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KERKDIENSTEN
Zondag 1 augustus

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds M. L. Onnes. van Barchem
10 uur Ds J. ]. van Thiel. Bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
Ds H. J. Dijkman, van de United Church
of Canada te Renston.

Vrij». Herv, Kerk

8.30 uur Ds M. L. Onnes, van Barchem.
(Grote Kerk)

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zondags 7.30 en 10.45 uur H, Mis,
9.15 uur Hoogmis. 7 uur n.m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Ke i j enburg

ledert dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10.30 uut Hoog
mis. 's avonds 7 uui Lof*

Zondagsdlensi Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst w i j k v e r p l e g i n g
zr. Lucie Marie (Tel. 13iS,

Zondagsdienst Dlemnai ts»n
Hengelo- Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr van Nie. Tel. 08348-540

Burgerlijke stand
Geboren: Albertus W J z v a n A W J
Wiecherink en J F Wossink,
Ondertrouwd: H WO Swabe (Warnsveld)
en A Jansen: H Vrogten en G Ruitcrkamp
(Vorden).
Gehuwd: A ] W Mcntink (Steenderen) en
A G M Verheij: G W B Winkelman en
A E M Jol i j ; G A Ankersmit (Zclhcm) en
H J M Niessink.
Overleden: G ) Hissink, m, 79 jr. weduwn.
v A Groot Roessink: G 4e Wit, m. 56 ir
echtgenoot van A E Lenselink.

Bezorg iteecU

vroegtijdig Uw

Adrertentiei

Een motorevenement van formaat op komst

Lichtenvoorde . , . . ! Een plaats zowel
in Nederlandse als buitenlandse motorsport-
kringen overbekend. Voor dr ogen der
duizenden toeschouwers hebben zich in al
de jaren van het bestaan der motorcross
heroïsche duels afgespeeld. Wie herinnert
zich nog de adembenemende strijd tussen
de huidige wereldkampioen )e f f Str.ith en
,,het motorkanon uit Helmond" Jan Clynck
en waarin de koene Brit ui teindeli jk de
hoogste eer moest laten aan Clynck.

Nog meer grote namen staan gegr i f t in de
boeiende historie der Lichten voordse wereld'
motorcrosses, teveel om op te noemen.

Zondag l aug. 'zal het prachtig gelegen
circuit ,,De Besselinkschans" wederom een
toneel vormen van ronkende nio o t c r , dat
de ware liefhebbers steeds als muziek in
de oren zal bli jven kl inken. Vanuit de
boven alles uitstekende reportagetoren op
het startveld weerkl inkt da de stem van
commentator en radioverslaggever K i r ? de
Groot door de microfoons.

Voor de cross, die dit jaar in 4 klassen
zal worden verreden zijn al reeds 120 in-
schrijvingen binnengekomen. Onder deze
bevindt zich ook de naam van de Nieuw-
Zeelander Hugh Anderion, een gevreesd
tegenstander op alle wegcircuits.
Anderson is gehuwd met de Assense ver'
pleegster Janny Oesenburg en is daarom
in ons land bijzonder populair.

Benevens de internationale klasse 500 cc
en 350 cc, zal ook gestart worden in de
klassen 50 cc Junioren en Nieuwelingen.'
In laatstgenoemde klassen zuilen zeer zeker
ook bekende crossers uit deze omgeving
aan de startlijn verschijnen.
Naar verwachting zullen ook dit jaar, gezien
het buitengewoon interessante en groots
opgezette wedstrijdprogramma, vele belang-
stellenden in Lichtenvoorde komen om op
zondag l aug. getuige tt zijn van de

WERELD-MOTO RCROSS 1965
LICHTENVOORDE

Openluchtspel Ruurlo

Na een periode van 3 jaar, waarin het
rustig was in 't Rijkenbargse Bos te Ruurlo
zal het dit jaar weer een plaats van samen-
komst zijn en alwaar dan het Openluchtspel
zal worden aanschouwd.
In de tussenliggende jaren hebben velen
de handen in elkaar geslagen en kwamen
zo eendrachtelijk tot de bouw van een
fraaie tr ibune, welke velen plaats biedt.

In het Openluchtspel Winnetou en de schat
in het zilvermeer zullen de schijnwerpers
Old Shatterhand. Old Pirehand en Wiaetou
volgen in hun strijd tegen de slinkse be-
wegingen van de Grote Wolf, opperhoofd
der Utah-Indianen en Brinkley, bandieten-
leider, De gelijknamige film heeft velt
millioenen reeds geboeid. Gaarne zal men
zelf ook de paarden-akties willen zien,
welke in vertrouwde handrn zijn bij de
24 ruiters der Landelijke Rijvereniging.

Het spreekuur te STEENDEREN

van tandarts J. G. van Dijke

wordt met ingang van 26 juli gehouden

in het wijkgebouw, J. F.OIt mansstraat 14

COÖPERATIEVE

Raifteisenbank
De Raiffeisenbanlc voor:

REISDEVIEZEN - REISVERZEKERINGEN

Verhuur van KLUISKASTJES

U kunt bij ons terecht voor al uw bankzaken.

Het JS immers: De spaarbank met volledige banksetvice.

Alle verzekeringen. Adr. Groot Jebbink Hengelo Gld B 30 Tel. 1348

De vri jdagavondmarkt
(met gratis bonnen!) wacht ook op UW bezoek!
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Folkloristische avond
op donderdag 29 juli om 8 uur
in zaal Langaler

Dia-voorstelling

. ,
op Woensdag 4 aug om 9 uur•
in de Kerkstraat
brj bakkerij Kreunen

U • .'
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is onze DAMESSALON gesloten

KAPSALON W; LURVINK
:»,.-, v M -i.j i il- '«Telefoon 05753-1264

f-t

Van 2 t.«.m 11 aug. (du. 10 dagen)

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
, . ; » i . , , = . . •>!

,„. »»««. *,„«„ • • • • * • • f i; f% . I
Al b. parink
SCHOENMAKBWJ -f

Qrootbod's Woninginrichtins
Telefoon 1469

Van 2 t.e.m. 9 aug.
hebben wij vakantie en zijn .dus
gesloten

Wegens vakantie GESLOTEN
- , i « ; , -vv \' < • \ i'.ii.c jvi i fa, f» n

van Ï6 juli- t.e.m. 7 aug.
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Wees er als

de kippen bij!

Het M

Exota GazeiJSe 3 grote f lessen .102

Biscuitjes, met suiker bestrooid
.£00 'gram 7S et

Appelsao Azet 2 gezmsf lessen « - 1O9

Bij een pak diepvries kabeljauw
400 .gram

250 gr roomboter voor 119

Van de banketbakker

Gevulde Wellingtons per zak 89

Spekruiten zak .a 8. stuks

Heerlijk fris voor slaatjes en boterham

1 bakje Vleessalade 128-

f f Zalmsalade 138
en 10 zegels gratis

Prima ZALM
t*

•

blik
M i.

van 149 voor 131

Mager ontbijtspek

Paljngworst

..v. .,'

100 gram

Deze aanbiedingen zijn gtldig van 28 juli - 4 aug.

B

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

WANSINK'S
V.I.VJO.ZELFBEDIENING >

Raadhuiss». 4 HENGELO GLO Tel. 1205

Vakantie
N$

G. BRUGGEMAN

D istr ictska ntoor P.G.E..M

vanaf 31 juli tot 23 augustus

••• •VDorsforirfg^rfe.d.'W^nrdë'fnên" zich"" tof "hef"
magazijn, «BannïnkMraat 18, van 8-8.30'uuP1

_ enjtan lZ.OQ.li3ft.uw** -- —— — —
Nadien J_v.d. ^rgs Korenblcemstraat 7-rff—

Districtskantoor Doetinchcm ,



ZONDAG 1 AUG.

Circuit: „De Schans"

R A C E S
tbCROSSE in 4 k,assn:

50 cc Nieuwelingen
50 cc Junioren

250 cc Senioren
500 cc Internationals

10 °/<> korting t.e.m. 31 juli

OPRUIMING IN
'SP&TKOOPJËS

"»
TOFfaf—29.75

Hajig|$loJ<, Crngt j&jn-Bam).., .„vwnaf .^75.—

Elektrische klokken Keukenklokken

GOUDEN dames-en herenringen vanaf 17.50

Zie etalage 10°> korting Zie etalage

lTÏ~ T

H.H. PLUIMVEEHOUDERS!
l l imm i

Wegens VAKANTIE der slachterijen

van 1 t.e.m. 14 augustus

GEEN PLUIMVEE
ONTVANGEN

J. Franhen - B. Berenüsen - H. Jolinh

9S

Wagens -vakarvtie - • -•

"tjBLOTEtf -~

van 2 t.e.m. 7 aug.

.•VAN ZOMEREN
CHOENHANDEL Toldijk-Steenderen

Aanbiedingen
van 29 juli — 7 aug.

?, fles E^QTA gcc
250 gram koekjes

Voldoende voor 2

200 g
^Gemakkelijk voo

COMPLETE MA
: Nasl-gorehjg

Spaghetti

Maecairöri
Rijst met

l pot kersenjam g
f
- . ' V °'

84 et maar 69 et

, 69 ce

A

oferhammen 99 et

oc<Dfa en vrucht jes) 79" et

de vakantie:
LTIJOEN

225, et
. tomatensaus 235 et

m. ham-kaas 195 et
erry 235 et

m maar et

Wij. zijn van 8-15 aug. wegens vakantie tfEStOUN

; ,,. j ,wjv ,„.JU1 .». *••>-

Heezen STEENDEREN

l .

' > i»ü W • . i •

Diepvrieskisten %

.

Koelkasten:.
Met vries- of diep vriesvak

A

WINTER
ft_ ' K ^fc ^

SPALSTRAA-T
'i l'

,3 I !!»'•.! -l *'

rr ,

l ,

VWgens vakantie wordF' er '
- — . ..... • . ., , A, r * " '

XmrAJftlW- t.ejn, 21 aug.
door de 'groentehandelaren

,M. /

NIET GEVENT

.,.,.,„fa. G. Kuipers & Zn

fa. M.Wijribergen&Zri r;|| ,
nnginnnnn

fit'



Voor de vele blijken van
belangstelling, die ik in ver-
band met mijn zilveren
ambtsjubileum mocht ont-
vangen, en die deze dag
voor mij en mijn gezin tot
een overgetelijke hebben
gemaakt, dank ik ieder, die
mij op die dag een felicitatie
deed toekomen.

Opperwachtmeester

Chr. van Petersen

Te koop een A.E.G.
snelwasmachine, tegen
billijke prijs. Th.H.Beunk
Kerkstraat 16, Keijenburg

Te koop een Thebo
kachel nr 5 en 2 binnen-

deuren. St. Janstraat 15
Keijenburg

Te koop 0,75 ha rogge

bij Spelhofen, en ca 0,70 ha
rogge, achter O.L S. Ruur-
loseweg. Briefjes inleveren
t.e.m. maandag 2 aug.
E.C.Langeler, Vordeusew. l
Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een geaaakt.
d«>«lfd« dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
H.utmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

DEGELIJK -
BETROUWBAAR

LENTFERINK
SPALSTRAAT 7

TELEFOON 1383

HENGELO GLD

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruiüsioio's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

Rijkenbargse bos

spe

R U U R L O

zaterdag 7 aug. om 8 uur
zondag 8 aug. om 8 uur
zaterdag 14 aug. om 8 uur
zondag 15 aug. om 3 uur
zondag 15 aug. om 8 uur

W I N N E T O U
en de schat in het zilvermeer

idian«nspel naar Karl May

80 medewerkenden - 24 ruiters

Voorverkoop kaarten: sigarenmag.
Meulenkamp, Ruurlo f 2,—
Aan de kassa: f 3,—
Kinderen (lagere school): f 1,50

TROUWRINGEN

keuze uit

6 modellen

A. Groot Kor mol i L
HORLOGERIE GOUD EN ZILVER

Spalstrut 27 - Telefoon 1771

Hengelo Gld

VERLOREN: zwembroek

met badhanddoek, van
zwembad naar Langwerden
B 68. Gaarne bericht aan
Langwerden, tel. 1440

Te koop roggestro
H. Tersteeg, C 66

Keijenburg

Te koop 40 are haver en
gerst, krielkippen en Jawa
motor.
Mullink, Velswijk E 89

Te koop ± 60 are rogge

en 90 are haver. Briefjes
inleveren vóór of op 30 jul i
's avonds 8 uur.
B. H. Kamperman,

Keijenburg, C 93

Te koop 16 are rogge. Na
6 uur'savonds. Joh.Meenink
Oude Varsselseweg,

Hengelo Gld

Biggen te koop.
M. Hiddink, (Lenderink) bij
't Kervel, Hengelo Gld

Te koop biggen.

D. J. Ligterink,
F 92, Hengelo Gld

Te koop een toom beste
biggen (7 st.). W.H.Luesink
Nieuw Antink, Varssel F 52

Wegens inruil IE KOOP:

N.S.U. Prinz 1964
N.S.S. Prinz 1965
D.A.F. 1961
Renault Dauphine
1960

Garage Jos. HERWERS
Telefoon 1263

„CONCORDIA" HengeloG

[}̂  Zaterdag 31 juli

DANSEN
Orkest The Moodchers

TE KOOP bij inschrijving

plm 1 ha haver en gerst
Briefjes inleveren 30 juli voor 7 uur bij

Th. J. Harmsen Raadhuisstraat 17, Hengelo G

Wegens vakantie gesloten

van 26 juli t.e.m. 7 aug.

De kruidenierswinkel is

alleen gesloten op 2, 3, 4 aug.

Bakkerij-Kruidenier 6. J. Meenink

f

Anker naaimachines
De bmste tmr woreld

Zig-Zag - Automatic

B. J. HULSHOF, HEHGELO GLD


