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COöP. RAIFFEISENBANK - RABOBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek - Kapelweg 16

Tel. 05736-369

Wij delen U mede, dat door notaris H. van Hengel als winnaar van de wedstrijd,

gehouden tijdens de braderie, is aangewezen uit vele honderden mededingers:

Arjan van Duïvenbode te Lisse

HET JUISTE BEDRAG WAS: ƒ 19.40

Verdere prijswinnaars (inlage spaarboekje van onze bank) zijn:
H. J. G. LUBBERS, Kervelseweg 11a
H. M. VAN EMBDEN, Banninkstraat 16
BERTUS ELSMAN, Prunusstraat 11
A. A. HEYINK, Wichmondseweg 24
G. HEERINK, Leliestraat 4 allen te Hengelo Gld

Ook voor kleine elektr. huishoudelijke apparaten

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

SPECIALE AANBIEDING

SLAAPKAMER

398,-ledikant, 2 nachtkastjes, opbouw + spiegel

ledikant, 2 nachtkastjes, toilet + 3_delige ronde spiegel

540,
OQA

complete opbouw + verlichting UiVVi'

TIENERKAMERS
ledikant 90x190, 1 nachtkastje met lade, 1 onderkast met lade,
1 bovenkast met schrijfklep, in geel of oranje

298,
BURO'S

wit met oranje, wengé en groen

met 2 laden

78,
85,

HEIJINK
„DESPANNEVOGEL"

Tel. 05753-1484 - Hengelo Gld

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

Deze week

by de keurslager

Magere

Speklappen

500 gram 178

Slagersham

100 gram 99

Magere

Hamlappen

500 gram

Gekookta worst

150 gram 99

Magere

Riblappen

500 gram 548

Leverkaas

150 gram 99

Varkensvlees
(zonder vet)

500 gram 548
Hamworst

150 gram 99

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

298
Donderdag:

500 gr

malse varkenslappen 368

SOO 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:

SOO g schouderkarbonade

500 GRAM KUIKENBOUTEN

500 GRAM SCHENKEL

10 BITTERBALLEN

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S

289
375

498

99

325

199

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

Techniek van de
toekomst en toegewijd

vakmanschap...

U vindt ze beide in
ieder Seiko horloge.

J \ J K - AVO'IJ

Type ZW389
ƒ158.-

Seiko wist nauwgezet en toegewijd vakmanschap op een
waar l i jk unieke wijze te combineren met hoogst verfijnde

micro- elektronische prod uktietechnieken.
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 -H engelo Gld - Tel. 05753-11374

Officieel Seiko-dealer

VANAF HEDEN

CHRYSANTEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Nu geen verf bladders meer

PEHALIN REGULé
Grond- en glans ver f in l bus

BUTS iq
transparante houtveredeling

BONDEX
in alle kleuren

SADOLINS
in groot- en kleinverpakking

CETA BEVER BUITENBIJTS
voor schuren, garages enz.

LENSELINK

PLASMA-AVOND NED. RODE KRUIS
maandag 9 sept. a.s. in „Ons Huis"



REINIER VAN BOCHOVE

en

ALIE HUURNEMAN

geven U hiermede, ook namens hun ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk

te treden.

De voltrekking zal plaats vinden D.V. op
vrijdag 23 augustus 1974 om kwart over twee
in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke bevestiging om drie uur in de N.H.
Kerk te Hengelo Gld door de weieerwaarde
heer Ds. P. Bouw uit Ede.

Nieuw-Beijerland, Achterstraat 8
Hengelo Gld, Ellenkampdijk 3

Toekomstig adres: van Egmondstraat 19,
Nieuw-Beijerland

Gelegenheid tot feliciteren van half vijf tot
zes uur in zaal Langeler, Spalstraat, Hen-
gelo Gld.

Wij hebben vakantie

van 24 t.e.m. 31 aug.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

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

Op 23 augustus hopen onze ouders

J. HORSTINK

en

A. HORSTINK-BESSELINK

hun zilveren huwelijksfeest te herdenken

Blij en dankbaar willen wij die dag samen gaan vieren

Maria, Frans, Jos,
Ciel en Jan, Trees, Paul
Jeroen

Hengelo Gld, augustus 1974.
Regelinkstraat 17

Op 26 augustus 1974 is het 25 jaar geleden dat onze
ouders

J. TEN HAVE

R. A. TEN HAVE-KLEIN WINKEL

in het huwelijk traden.

Marietje en Jan
Jan

Hengelo Gld, augustus 1974.
Maanstraat 2.

Receptie van 4 tot 5.30 uur in zaal Concordia te
Hengelo Gld.

PRINS VINCENT 1 IN AKTIE

Prins Vincentl, de jeugdprins van de karnavalsvereniging
,,de Keidarpers" gaat met zijn hele gevolg op zaterdag
24 aug. de straat op.
Hun doel is om die middag zoveel mogelijk loten aan de man
of vrouw te brengen.
Wie de gelukkige wordt van de hoofdprijs, die mag met 2
personen een geheel verzorgde reis naar Altenahr onder
nemen.

KORT ALLERLEI
De redaktie van PAX-PRAAT te Hengelo Gld is haar „pra-
Ring" komen de oldtimers op stoom tijdens de Internationale
nummer.

Na de snelheid der razende motoren op circuit de „Varssel-
terij" weer begonnen voor dit seizoen met een heel dik
Veteraan_Motoren ralley in het weekeinde van 21 en 22 sept
Ook voor deze organisatie tekent Hamové.

Ook de oudjes doen het nog best. Vandaar dat het bejaar-
koor van UW Hengelo Gld vanaf donderdag 22 aug. weer
met de repetities begint in het oude Rusthuis aan de Kas-
tanjelaan.

De boerenkapel van de Kon. Harm. Concordia heeft zich
•ijdens de Hengelose Braderie een goede naam bezorgd
door een gezellige show voor het talrijke publiek, terwijl de
Majorettes van de Hengelose Majorettevereniging ook haar
kunnen aan den volke presenteerde.

Nu René Notten mogelijk Ajaxied wordt zijn natuurlijk aller
ogen gericht op zijn Amsterdamse prestaties. Met een beetje
goede wil wordt hij nog wel een een ,,grote".

HAMOVÉ-ORIËNTERINGSRIT
Zaterdagavond 31 aug. kunnen automobilisten, motor- en
bromfiets rijders hun kunnen weereens proberen bij de avond
oriënteringsrit van Hamové.
De sportcommissie heeft een leuke rit uitgezet die voor
vrijwel iedereen tot een goed einde te brengen is.
De rit voert de deelnemers over wegen binnen de gemeente
Hengelo Gld en als gebruikelijk op één van de vijf deel-
nemers een prijs.
Gestart zal worden om 8 uur bij hotel 't Averenck (Th. Mic-
hels) en inschrijving is mogelijk vanaf 7 uur.
Nu de drukte van de wegraces achter de rug is, verwacht
de sportcommissie veel Hamové-leden aan de start voor
dit avondje „uit". Houdt hem vrij.

ZWEMBAD HENGELO GLD
Op zaterdag 3 aug. j.l. werden de zwemvaardigheidsdiplomas
gezwommen in het zwembad te Hengelo Gld. Onder het
toeziend oog van de door de KNZB aangewezen heer
J. Jansen uit Almen en de beoordelingscommissie, de heren
J. J. van Houte en G. van Aken werden alle onderdelen af-
gewerkt. De heer Tiesinga, die namens de Stichting zwem-
bad na afloop van het examen de aanwezigen toesprak,
wees op het succesvolle examen, speciaal de heer van
Houte werd grote lof toegezwaaid. Hij had het grootste aan-
deel in de opleiding geleverd. Er werden geen kandidaten
afgewezen. De heer Jansen kon aan 18 C, 25 D, 6 E en aan
3 F kandidaten het diploma uitreiken. Op 7 sept. a.s. wordt
nog een diploma-zwemmen gehouden.

OUDERWETSE KNOLLENMARKT MET GROTE PAADEN-
AANVOER EN DUIZENDEN BEZOEKERS
Stralende zon en tropische temperatuur, grote aanvoer van
paarden en veulens, duizenden bezoekers, dit alles maakte
van de alom bekende knollenmarkt een markt die het ouder-
wetse stempel droeg.
Al vroeg in de morgen werden de paarden en veulens aan-
gevoerd en de handel in het begin enigszins schoorvoetend,
en stroef werd allengs levendiger, met op het laatst handel

met hoge tot zeer hoge prijzen, die beslist niet veel lager
lagen dan die van vorig jaar.
Gelijk met de markt werden ook de verschillende markt-
keuringen gehouden van warm- en koudbloed veulens, met
als keurmeesters de heren Zweverinken Winkelhorst.
Bij de merrie's koudbloed kon geen der aangevoerde dieren
een eerste prijs halen, een 2a en 2b prijs verwierf de heer
Warfman uit Borculo.
Bij de hengstveulens was de uitslag: 1 J. J. U. de Bomer,
Borculo; 2 G. J. Warfman, Borculo; 3a en 3b G. J. Warfman-
Borculo.
Goede klasse met een robuuste en grotekopnummer.
Warmbloed hengstveulens: 1 H. Willemsen, Wezepe, ge-
plaatst bij de tuigpaardenrubriek. Verder: 1a A. Rouhorst,
Ruurlo; 1b R. Voskamp, Vorden; 2a J. Maalderink, Wichmond
2b E. Harmsen, Zelhem; 2c J. Hammers, Almen en vervol-
gens nog 4 derde en vier vierde prijzen.
Warmbloed merrieveulens: 1 J. Huls, Silvolde; 2a B. Loeters,
Stokkum; 2b E. Jolink, Hengelo Gld en vervolgens nog
enkele derde en vierde prijzen.
De groep hengstveulens noemde de jury een beste groep
en de merrieveulens een redelijke groep met een knap kop-
veulen met voldoende ruimte en massa.
Namens de juryleden sprak de heer Zweverink zijn vol-
doening uit over de prettige wijze van samenwerking met
het marktbestuur, waardoor ons werk gemakkelijk loopt en
zonder veel op- of aanmerkingen.
In de slotbeschouwing zei de voorzitter van de marktver.
de heer G. J. Harmsen o.m. dat de Hengelose knollenmarkt
nog steeds een belangrijke plaats inneemt en dat van hieruit
de paardenprijzen het land ingaan. De voorzitter kon niet
anders zeggen dan dat ook deze knollenmarkt weer uit-
stekend geslaagd is. Hij dankte de heren juryleden voor hun
vakkundige beoordeling, het gemeentebestuur en de tech-
nische dienst van de gemeente voor hun medewerking en
besloot zijn betoog met de wens dat ook de volgende pony-
en paardenmarkt op woensdag 28 aug. weer in alle op-
zichten slagen mag.

KARNAVALSVERENIGING „HOEST MEUGLUK" GAAT NU
TOEREN

De karnavalsverenging Hoest Meugluk, welke inmiddels al
genoeg bekend staat wat betreft het organiseren van iets
aparts, gaat nu een gezelligheidsrit houden en wel op zater-
dag 24 augustus a.s.
Deze rit, waarvan de inschrijving op die zaterdag mogelijk
is vanaf 5 uur 's middags bij hotel Leemreis, kan door een
ieder worden meegereden, want Hoest Meugluk gaat er van
uit, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, vandaar dat men een
rit heeft samengesteld waarin leuke puzzels zijn opge-
nomen, welke van dien aard zijn dat ook niet geroutineerde
deelnemers redelijke kansen maken op een goede klasse-
ring. De rit gaat om 6 uur van start vanaf hotel Leemreis,
waar na afloop de deelnemrs aan de rit, maar ook alle
andere belangstellenden, van harte welkom zijn om daar
gezelligte vertoeven.

4e WEDSTRIJD OM HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

MOTORCROSS IN LOENEN

Zondag 25 augustus a.s. wordt in Loenen bij Eerbeek de 4e
ronde van het Nederlands kampioenschap motorcross 500
cc verreden. De strijdzal dan weer fel oplaaien op het mooie
circuit in Loenen. Hoe het zal verlopen is een open vraag.
Wordt het weer een strijd tussen Frans Sigmans en Gerrit
Wolsink? Dit zal mede afhangen hoe de blessures van
Gerrit Wolsink genezen zijn, die hij opliep in de Grand Prix
van België op de citadel van Namen. Hij 'komt in Loenen aan
de start. Of zal de jonge Toon Karsmakers zich met de
strijd gaan bemtieien? Toon Karsmakers begint steeds beter
te rijden, dit ook als gevolg van het ervaring opdoen in het
zware Grand Prix-werk. Voor verassingen kunnen Paul Kars-
makers en Tini van Erp zorgen. Bij Tini van Erp geldt het
zelfde als bij Gerrit Wolsink, of hij genezen is van zijn val
in Markelo. Als Hans Polsvoort eens een keer goed durft
te starten, gooit hij hoge ogen. De sympathiek Lochemse
coureur kan het. Het wordt in ieder geval een harde strijd
om de punten.
De 500 cc senioren is niet de enigste klasse die deze mid-

De Amro Bank opent op
26 augustus a.s. een kantoor
in Hengelo (Gld.):
Spalstraat 11.
U bent van harte welkom bij dit nieuwe kantoor.
Want evenals de ruim zevenhonderdvijftig
andere Amro kantoren in ons land, biedt ook dit
kantoor u een attente en vooral vertrouwelijke
service bij de behartiging van al uw financiële
zaken. Als cliënt van de Amsterdam-Rotterdam
Bank kunt u van alle Amro diensten profiteren.
Om er een aantal te noemen: de Amro Bank
heeft verschillende spaarmogelijkheden
(5% t/m 11% rente).
De Amro Bank heeft voor u ook de bekende
Amro Lening met gemakkelijke aflossings-
voorwaarden.
De Amro Bank heeft een Privérekening voor u.
Voordelen: 1. u krijgt rente, 2. u kunt uw
regelmatig terugkerende betalingen
(zoals huur, abonnementen, contributies e.d.)
gratis automatisch laten overboeken,

3. u bent verzekerd van een vlotte giroservice, Attentie '

4. u krijgt - op uw verzoek - de beschikking over
de Groene Betaalcheques of Eurocheques.
(U kunt er bijna overal mee betalen zonder
contant geld op zak.)
En: de Amro Bank bemiddelt voor u bij alle
verzekeringen, geeft advies bij beleggingen,
levert u reisdeviezen, verstrekt woning-
hypotheken, helpt u bij internationaal betalings-
verkeer en kredieten. En niet te vergeten:
de nachtkluis en de safeloketten.
Kortom, de Amro Bank kan u steeds van dienst
zijn. Waarom zou u daar niet gebruik van maken.

Dit Amro kantoor is maandags t/m vrijdags
geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Bovendien
op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Telefoonnummer: 05753 - 1932.

Wanneer u vóór 1 oktober 1974 Amro spaarder
wordt met een eerste inleg van tenminste ƒ 10,-
op een 5% Spaarboekje of Spaarrekening,
resp. ƒ 100,- op de andere Spaarrekeningen,
ontvangt u een originele spaarpot cadeau.

Geldzaken? De Amro Bank is ervoor,

dag verreden wordt. Een inte-
ressante klasse is ook de 250
cc junioren B. Een klasse waar
in veel streekgenoten starten
Zal het de Hengelose rijder
Martin Spekkink gelukken zijn
Bultaco als eerste over de
finish te rijden?. De mogelijk-
heid is aanwezig, doch de con
currentie is groot. Verder zul-
len ook Antoon Meerbeek en
Reint Beunk aan start komen.
Als bijprogramma rijdt ook de
kleinste klasse, de 50 cc haar
wedstrijd.
Zondag 25 aug. om half twee
is de eerste wedstrijd.
Wie na de prachtige strijd in
het wereldkampioenschap nog
wilg enieten vanmo oie motor-
sport, dient in Loenen aanwe-
zig te zijn. Men zal er geen ,
spijt van hebben.

ZWEMWEDSTRIJDEN IN

HENGELO GLD

Na vorige maand in Ruurlo op
de 4e plaats te zijn geëindigd
organiseert de plaatselijke
zwemver. HEKEIJ voor het
eerst in haar bestaan zwem-
wedstrijden.
Voor deze wedstrijd zijn de
verenigingen uit de plaatsen
Laren, Ruurlo, Hummelo en
Keppel en Wehl uitgenodigd.
Het programma ziet er bij-
zonder gevarieerd en aantrek-
kelijk uit, gezwommen zal
worden op de volgende onder-
delen:
25 m schoolslag voor meisjes
en jongens van 8 t.e.m. 11 jaar
50 m schoolslag voor meisjes
en jongens 12 t.m. 15 jaar
25 m vrije slag voor meisjes
en jongens van 8 t.e.m. 11 jaar
50 m vrije slag voor meisjes
en jongens 12 t.m. 15 jaar
50 m rugslag voor meisjes en
jongen van 14 en 15 jaar
50 m vrije slag voor meisjes
en jongens van 14 en 15 jaar
50 m schoolslag voor meisjes
en jongen van 16 jr en ouder
50 m vrije slag voor meisjes
en jongen van 16 jr en ouder
50 m rugslag voor meisjes en
jongens van 16 jaar en ouder
8x25 m vrije slag in de Zweed
se estafette gezwommen door
4 dames en 4 heren van 16 jr
en ouder.
De wedstrijden vinden plaats
op zaterdag 24 aug. a.s. om
16.00 uur. De opening zal ge-
schieden om 15.30 uur.

UITREIKING VAN TROMMELS

AAN TAMBOERKORPS VAN

CRESCENDO

Daar bij meerdere optochten
voor de tamboerbegeleiding
steeds een beroep op een an-
der gedaan moest worden,
werd bij de chr muziekver.
Crescendo te Hengelo Gld
duidelijk de behoefte gevoeld
om zelf een tamboerkorps te
bezitten.
Tot nu toe werd, indien nodig
zeer bereidwillig medewerking
verleend door het tamboer-
korps van Sursum Corda uit
Vorden.
Na een oproep meldden zich
een groot aantal jeugdigen om
evt. een opleiding te gaan vol-
gen bij Crescendo.
Als instructeur kwam de heer
J. Hilferink uit Vorden, die na
10 weken oefening een con-
stante groep van 13 personen
overhield.
Na rijp beraad werd het ver-
antwoord geacht, over te gaan
tot aanschaf van het benodig-
de materiaal.
Op een enigszins officiële
avond waarbij de ouders ook
aanwezig waren, werden de
trommels aan de jongelui uit-
gereikt.

Te koop z.g.a.n. binnendeuren,

af m. 101,5x87 cm. Doe-het-zelf

centrum H. G. BIJENHOF

Hummeloseweg?, Hengelo Gld

Gehuwde vrouw zoekt werk
voor enkele hele of halve
dagen per week. Rozenhoflaan
33, Hengelo Gld

Te koop puike aardappelen

H. Menkveld, Banninkstraat 41
Hengelo Gld, Tel. 1567

Verse eieren te koop

(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

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



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

SLA 2 dikke kroppen 58

ZOETE DRUIVEN kg 198

88

88

198

SAPPIGE PEREN kg

SPITSKOOL

Ze zijn er
JAMES GRIEVE 2 kg

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid oude JENEVER Itr

JaGERMEISTER grote fl. 1495

1425WHISKY VAT 69
grote fles van 1645 voor

UIT DE DIEPVRIES

Iglo loempia's van 95 voor 79
Ola ijs van. beker 11 v. 249 v. 189

Ook voor buitenlandse kaassoorten
naar uw Vivo supermarkt

VLEES VERS VAN HET MES

3 roomsnitsels
Verse lever

Dik spek 500 gr 179

Schouder

karbonade

195
189

Verse braadworst
Mager ribstuk

Hamlappen 500 gr 439
Echte

HEEL KG

298
498

198

250 gram

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

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

150 gr snijworst
lOOgrkatenspek
150 gr zure zult

119
79
89

150 gr boterhamworst
uit eigen worstmakerij

150 gr tongeworst
uit eigen worstmakerij

69
98

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 77

CHOCOLADEVLA '/*ltr 65

VRUCHTENYOGHURT
diverse smaken l/z Itr 75

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 87

wit 90

6 lunchbollen 93
5 krentenbollen 125

ROOMBOTERKOEK 159

Nylon damesslips

maat 38-44 frisse kleuren
1

Raak is Raak

sinas
heel liter

Dat kan eigenlijk niet

Bonte Reus
draagkoffer bij ons 395

Hero confiture abrikoos 175

Honig mie van 139 bij ons 119

Unoxsmac blik van 167 voor 149

Maggi aroma grote fles 129

Vivo pils 3 fles 109

Vivo augurken % l

Houdbare halfvolle melk

Houdbare volle melk

heel krat

Itr

It

775

139

69

79

Vivo toiletpapier 4 rol 79

Biotexblauw groot pak314 bijons 249

Ghlorix flacon 60

Soda pak % kg 39

Margarine

Sun
bij ons 2 pakjes slechts

Groente of tomaten

soep
3 pakjes

Kerkdiensten

ZONDAG 25 AUG.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel

10 uur jeugddienst

VrUz. Her». Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo GId

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

uur Hoogmis. 10.30 uur H. Mie. Door d»

week H. Mis B uur,

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonde 8
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mie. 11 uur

R.K. kerkdtenet

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

Zondagsdlenet wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Weekendlenst dierenartsen Steenderen

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-430

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo GId,
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.

Maatschappelijk werk Hengelo GId

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo GId
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:
elke dag van 9-10 uur en donderdags van
18-19 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo GId.
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle



HENGELO (GLD)

ZONDAG 25 AUG.

JIGSAW

Stars vol gezelligheid

Ook in kindermaten hebben wij een grote sortering

Regenkleding
REGENPAKKEN - REGENBROEKEN

CAPE'S EN JACKETS

Nu ook dames en heren NYLON JASSEN

en natuurlijk tegen de laagste prijs

DERKSEN goederenhal
Spalstraat 32 - HENGELO GLD

Grote pony- en
paardenmarkt
te Hengelo Gld

op woensdag 28 aug.

KEURING VAN FJORDENPAARDEN

van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

VEULENKEURING VAN ALLE PONY-RASSEN

Tevens grote M.R.IJ fokdag
uitgaande van de K.I.V.O. en de fokver.
Aanvoer ruim 200 stuks

Afstammelingen aanwezig van goedfok-
kende stieren

Marktvereniging

Aanbieding in

KEUKENS
Complete keuken met gewalst blad, 1 bak, 170 cm

van 432.— voor 385iB

Complete keuken met pool blad, 1 bak, 170 cm

van 450.— voor

met kunststof blad 180 cm van 575.— voor

met gewalst blad 200 cm van 475.— voor

met vlak blad 220 cm van 495.— voor

Buffet

Servieskast

Ladekast

Bijzetkast

van375.— voor

van 205.— voor

van 110.— voor

van 175.— voor

398.-

475.-
405.-

415.-

335.-
180.-
95.-

145.-
Deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Inclusief BTW

Bijzettafels met 10% KORTING

Gewassen grindtegels f 4.50 per stuk

Sierblokken nu ƒ 3.—

Kanteldeuren vanaf f 290.—

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GRUPROOSTERS
Zwaar gegalvaniseerd en let
op! dubbel gelast.
10 jaar garantie
80x100 cm ƒ 53.50 excl. BTW

100x100 cm ƒ 70.70 excl. BTW
Dat ze goed zijn én niet duur
bewijst wel dat we zelfs or-
ders krijgen van veehouders
uit Canada. Verder in elke
breedtemaat. Direct uit voor-
raad franco thuis. Wij leveren
alles voor uw stallen. Indiana
rubberstalmatten ook in uw
ligboxenstal.
Vraag ons adressen van te-
vreden gebruikers!

A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16 - Vorden (Gld)
Telefoon 05752-1259

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en geschenken van
familie, buren en kennissen,
die ons 40-jarig huwelijk tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, zeggen wij allen
hartelijk dank.

D. Poorterman
B. Poorterman-

Dijkman

Hengelo Gld, augustus 1974
Wilhelminalaan 4.

Gevraagd voor ons kantoor in
Hengelo Gld, juffrouw voor de
administratie. Vereisten: Mavo
diploma en goed kunnende
typen. Brieven onder no 34
bureau de Reclame

Te koop buks 41/2 mm J. Lense
link, Scharfdijk 5, Hengelo Gld
Tel. 05753-7288

Te koop z.g.a.n. blauw lak-
jase en oranje broek, leeftijd
10 tot 12 jaar. St Janstraat 4C
Keijenburg

Te koop 500 cementpannen
Vordenseweg 17, Hengelo Gld
Tel. 1467

Te koop andijvieplanten. A. J.
Rondeel, Hummeloseweg 47,
Hengelo Gld

Te koop aardappelen. B. Ver-
heij, Davisweg 5, Velswijk

Te koop aardappelen. Lubbers
Koster, Tel. 1625

Gratis verkrijgbaar twee jonge
hondjes. W. Visschers „Kin-
derkamp", Hesselinkdijk 2,
Hengelo Gld

Te koop 45 are hooigras
G. Wentink, Zaarbelinkdijk 11
Hengelo Gld, Tel. 05753-1779

D A N S L E S S E N

INSCHRIJVING NIEUWE KURSUS

KEIJENBURG:

op vrijdag 23 augustus van 19.00 tot 21.00 uur
in zaal Winkelman te Keijenburg

WOLFERSVEEN:

op donderdag 22 augustus van 19.00 - 21.00 uur
in zaal Susebeek te Wolfersveen

ZELHEM:

op dinsdag 20 augustus van 19.00 tot 21.00 uur
in hotel 't Witte Paard te Zelhem

Ook zoals vorige jaren is in ons les-

programma

discotheek en
popdancing

opgenomen
<***•»

Gelieve bij inschrijving ƒ 5.-- te voldoen

. ̂ '/7 J l\ /\ t\ lx
L ICHTENVOORDE - GROENLO - TEL. (05443) 1 8 09

VOOR HET KOMENDE SEIZOEN REEDS VOLOP

STOFFEN
v.d. nieuwe collectie
O.A. VOOR PANTALONS

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Hotel Langeler en automatiek
is wegens vakantie

gesloten

van 24 aug. tot 2 sept.

Dus dinsdag 3 sept. staan wij weer tot uw dienst

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LM B Hengelo mns*
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tal. 05753-1964 BH stallen

Dames geeft u nu reeds op voor de

kniples die in september start

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

KOLLEKTE
De in deze gemeente gehouden Rode Kruis kollekte heeft
opgebracht ƒ 3660,20.
Met belangeloze medewerking van een groot aantal kollek-
tanten en dank zij de offervaardigheid van de burgers kon
dit prachtige resultaat worden bereikt.

GEMEENTENIEUWS

BESTEMMING TOT BUITENGEWOON DIENSTPLICHTIGE

Aangezien voor de lichting 1975 het aantal voor oproeping
beschikbare dienstplichtigen hoger is dan het aantal be-
nodigde dienstplichtigen, heeftde Minister van Defensie
besloten tot een tweetal maatregelen, waarbij ingeschreve-
nen van deze lichting kunnen worden bestemd tot buiten-
gewoon dienstplichtige.
1 Van de lichting 1975 zal een aantal dienstplichtigen, dat -
hoewel goedgekeurdvoor de militaire dienst - op grond van
de keuringsgegevens niet tot de meest geschikten behoort,
tot buitengewoon dienstplichtige wordenbestemd. Zij die
daarvoor in aanmerking komen, ontvangen daarvan bericht
van het Ministerie van Defensie; het indienen van een ver-
zoek kan derhalve achterwege blijven.
2 Daarnaast zal de oudste zoon uit een gezin van tenminste
vijf kinderen, die voor de lichting 1975 is ingeschreven, tot
buitengewoon dienstplichtige kunnen worden bestemd. Hier-
bij gelden als voorwaarden dat de oudste zoon tevens het
oudste in leven zijnde kind uit het gezin is en dat onder de
vier of meer andere kinderen tenminste nog twee zonen
moeten zijn. Deze maatregel geldt uitsluitend voor de lich-
ting 1975 - in het algemeen voor in 1955 geborenen - maar
vindt eerst toepassing indien belanghebbende daartoe de
wens te kennen geeft.
De aanvragen moeten worden ingediend door tussenkomst
van de burgemeester van de woonplaats, en wel zo spoedig
mogelijk. Daarmede behoeft dus niet te worden gewacht tot-
dat men voor de militaire dienst is goedgekeurd of een
oproeping voor opkomst heeft ontvangen.
Degenen, die met het indienen van hun aanvraag zouden
wachten tot na hun opkomst in werkelijke dienst, mogen
niet verwachten dat deze dan nog zal worden ingewilligd.
Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat, wanneer van
deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, voor jongere
broers de voorwaarde om voor vrijstelling wegens broeder-
dienst in aanmerking te komen, n.l. dat tenminste twee
broers moeten hebben gediend (zie art. 19 van de Dienst-
plichtwet) ook in deze gevallen onverminderd blijft gelden.
Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat de
sedert 1956 bestaande regeling inzake vrijstelling voor de
oudste zoon van een weduwe onverkort gehandhaafd
blijft. Voor die vrijstelling komt in aanmerking de dienst-
plichtige, die het oudste in leven zijnde kind is uit een
gezin met tenminste vier kinderen (voor de lichting 1969 en
oudere lichtingen: vijf kinderen', indien het hoofd van het
gezin weduwe is en de dienstplichtige voor haar een onont-
beerlijke steun is bij de opvoeding van de andere kinderen.
Deze vrijstelling moet worden aangevraagd door tussen-
komst van de burgemeester van de woonplaats, nadat de
dienstplichtige de oproeping voor opkomst in werkelijke
dienst voor de eerste oefening of de eventueel daaraan
voorafgaande waarschuwingsoproeping heeft ontvangen.


