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CLAM
Nu geen verf bladders meer

PEHALIN REGULé
Grond- en glansverf in l bus

BUTS iq
transparante houtveredeling

BONDEX

in alle kleuren

SADOL l NS

in groot- en kleinverpakking

CETA BEVER BUITENBIJTS
voor schuren, garages enz.

LENSELINK

OPGAVE TOT MEDIO SEPTEMBER VOOR

knip- en naaicursus

Mevr. Hoebink
Russerweg 2 Toldijk-Steenderen

HOTEL LANGELER

Dinsdag 3 sept a.s.
's middags om 12 uur gaat het cafetaria weer open

Daarom bieden wij u bij aankoop van een zakje frites

l kroket gratis
Ons cafetaria is geopend van 12 uur 's middags tot

11 uur 's avonds

De&e week

bij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Magere

runderlappen
598

10901 kg nog

voordeliger

Gekookte lever

100 gram 99

HUZAREN of ZALM-

salade

per stuk 99

Palingworst

150 gram 99

Magere

hamlappen

500 gram

Gebr. fricandeau

140100 gram

Verse

kuikenbouten
(zonder vet)

500 gram 375
Champignonpaté

110100 gram

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

298

Donderdag:

500 gr

malse varkenslappen 368

500 gr vleesribbetjes 98

Woensdag:

500 gr gehakt + krulden

250

1 kg nog voordeliger

399
500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

100 gr slagersham 99

Vrijdag en zaterdag:

500 g schouderkarbonade

500 GRAM MAGERE RIBLAPPEN

500 GRAM OSSESTAART

10 BITTER B ALLEN

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S

289
548

298

99

325

325

199

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

Wij zijn wegens vakantie gesloten van 9 tot en met 14 september

v. en a.v.

PAX"ii

Als vanouds kunt u wederom uw TOTO'S en nu ook uw LOTTO'S op onderstaande

adressen inleveren:

café Th. Michels, Spalstraat 45

kapper J. Wuestenenk, Spalstraat 2

café J. Wolbrink,Bleekstraat 3

De toto's en lotto's moeten

donderdags vóór 18.00 uur

worden ingeleverd

Steun de voetbalsport in Hengelo en lever uw toto en lotto

in bij bovenstaande adressen

TOTO - L O T T O

DOOR INRUIL VERKREGEN

DE ONDERSTAANDE

T R A C T O R E N

MC CORMICK 724

MC CORMICK 523

2 MC CORMICK D432

2 MC CORMICK 323

2 MC CORMICK D 326

l MF 165

l MF35

l IMT35

BOEKE-HEESTERS
FILIAAL LMB HENGELO GLD

ZELHEMSEWEG 30 - TELEFOON 05753-1964

PLASMA-AVOND NED. RODE KRUIS
maandag 9 sepf. in „Ons Huis" Houdt deze avond vrij



Inplaats van kaarten

TONY WESSELINK

en

RINI HEINEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk op

vrijdag 6 september 1974 om 13.30 uur in

het gemeentehuis te Eïbergen.

Kerkelijke inzegening in de Hervormde Kerk

te Eibergen om 14.00 uur door de weieer-

waarde heer ds M. J. J. Bonting uit Zutphen.

Hengelo Gld, Slotsteeg 15

Eibergen, Meidoornstraat 71

september 1974

Toekomstig adres: van Kolstraat 32, Zutphen

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in hotel

„De Kroon", Grotestraat 87 te Eibergen

Inplaats van kaarten

Baron en Barones van Dorth tot Medler-Barones de

Weichs de Wenne hebben de eer kennis te geven van

het voornemen van hun dochter Mechteld Jacoba in

het huwelijk te treden met Mr J. M. N. C. Feilzer op

zaterdag 7 september a.s. te Hengelo Gld.

Het huwelijk zal worden ingezegend door Dr J. Gott-

schalk M.S.F, en Ds H. J. Kater om 14.00 uur in de

kerk van St Antonius van Padua te Kranenburg, Vorden

Hengelo Gld, september 1974.

Huize Zelle.

Toekomstig adres: Lindengracht 45 hs, Amsterdam

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30-17.00 uur op

huize Zelle, Hengelo Gld.

Op donderdag 12 september a.s. hopen onze ouders

en grootouders

DICK MAALDERINK

en

BETSY MAALDERINK-ENGBERS

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dick - Regina

Martha - Wil

Jeroen

Els _ Joop

Anja

Michèl

Hengelo Gld, september 1974.

Bleekstraat 10.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 uur in Hotel

Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Nieuwe mode komt weer
in uw leefwereld
Een boeiende kollektie voor alle dames die

graag tussen vele verrukkelijke modeschep-

pingen willen ronddwalen om zich te oriënteren

bij MODEHUIS LANGELER.

Kom in 't rustige voorseizoen nu

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) l

Even moedig zijn
Ha, ha, voor een prikje ben ik niet bang. En voor mijn mede-
mens heb ik heus ook wel wat over. Maar wat bedoel je dar>

eigenlijk? Of ik een reden heb dat ik me al die jaren nog
steeds niet heb opgegeven om ééns per jaar op de PLASMA
AVOND van het Rode Kruis een beetje bloed af te staan?

Ja, je weet hoe dat gaat. Goed voornemen, daar niet van
Maar dan ben je dat aanmeldingsformuliertje kwijt. Of je

moet eerst even iets anders doen. Of (diep in je hart) vind

je het toch een beetje eng.
Kom, kom, het valt echt wel mee. En je hebt na afloop het

gevoel dat je nu eens echt iets voor een ander gedaan
hebt. Niet alleen maar met mooie woorden, of zelfs niet

alleen maar met een paar guldens, maar echt met iets van
jezelf. Met je hartebloed. Beter kan het al niet. Nodig is het

nog steeds. Steeds meer - want met bloed en met alles wat
ze er uit bereiden kan je mensen in allerlei omstandigheden

redden.
Dus dit jaar het maar eens echt doen. Formuliertje invullen

of gewoon even bellen naar mevrouw Schreuder, tel. 1266.

^Kerkdiensten!

ZONDAG 8 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

7.30 uur n. m. jeugddienst

Herder Kapni
10 uur Ds J. P. Kabel

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

VrUz. HOT. Kwfc

Geen dienst

FLK. Kerk Hengelo Gld

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

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mi». Door dm

week H. Mis B uu-

Zond«g*dl«n*t wijkverpleging

Zr Culeman. tel. 1397

R.K. Kerk Keljenburg

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

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavond» 6

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mie. 11 uur

PK.

Weekendlenst dierenartsen Steenderan

Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

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 en

spreekuur alle werkdagen van 8.30-9.30 uur.

Langs deze weg willen wij u
allen hartelijk danken voor de

felicitaties en cadeaus, ont-
vangen bij het 15-jarig bestaan

onzer vereniging.

Bestuur
Ponyclub
„De Shetlandruiters"

Gevraagd oppas voor onze
kinderen, 6 en 4 jaar, 1x per
14 dagen, woensdags vanaf

11.30 uur, i.v.m. studie. Wul-

link, Hofstraat 34, Hengelo Gld

Tel. 2214

LANGDOED 't ZELLE

Hengelo Gld
Gevraagd een 65-plusser om
gemiddeld 1 dag per week de

tuin te onderhouden.

Tel. 05753-7200

Te koop: electr. maaimachine,

kruiwagen, nevel tuinspuit,
linnenkast, de Vries, Beuken-

laan 16, Hengelo Gld

Gratis verkrijgbaar puin.

T. Onstenk, Hofstraat 38,

Hengelo Gld

Te koop z.g.a.n. 4 m wollen

loper(zwart met gelebloem)

Ledikant 90x180 (Dico) +
matras en zijkanten (kleuter-

bed). Niet van nieuw te onder

scheiden. Tel. 1873

Te koop roodb. drag. vaars
11 sept. a.d.t. J. Bruil, Lank-

horsterstraat 9, Hengelo Gld

30x30 cm dubbeldek

VAN 198 VOOR

125

VOOR

keukens - kasten
UW ADRES

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Dames
tot 14 september a.s. is er gelegenheid tot

opgave voor een

NAAIKURSUS

met of zonder patroontekenen.

Ook gelegenheid voor alleen patroon-

tekenen

Opgave en inlichtingen bij:

Mevr. R. Jansen
Steenderenseweg 4 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2056

DIPLOMA-ZWEMMEN

Op vrijdag 16 aug. j.l. werd het traditionele zwemexamen
gehouden voor volwassenen. Vooraf werd echter een groep
jeugdigen in de gelegenheid gesteld om een diploma te be-
halen. Alle jongens en meisjes slaagden, zodat de voor-
zitter, de heer Geurtzen aan 24 kandidaten het diploma kon
uitreiken. Dit examen geschiedde onder toezicht van de heer
G. Aalbers uit Zutphen en de beoordelingscommissie de

heren G. van Aken en J. J. van Houte.
Tegen 19.30 uur werd het startsein gegeven aan de vol-
wassenen om de verplichte onderdelen te zwemmen. In een
met vlaggetjes versierd bad en een feestelijke verlichting
werd het een zeer aantrekkelijk examen. In totaal hebben
een 27 volwassenen het A-diploma en 14 het B-diploma ge-
zwommen. Er werden geen kandidaten afgewezen. De heer
Geurtzen prees na afloop de inzet van de volwassenen en
was verheugd van de heer Aalbers gehoord te hebben dat
er zeer goed gezwommen was. Tenslotte reikte de heer

Aalbers de diploma's uit.
Op zaterdag 7 sept. a.s. is er voor de laatste maal dit sei-

zoen diploma-zwemmen.

JAARVERGADERING DAMCLUB DHC HENGELO GLD

Vorige week hield de Hengelose damclub DCH in haar club-
lokaal, zaal van de Weer haar jaarvergadering. De opkomst
van de leden was goed, er waren 25 personen aanwezig.

Na het openingswoord van de voorzitter werd door de
secretaris-penningmeester verslag uitgebracht over het af-

gelopen seizoen.
In een geanimeerde discussie werden daarna nog vele pun-

ten besproken.
De onderlinge competitie start dit jaar met 3 groepen, dit

is voor het eerst in Hengelo Gld, mede dankzij de groei van

de vereniging.
In de bondscompetitie start DCH' in de eerste klasse met

één tiental en in de derde klasse met één vijftal.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren G. Halfman en

H. Dijkman bij acclamatie herkozen.
Op deze vergadering werd ook een feestcommissie be-
noemd, die in verband met het 40-jarig jubileum van de

vereniging in 1975.
Ook werd een commissie samengesteld voor de leiding van
aspiranten en het organiseren van schooldamwedstrijden,

waarbij gehoopt wordt op een grote deelname van de Hen-

gelose jeugd.
Laat in de avond werd deze geanimeerde vergadering door
de voorzitter gesloten met dank voor de prettig verlopen

besprekingen.

AMRO-BANK GEEFT CADEAU AAN DE GEMEENTE

De vestiging van de AMRO-Bank in het voormalig pand van

bakker Demming, die onlangs officieel werd geopend door

burgemeester Ouarles van Ufford van Hengelo Gld, is sinds
maandag 26 aug. met haar diensten voor het publiek aan-

gevangen.

Bij de opening van de bank kreeg de burgemeester een

vorstelijk cadeau aangeboden in de vorm van een spaar-

varken, met daarin een bedrag, dat in de vier cijfers loopt.
Bij zijn toespraak memoreerde de burgemeester aan de

wenselijkheid van startblokken voor het nieuwe bassin van

het Hengelose zwembad, zodat het geschenk hiervoor ge-
bruikt zou kunnen worden.

Wordt Gerrit Wolsink kampioen in
Maastricht?
Deze vraag zal de 'komende dagen op ieders lippen bran-
den; die de motorsport een warm hart toedraagt en dit

zeker door de prestaties van Nederlands topcoureur van

wereldformaat.
De man uit Hengelo Gld blijft toch met zijn hart aan de

plaats en streek verpand.

Hiervan getuigt ook een grote en bloeiende supportersclub,

die praktisch bij iedere wedstrijd aanwezig is en die zich
voorbereid op een mogelijk kampioenschap van Gerrit Wol-
sink zondag 8 sept. op het prachtige Enci-circuit te Maas-

tricht.

Dit circuit, dat gelegen is op de St Pietersberg, op de ter-
reinen van de Enci-cementfabrieken heeft zowel voor rijders

als toeschouwers vele interessante details.
Zo zijn er in het circuit vele natuurlijk afdalingen, waaraan

door de organisatie weer de nodige aandacht is besteed.
De lengte van het parcours is ruim 11/2 km. Op sommige ge-
deelten is het hoogteverschil 30 m. Mede hierdoor is de

moeilijkheidsgraad voor de rijders hoog.
Door het hoogteverschil en de harde baan doet dit circuit

denken aan een echt buitenlands circuit, waar de rijders met
Grand Prix-ervaring meestal goed uit de voeten kunnen.

De weg naar het circuit is vanaf alle zijden van Maastricht

duidelijk aangegeven met pijlen van BP. In de nabijheid van
de baan bevindt zich een groot parkeerterrein.

De wedstrijden in Maastricht staan zoals gezegd vooral in

de belangstelling, vanwege de beslissing voor het Neder-
lands kampioenschap motorcross 500 cc senioren voor 1974.

Tot voor de wedstrijd in Loenen voerde Toon Karsmakers

het veld aan en stond Gerrit Wolsink tweede. Door zijn

2 eerste plaatsen in Loenen kwam er een grondige ver-
andering in het klassement, mede door het uitvallen van

Toon Karsmakers. Frans Sigmans staat nu 2e en Toon Kars-
makers derde.

Gerrit Wolsink's grootste tegenstrever is ongetwijfeld Frans
Sigmans, die op zijn Yamaha voor verrassende dingen kan
zorgen.

Na zijn ongelukkige val in de grand Prix van België in Namen

is Gerrit Wolsink er weer helemaal bovenop, getuige de
grote overmacht, waarmee hij in Loenen won.

Een andere coureur, die de laatste tijd ontzettend sterk is
gaan rijden is Hans Polsvoort uit Lochem. In Loenen ver-
baasde hij vriend en vijand door zomaar Frans Sigmans in

de 2e manche voorbij te rijden. Hij zal graag in Maastricht
deze prestatielijn willen doortrekken.

Als Tiny van Erp nu eens niet de gebruikelijke pech krijgt
kan ook hij voor vuurwerk zorgen.

Naast dit hoofdpunt van het programma rijden nog de 125 cc
junioren en de zijspan junioren.

In de zijspanklasse komt o.a. Herman Vels aan start met de
oud-bakkenist van Broer Dirkx, André Godschalk.
In de 125 cc junioren is de grootste kanshebber toch wel
Henk Pauw op zijn snelle Honda. Ook Henk Hellegers, in

deze streken bekend van de wedstrijden in het Wossinkbos
kan hoge ogen gooien.

De aanvang van de wedstrijden is om half twee. De organisa
toren rekenen op een grote toeloop uit de Achterhoek.
Voor belangstellenden zij nog vermeld dat de trainingen
's morgens om 10 uur beginnen.

Bij een eventueel kampioenschap van Gerrit Wolsink zal
hij diezelfde avond in zijn geboorteplaats worden gehuldigd

en wordt door zijn aktieve supportersclub 's avonds in zaal
Langeler een grote instuif georganiseerd waarop men de
kampioen kan feliciteren.

SCHAAPHERDER J. LIMBEEK GAAT VOOR IN JEUGD-

DIENST

Op verzoek van de jeugddienstcommissie der Herv, Ge-
meente te Hengelo Gld, is schaapherder J. Limbeek uit

Rheden bereid gevonden om voor te gaan in de jeugddienst
van zondag 8 sept. in de Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Deze jeugddienst is echter 's avonds en zal aanvangen om
half aoht. Men dient hiervan goede nota te nemen.

Dhr. Limbeek, die door het voortdurend rondtrekken met

zijn grote schaapskudde, is langzamerhand vertrouwd ge-
raakt met de natuur en is een boeiend verteller.
Ondanks verplaatsing der dienst van 's morgens naar

's avonds hoopt de jeugddienst commissie toch op veel be-
zoek bij deze dienst.

CRESCENDO CONCERTEERT IN DE VELDHOEK

Nadat met enige tijd onderbreking, onlangs de buitencon-
certen weer werden hervat, o.a. bij manege de Gompert,

bereid de chr. muziekver. Crescendo zich nu voor op het
geven van een concert in de wijk Veldhoek, Hengelo Gld.

Dit concert is bepaald op zaterdagavond 7 september bij

de Kapel, of in de nabijheid daarvan en zal aanvangen om
8 uur.

Het programma is afwisselend samengesteld met koralen,
marsen en ouvertures.

Dirigent en muzikanten hopen op een grote belangstelling
van de zijde van het publiek.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

SPERCIEBOONTJES

500 gr

IMPORT DRUIVEN Ifift

88

HARDE UIEN

TOMATEN

Heerlijk sappige

HANDPEREN

kg 68

te 98

„ 78
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX

MARTINI
Iflfffll l l Hl wjt . rood - dry

BALBAINASHERRY
van 850 voor

Itr

495

75O

fles 1185

UIT DE DIEPVRIES

Iglo bief burgers van 175 voor 149

700 gr 645
Iets aparts

Kuikenrollade

LEUK CROCUSPOTJE
met 10 crocussen en potgrond 250

VLEES VERS VAN HET MES

3 SLAVINKEN

OSSENSTAAR1

Magere HAMLAPJES

148

249

449

Mager

VERSE BRAADWORST

VARKENSSTOOFLAPJES

BIEFLAPJES

Karbonadefeest

Haas 385 Rib

100 gr

298

348

140

345
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

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

100 gr achterham
150 gr boerenmetworst
150 gr tongeworst

119
119
98

150grgek.ontbijtspek 109

bakje zure zult perst. 98

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 77

Magere VANILLEVLA Itr 85

169
ROOMBOTER

pakje 250 gr

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 87

wit 90

Juweel goudbruin 133

Juweel krentesneetjes de luxe 139

Mocca

HAZELNOOTSNIT 289
Moderne hippe

denim boodschappentas
van 1195 voor

895
Huishoud l

aardbeienjam
per pot

Een koopje per kopje

liitiiilliiiiiil koffiemelk
'/2 liter geen 158 maar 118

Vivo vacuüm koffie pak 250 gr v. 238 v. 198

Jaffa sinas-abrikozendrank Itr 169

Magere Vivo chocolademelk Itr 89

Pasta choca 450 gr 119

Vivo sinas

Vivo beschuit

Carvan cevitam

O.B. Tampons

de lekkere Itr

2 rol

van 315 voor

79

89

169

215

Dash groot vat van 1635 voor 1195

Silan reuzenflacon van 535 voor 325

van Delft kleutertaai 500 gr 99

Royco kippensoep per pakj van 71 voor 49

De echte Duyvis

Salata
'/2 liter geen 207 maar 125 Appelmoes

liter



COöP. RAIFFEISENBANK - RABOBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek - Kapelweg 16

Tel. 05736-369

Boeking van Uw

W I N T E R S P O R T R E I S

is nu reeds mogelijk

Vraag de reisgids

HENGELO (GLD)

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN

ZONDAG 8 SEPT.

SANG UND KLANG

3 bars vol gezelligheid

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

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

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

HEIJINK
De doe-het-zelf zaak

voor verwende men-
sen

Een fijne bediening
en goede service

,DE SPANNEVOGEL'

Wij hebben vakantie

van maandag 9 t.e.m,
zaterdag 14 sept.

BAKKERIJ TIJDINK
Spalstraat - HENGELO GLD

v°°» AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 'B morgens 8 uur tot '• middags 6 uur te be-

reiken op Spalstraat 1

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LM B Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1864 61 stallen

Gebruikte werktuigen, o.a.:
2 prima Kemper 2-rijige MAISVERHAKSELAARS

1 van één seizoen 1 van twee seizoenen

1 Kemper 1-rijige MAISVERHAKSELAAR

2 Fella demonstratie OPRAAPWAGENS, 26 kub m.

1 prima Howard FRAIS, 1.25 m

3 Kr 45 Aurelis HOGEDRUK PERSEN

1 5-scharige Goudland PLOEG, als nieuw

5 STRELA'S, nieuw, speciaal prijsje

4 DUBBELLUCHT WIELEN,

11 x 28 _ 11 x 32 - 11 x 36 - 12 x 38

3 Kemper MESTWAGENS, nieuw

1 HOOIKANON met diverse pijpen, overjarig, 71/2 PK

1 Stoll VOORLADER voor Mc Cormick 323 - 423

3 stel OOGSTHEKKEN van Kemper, spotprijs

2 mengmest MIXERS

2 BUSSENREKKEN

1 KUILVOERGRIJPER

B BOEKE-HEESTERS
FILIAAL LMB HENGELO GLD

Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keljenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Hebt u de etalage al gezien?

Nog niet? Haast U dan, anders mist U nog de speciale

aanbieding in

slaapkames - buro's
tienermeubels

„DE SPANNEVOGEL"

bij de kerk

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VOLLEYBALVERENIGING

„D.V.O." - Keijenborg
Wij kunnen weer

aktieve mensen
gebruiken, speciaal voor onze herenteams en dames-

teams

Kompetitie wordt gespeeld op resp. maandag- of

dinsdagavond.

Training: donderdags te Keijenborg, in de

gymzaal (douches aanwezig) van 18.30 tot

20.30 uur

Aanmelding kan geschieden bij:

mevr. Wijnands, Asterstraat 9 Hengelo Gld

Tel. 2096

mevr. Takkenkamp, Keijenborg, St Jan-

straat 11, Tel. 2248

WIJ HEBBEN WEER ONTVANGEN

VELE NIEUWE

najaarsmodellen
OOK DE

ANITA-collectie
KOM EEN KIJKJE NEMEN BIJ

Wullinks schoenhandel

Wegens uitbreiding vragen wij een

administratieve kracht
vwl, leeftijd plm 17-19 jaar

voor spoedige indiensttreding

Liefst Mavo-opleiding

Telefonische afspraak tijdens de kantooruren van 8.12

uur en van 1-5 uur

B O E K E - H E E S T E R S
Zelhemseweg 30 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1964

Gemeente Hengelo Gld

Ophalen grofvuil
Voor belanghebbenden (aangesloten op de huisvuil-

ophaaldienst) bestaat de gelegenheid grofvuil mede te

geven met de vuilnisauto, en wel op:

4 Sept. a.S. Varssel en Veldhoek

5 Sept. d.a.V. Hengelo en Keijenborg

Dit vuil dient goed verpakt c.q. gebundeld te zijn en

mag een gewicht van 25 kg niet te boven gaan.

Het vuil dient uiterlijk om 7.00 uur aan de rand van de

weg geplaatst te worden.

Gemeentewerken Hengelo


