieten op een W-bord. Een

juist aantal punten scoren met het balgooien of het uit-

dagende hengelen naar een verfrissend flesje drank, daar-

voor tekende de voetbalver. Keijenburgse Boys.

De schietver. Willem Teil vroeg aandacht voor haar edele

sport door de bezoekers in de gelegenheid te stellen een

schot in de roos te wagen.

Een dorp of stad zonder bank is niets. Een drietal plaatselijke

banken was aanwezig om toekomstige klanten uitgebreide

informatie te verschaffen, t.w. Rabobank, A.B.N., Amarobank

De kortgeleden van start gegane openbare bibliotheek een

fusie van de Nutsbibliotheek en de R.K. bibliotheek," bood

„uitgelezen" boeken te koop aan voor een prikkie, terwijl

„Mountain Bill' op de vrolijke toer „uitgedraaide" plaatjes

aanbood.

Er was zoveel te doen, n.l. popraden, leeftijd raden, gewicht

schatten, touwtjes trekken, ringgooien, dropwegen enz.

Het gebeurt niet iedere dag, dat men zomaar alles kapot

mag gooien in de keuken. Met een originele gooi- en smijt-

keuken, kreeg men hiertoe de gelegenheid bij bakker Kreu-

nen. In deze stand mocht men naar hartelust met enorme

bakkeien, de opgestelde flessen, glazen, potjes enz. aan

gruzelementen smijten.

Voor de Hengelose schrijver Herman van Velzen was bijna

inkt te weinig in zijn pen, zoveel boeken moest hij van zijn
handtekening voorzien.

De oude ambachten waren een kijkgenot op zichzelf.

Voor het publiek was deze Hengelose Braderie een feeste-

lijke gebeurtenis. Tot laat in de avond waren bezoekers aan-

wezig om maar niets te missen van het aantrekkelijke dat
de stands te zien gaven.

Deze Braderie is voor herhaling vatbaar, daar zijn ook de
standhouders het wel over eens.

Op woensdag 24 juli kon men raden, hoe oud precies Her-

man Velzen was. De leeftijd was toen precies 72 jaar en
131 dagen.

Op woensdag 31 juli kon men het gewicht schatten van
Bertus Bolknak. Deze woog precies 91 kg.

Meerdere personen vielen in de prijzen.

Voor meerdere informatie wende men zich tot:

WOLTERS BOEKHANDEL, Kerkstraat 17, Hengelo Gld



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

ike nieuwe
IRDAPPELEN 5 kg

O gr Hollandse

ERCIEBOONTJES

ete
AANSE MELOEN

OOFPREI

APP'S FAÏOÜRITE

168
98

168
98

98
SLIJTERIJ „DE ZON"

jheid VIEUX

DERBERG
ERSBIER

LLERBIER

Itr

fl.

6 fles

110

UIT DE DIEPVRIES

0 croeuetten 15 voor 199

1 ijsjes 8 stuks 179

O BIJ Dt HAND Jm £QL £^

vequick wondpleister loH
28 strips van 190 bij ons

VLEES VERS VAN HET MES

2 TARTAAR

VERSE LEVER

DIK SPEK

Malse

varkenslapjes

169
265
169

325
VERSE BRAADWORST
DIKKE RIBBETJES
MAGER FRICANDEAU

Mager

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 gebr. gehakt
100 gr bacon
150 gr magere ham

109
139
119

Kuipje zure zult

100 gr salami
98

139
ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 77

CHOCOLADEVLA '/*ltr 59

Magere 75

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 87

wit 90

6 lunchbollen 93

5 krentenbollen 125

ROOMBOTERKOEK 159
De doeltreffende zuinige

Vapona cassette
weg met die vliegen

675
lekkere sinas

Vivo sinas
heel liter

Sun//
grote ton van 1855 voor

0 aardbeien confiture van 188 voor 169

) voordeelkoek 95

;olo worstjes pot 99

1 appelmoes 2 potjes 89

Pedro de Ravela sherry 2 fI. v. 1150 v. 998

Raak sinas - cola • up per blik 60

Pedaalemmer zakken 99

Gevulde koekn 4 voor 95

Sunlight bontkracht koffer

Macaroni pak 500 gr

Vanille suiker 10 zakjes

Vivo repen 8 voor

co

roentesoep
zakje 69 2 zakjes

Dat scheelt teveel

Blue band
per pakje 84 elk 2e pakje 64



Vakantie-aanbiedingen
DINSDAG EN WOENSDAG

2 kg

hand- en moesappels
hierbij 1 zak

gesneden rode kool
DONDERDAG

1 zak

gesneden andijvie
1 kg

bananen
VRIJDAG EN ZATERDAG

2 literflessen

Herschi sinas
200 gram hagelwitte

champignons
ZIE VERDER AANBIEDINGEN VAN

bloemen en planten
in onze

verkoop-bloemenkas

Specialiteit: modern bruidswerk

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

189
35

49
110

149
98

nog een week van onze koopjes

Sterk afgeprijsd zijn
KONFEKTIE - BABY-ARTIKELEN

ONDERGOED - HUISHOUDTEXTIEL

NACHTKLEDING

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

PROGRAMMA PAX A.S. WEEKEND

Het programma voor de voetbalvereniging PAX voor het

komend weekend ziet er als volgt uit: PAX 1 speelt op het

tournooi te Lochem om 13.30 uur tegen Sp Loenen 2 en om

15.10 uur tegen Holten 1.

PAX 2 speelt om 14.00 uur tegen Ratti 1

Het 3e, 4e en 5e elftal spelen bij winst in het door dg ver-

eniging zelf georganiseerde tournooi.

JEUGDDIENST IN DE OPENLUCHT

Ook dit jaar heeft de jeugddienstcommissie der Herv. Ge-

meente te Hengelo Gld een kerkdienst belegd in de open-

lucht en wel op zondag 11 augustus a.s.

Als plaats van samenkomst is weer gekozen de camping

,,Kom-es-an" (fam. Gerritsen).

De voorganger in deze dienst zal zijn Ds Kabel. De muzikale

medewerking wordt verleend door de chr. muziekver. Cres-

cendo, die daartoe meerdere koralen heeft ingestudeerd.

Men wordt wel aangeraden zelf een stoel of iets dergelijks

mee te brengen. Mochten de weersomstandigheden ten tijde

van de aanvang, s morgens 10 uur, slecht zijn, dan wordt

de jeugddienst verplaatst naar de Herv. Kerk.

Verwacht wordt dat deze openluchtdienst weer veel aan-

dachtig gehoor zal trekken.

MIDDENSTANDSOPLEIDING

AANGEPAST AAN DE MODERNE TIJD

Het middenstandsdiploma algemene handelskennis een

van de drie eisen om een vestigingsvergunning overeen-

komstig de vestigingswet bedrijven te verkrijgen, is sedert

1937 door meer dan een kwart miljoen personen behaald.

De opleidingstijd voor het examen varieerde de laatste jaren

tussen één en twee jaar, afhankelijk van de vooropleiding.

Gedurende deze tijd werden de vakken boekhouden, reke-

nen, Nederlandse taal en correspondentie, bedrijfseconomie

organisatie van de handel en het handelsverkeer en rechts-

en wetskennis onderwezen.

Opmerkelijk was, dat de overheid zich tot 1962 afzijdig heeft

gehouden van deze tak van onderwijs. Alleen bij de examens

hield een rijksgecommitteerde - aangewezen door de minis-

ter van economische zaken - toezicht.

In genoemd jaar kwam de interimregeling subsidiëring

minddenstandsonderwijs waarbij aan 2-jarige middenstands-

avondscholen onder bepaalde voorwaarden door het Rijk

subsidie wordt verleend. Thans valt ook dit onderwijs onder

de Mammoetwet en wel als lager beroepsonderwijs.

Deze middenstandsavondscholen gaan uit van een school-

bestuur. Per week wordt op twee avonden 2y2 uur monde-

ling onderwijs gegeven. Uiteraard dienen de leraren be-

voegd te zijn; de leslokalen moeten aan bepaalde voor-

waarden voldoen.

De Stichting Instituut voor Middenstandsonderwijs, geves-

tigd te 's-Gravenhage, Scheveningseweg 100, telefoon 070-

556061, die vanaf 1937 deze opleiding stimuleert en landelijk

organiseert, heeft in deze streek een I.M.O.-middenstands-

avondschool. Het nieuwe schooljaar begint op 20 augustus

a.s. De lessen worden gegeven op dinsdag- en donderdag-

avond van 18.30 tot 21.05 uur in het schoolgebouw van de

D.O.C., Korte Kapoeniestraat 13 te Doetinchem.

Men kan zich aanmelden bij H. H. Verheij, Plein '40_'45 nr 39

Doetinchem.

Het schoolgeld bedraagt door overheidssubsidie slechts

ƒ 130.— per jaar, inclusief inschrijfgeld. Voor nadere gege-

vens verwijzen wij naar de in dit blad opgenomen adver-
tentie.

^Kerkdiensten

ZONDAG 11 AUG.

N«d. Hwv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel
Jeugddienst

Openluchtdienst op camping „Kom.es-

an". Bij slecht weer in de kerk

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Ribbink, Halle

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Vr||z. Herv. Kerk
Geen dienst

Zond«0*dlen»t wijkverpleging
Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

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

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

RJC Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mi». Zondag 8.30
uur Hoogmis. 10.30 uui H. Mie. Door de
week H. Mis B uur.

R.K. Kerk Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonde 6
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mie, 11 uur
dur R.K. karkcflenet.

Te koop jonge hennen, aan en

tegen de leg. H. Hermans,

Tramstraat 6, Hengelo Gld

Tel. 2157

HANDEL IN

hooi en stro

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

ZWEMMEN VOOR EEN DIPLOMA
Zaterdag 27 juli j.l. was het 'smorgens een drukte van belang

op het Hengelose zwembad.

Die dag werd er namenlijk voor de 2e maal dit seizoen voor

een diploma gezwommen.

Voor het A-diploma waren er 50 kandidaten, voor het B-

diploma 36 kandidaten.

Onder het toezicht van mevr. Dusseldorp, gecommitteerde

van de KNZB en met assistentie van badmeester van Aken

en zijn staf, werden de oefeningen afgewerkt.

De voorzitter van de zwembadstichting, de heer W. Geurt-

zen bedankte in een kort woord mevr. Dusseldorp voor haar

begeleidende taak en overhandigde haar een kleine attentie.

De jeugd spoorde hij aan om verder te gaan, omdat dit nog

maar een begin was.

Hierna vroeg hij van de vele aanwezigen een daverend ap-

plaus voor badmeester van Aken en zijn medewerkers, die

er maar voor gezorgd hadden dat er weer zoveel kandidaten

examen konden doen. Tot en met deze groep hebben al ruim

3500 personen met goed gevolg zwemexamen afgelegd in

de nog maar korte historie van het Hengelose zwembad.

Vervolgens deelde mevr. Dusseldorp mede, dat alle kandi-

daten geslaagd waren en deelde de diploma's uit.

MILJOENSTE SCHOT WILLEM TELL
Woensdagsavond tijdens de tweede Braderie van de Hen-

gelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging werd de schiet

tent van de schietver. Willem Teil volop in de belangstelling

betrokken.

Op alle vier banen was het de gehele avond druk met be-

oefenaars van de schietsport.

Het was bekend dat op één van de braderie-avonden het

miljoenste schot uit de buksen van Willem Teil zou vallen,

en het bestuur had voor dit miljoenste schot een niet te ver-

smaden prijs beschikbaar gesteld.

Op deze laatste avond om precies 13 minuten over half tien

verscheen mevr. Herwers-Lettink voor een van de banen om

haar kunnen met de buks te tonen. Dit ging haar nog goed

af ook, maar groter was haar verrassing, toen het bestuur

haar mededeelde, dat zij zojuist het miljoenste schot gelost

had en hiermede de extra prijs in ontvangst mocht nemen,

in de vorm van een tegoedbon voor 2 personen voor een

heerlijk diner.

Ook kon men in de tent van Willem Tel raden hoeveel lege

hulzen er in de pot zaten. Hieraan werd door velen deel ge-

nomen en het was mevr Dolphijn, Burg. Galléestraat uit

Vorden die het precies heeft geraden, n.l. 2619 en hiermede

winnares werd van een prachtige grote beer die als prijs
beschikbaar was.

Willem Teil die met de deelname aan deze Braderie de be-

langstelling voor de mooie schietsport heeft willen bevor-

deren, is hier zeker in geslaagd en heeft er flink mee aan de

weg getimmerd en het zal voor de vereniging dan ook zeker

een stimulans zijn om met veel elan verder te werken aan de

plannen om te komen tot een eigen schietsportaccomodatie.

ROMMELMARKT VERPLAATST NAAR KERKSTRAAT

De voor vrijdag 9 aug. a.s. geplande Rommelmarkt, die de

chr. muziekver. Crescendo dit jaar voor de 3e maal in suc-

cessie organiseert, was aanvankelijk gepland in de Spal-

straat. Door het plaatsvinden van een trouwdienst die mid-

dag in de R.K. Kerk, kan er niet vroegtijdig begonnen wor-

den met het opstellen van de artikelen op het plein voor de

kerk. Daar men dan onmogelijk zoals in de bedoeling ligt,

om 4 uur n.m. met de verkoop kan starten, moest naar een

andere gelegenheid worden omgezien. Als geschikte plaats

werd hiervoor gevonden het grote plein in de Kerkstraat te

Hengelo Gld, voor Boekhandel Wolters. Daar de datum van

9 aug. reeds langer was aangekondigd, leek het niet wense-

lijk de Rommelmarkt alsnog op een andere dag te organi-

seren. Zoals het er nu naar uitzeit zal voor bèlangsetllenden

weer van alles te koop zijn. De goede resultaten van beide

vorige Rommelmarkten hebben er toe bijgedragen dat Cres-

cendo in staat was een geheel nieuw instrumentarium aan
te schaffen.

Honderden, zoniet enige duizenden bezoekers bevolkten de

Kerkstraat te Hengelo Gld tijdens de eerste Hengelose Bra-

derie van de Hengelose en Keijenburgse Winkelierver, op

woensdagavond 24 en 31 juli.

Was de eerste avond al talrijk in bezoek, dit werd de tweede

avond enige malen overtroffen.

De opzet van deze Hengelose Braderie was een succesvolle

formule, om naast het zakelijk aspect der stands, ook neven-

aktiviteiten te ontwikkelen, of de aan te bieden produkten op

zo origneel mogelijke wijze te brengen.

Een natje en droogje werd niet vergeten, daartoe stonden er

op diverse plaatsen een tweetal bars opgesteld, voor een

praatje en een plaatje apart, t.w. bar-bistro Concordia en
tuinfeestspecialist ,,de Zwaan".

Het was voor de bezoekers gewoonweg om ogen tekort te

komen, er was ook zoveel moois te zien. Daarnaast zorgden

een drietal verenigingen voor een extra attraktie. De bal-

kunst proberen machtig te worden, daarvoor tekende de

supportersclub van PAX met schieten op een W-bord. Een

juist aantal punten scoren met het balgooien of het uit-

dagende hengelen naar een verfrissend flesje drank, daar-

voor tekende de voetbalver. Keijenburgse Boys.

De schietver. Willem Teil vroeg aandacht voor haar edele

sport door de bezoekers in de gelegenheid te stellen een

schot in de roos te wagen.

Een dorp of stad zonder bank is niets. Een drietal plaatselijke

banken was aanwezig om toekomstige klanten uitgebreide

informatie te verschaffen, t.w. Rabobank, A.B.N., Amarobank

De kortgeleden van start gegane openbare bibliotheek een

fusie van de Nutsbibliotheek en de R.K. bibliotheek, bood

„uitgelezen" boeken te koop aan voor een prikkie, terwijl

,,Mountain Bill' op de vrolijke toer ,,uitgedraaide" plaatjes

aanbood.

Er was zoveel te doen, n.l. popraden, leeftijd raden, gewicht

schatten, touwtjes trekken, ringgooien, dropwegen enz.

Het gebeurt niet iedere dag, dat men zomaar alles kapot

mag gooien in de keuken. Met een originele gooi- en smijt-

keuken, kreeg men hiertoe de gelegenheid bij bakker Kreu-

nen. In deze stand mocht men naar hartelust met enorme

bakkeien, de opgestelde flessen, glazen, potjes enz. aan

gruzelementen smijten.

Voor de Hengelose schrijver Herman van Velzen was bijna

inkt te weinig in zijn pen, zoveel boeken moest hij van zijn
handtekening voorzien.

De oude ambachten waren een kijkgenot op zichzelf.

Voor het publiek was deze Hengelose Braderie een feeste-

lijke gebeurtenis. Tot laat in de avond waren bezoekers aan-

wezig om maar niets te missen van het aantrekkelijke dat
de stands te zien gaven.

Deze Braderie is voor herhaling vatbaar, daar zijn ook de
standhouders het wel over eens.

Op woensdag 24 juli kon men raden, hoe oud precies Her-

man Velzen was. De leeftijd was toen precies 72 jaar en
131 dagen.

Op woensdag 31 juli kon men het gewicht schatten van
Bertus Bolknak. Deze woog precies 91 kg.

Meerdere personen vielen in de prijzen.

Voor meerdere informatie wende men zich tot:

WOLTERS BOEKHANDEL, Kerkstraat 17, Hengelo Gld


