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Abonnementsprijs
f 2.50 per half iaar.

De Reclame

UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters
HENGELO GLD
Tel. 05753-1455
Giro 964791
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Christelijke kleuterclub Varssel
De kleuterclub Varssel, welke in oktober 1964 werd
opgericht, heeft haar deuren weer geopend voor alle
ouders en belangstellenden, die van dit werk kennis
willen nemen. Deze vereniging, ten behoeve van
de kleuters, die niet naar 'n officiële kleuterclub kunnen
doet nog steeds haar werk, mede door gemeentelijke
subsidie en particuliere steun.
Er bestaat op 10 febr. 's avonds gelegenheid eventuele
werkstukjes te bezichtigen en wel van 7.30—8.30 u u r .
Het bestuur hoopt dat velen, ook van buiten Varssel
hun belangstelling zullen tonen.
Het adres van de kleuterclub is: Noodwoning F 89.
Ook zijn inlichtingen te verkrijgen bij mevr. Garssen,
Varssel, telefoon 7290.

KERKDIENSTEN

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds Jansen. Bed. H. Doop.
Vrijz.Herv. Kerk
10.30 uur Ds P. J. v.d. Vange, Zutphen.
R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondag. 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n,m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 u u r .
R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10 30 uut Hoog
mis, s avocds 7 uui Lol.
Zondagsdienfci Doktoren
ür. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OG'
Ze ntiagsdier.si wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. l3lS,- »
*.

Zondagtsdien&t Uiertmai tsfoi.
Hengelo- Steenderen
Inyjaitide Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tei. 05753-1420 (bg.g. 008)

WEEK-RECLAME
SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
Telef. 1258

Haaskarbonade

500 gram

Magere speklappen

De vele reportages op de televisie en in de
pers gewijd aan het ondragelijke leed dat
de bevolking van Vietnam en met name de
Vietnamese kinderen moeten verdragen,
hebben niet nagelaten op velen van ons een
diepe indruk te maken. Zo sterk kan deze
emotie worden, dat wij ons schuldig voelen
in onze welvaart, die wij in vrede mogen
genieten.
Wij willen ons hier niet verdiepen in het
waarom of in de politieke achtergronden
van al deze ellende, doch, in navolging van
anderen er bij stil staan op welke wijze wij
kunnen meehelpen om iets van deze nood
te lenigen. Wij schrijven : in navolging van
anderen en doelen hiermee op de aktie v,d.
Zwitserse organisatie „Terre des hommes"
die zich beijverd gelden bijeeen te brengen
om kinderen uit Vietnam (de allerergste
gevallen voorlopig helaas alleen nog maar)
over te brengen naar Europa.
Deze aktie is overgenomen door het Alg.
Dagblad, waarin thans dagelijks de stand
verschijnt van de binnengekomen gelden
onder 't motto: „Luchtbrug naar het leven"i
Ziekenhuizen hebben reeds plaatsen beschikbaar gesteld om st> aks deze kinderen
kinderen op te vangen, terwijl talloze aan-

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
De spaarbank met volledige bankservice.

Na 6 uur 1249

500 gram

Help de kinderen
van Vietnam !

Zondag 13 februari
Ned Herv K*rk
10 uur Ds van Thiel.
19.30 uur Ds G. J. van Eccbden, Steenderen
Jeugddienst

LET OP

26O
15O

et
et

biedingen binnengekomen zijn van p a r t i culieren om een kind op te n e m e n in het
gezin Zover is het e c h t e r nop n i e t : eei.M
dienen de financiële middelen aanwezig tr
zijn om deze kinderen n a a r Einojra o \ e r
te vliegen enz.
Ook heeft zich thans in Hengelo Gld een
commissie gevormd, onder voorzitterschap
van de heer Jansen, van het Filmcentrum.
In deze commissie hebben ook z i t t i n g de
heer J. Prenger en de hoofden van alle
lagere scholen.
Deze commissie stelt zich ten doel mee te
werken aan de a k t i e ..Luchtbiug na?r het
leven" en wil hieraan o.a. vorm geven door
een filmvoorstelling en wei op 23 februari.
De baten zullen geheel ten goede komen
aan het gestelde doel.
Door de medewerking vnn het F i l m c e n t r u m
een kosteloze projectie, een speciaal voor
dit doel beschikbaar gestelde zaal is de stait
van deze aktie wel zeer gunstig.
Van u hangt het nu af of een en ander
een succes zal worden.
In zaal Concordia wordt veitoocd de film
in cinemascope, „Strijd voor de vrijhe/d",
(Battle Hymn). Door dit p r a c h t i g e f i l n . w e i k
wordt men geconfronteerd met het kinderleed tijdens de Koreaanse oorlog.
De volgende week hopen wij op deze aktie
nader terug te komen.

Vanaf 1 januari 1966 kan er op de bestaande en nieuw
te openen JEUGDSPAARREKENINGEN f300,- per
jaar gespaard worden.
Dus nu f 100,- meer. Ook over deze hogere stortingen
wordt 10°/<» extra betaald aan premie. Neem spoedig
een jeugdspaarboekje bij de Raiffeisenbank.

Heden nam de Here tot Zich na een geduldig,
doch smartelijk lijden, onze inniggeliefde vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

JA, MEVROUW GOED BEKEKEN:

Gerhard Klein Zessink
weduwnaar van Johanna Wolsink

Uw voordeel list bij YIYO ZB

op de leeftijd van 74 jaar.

& E

1 /

Diep betreurd door ons aWén
Hengelo Gld, H. J. Luimes-KI. Zessink
A J Luimes
Zutphen, G. H, KI. Zessink
L. M. KI. Zessink-Bax
Hengelo G l d , E. J KI. Zessink
G. KI. Zessink-Hulshof
Hengelo Gld, H. KI. Zessink
G. KI. Zessink-te Slaa
Klein- en a c h t e r k l e i n k i n d e l f n

Per pak 500 gr

De begrafenis zal plaats hebben h e d e n d i n s d a g
8 februari om l uur op de A l g e m e n e B e g r a a f
plaats te Hengelo Gld.

- Bruine bonen

nu geen 110 maar

96

et

Ook voor kwaliteitsfruit:

Jonathans, een p r i m a h a n d a p p e l
Citroenen
netje a 3 stuks

l ' / 2 kg 89 et
49 et

ADVOKAAT
nog voor oude

Hengelo Gld, 4 februari 1966B 71.

l|oM

De wintertrerfcr

prijs

BLOEMAARDE
Pindakaas

- pot -

fles

319

et

2 pak 89

et

van 92 voor

Abrikozen op sap

85 et

159 d

literblik

Ondervindt hoe gemakkelijk en zindelijk het is

Kladblok:

2 stuks 5O et

ELEKTRISCH KOKEN
Haring in tomatensaus
Ieder serieus geïnteresseerde, die niet elektr.
kookt, kan

3 mnd lang GRATIS op proef

2 blik 89
Ontbijtspek

100 gram

Gebraden gehakt

100 gram

et

54 et
47 et

werken methet allermodernste kookappaiaat:
Deze aanbiedingen zijn geldig van 9 - 1 6 febr.

HET ELEKTRISCH FORNUIS
Vraag bij ons alle inlichtingen.

Installatiebedr.BESSELINK
Raadhuisstraat 9

Hengelo Old

Voor vlug en prettig winkelen naar ,

WANSINK'S
V.I.V.O ZELFBEDIENING
Raadhuisstr 4

HENGELO GLO

lel. 12O5

A.s. zaterdag S t e m m i n g s - M u z i e k

HOTEL - CAFé - RESTAURANT
RUIME VOORRAAD

-De

Nieuw BEHANG
uit

soorten

0.1.V.

„THE M ET EO R S"
Spalstraat 32

HENGELO GLD

Tel. 1239

SCHILDERSBEDRIJF
Kerkstraat l

LENSELINK

Hengelo Gld

Telefoon 1300

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
onze dochter

Miele
geen betere

Petronella Johanna
G. H Statink
F. C. StarinkVingerling

Volautomatische wasmachine - Type 421
Monoknop - Met centrifugewerldng
Voor 220 of 380 volt

Hengelo Gld, 28 jan. 1966.
Zelledijk 30

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

Voor MIELE
naar WINTERS

dan Druidsloio's en
reportate's
van DOLPHIJN

SPALSTRAAT 8 en 1O
Gevraagd een meisje voor
3 a 4 dagen per week voor
winkel en huishouding
Installatiebedrijf Besselink,
Hengelosestraat 18,
Keijenburg
Gevraagd een meisje voor
3 dagen per week.
H. G. Bijenhof, Hummeloseweg 7, Hengelo Gld
Gevraagd hulp in de huishouding voor 2 halve dagen
per week.
Aanmelden bureau dezes
Te koop 3 toom biggen,
geënt tegen mond- en klauwzeer.
B. Berendsen,
pluimveehandel,
Bekveld
Telefoon 1504

PASFOTO'S
voor alie doeleinden, vuur
half een gemaakti
d«caifd« dag nog klaar,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon

Erfhuis
Notaris H. van Hengel te
Hengelo Gld zal op

voor Uw eigen veiligheid
en die van anderen:

dinsdag 15 februari
's middags om 2 uur ten
huize van de wed P.Kuipers
aan de Wichmondseweg
D 151 a te Hengelo Gld
PUBLIEK VERKOPEN
roerende goederen w o. 3laat uw gezichtsvermogen testen
deurs kast, ledikant met spiraal, deken, stoelen, tafels,
divan, schilderijen, haard,
stofzuiger, gordijnen, potten,
pannen en verder keukenStap daarom met uw recept
gerei, koperen heetwaternaar een erkend opticien
stoof, tuinbank- en stoel,
tuin- en ander gereedschap Brillen worden in eigen atelier vervaardigd.
enz.
Moderne monturen
Te bezichten op de dag van
de verkoop, van 10 12 uur.
Betaling contant.
Optiek
Goud en zilver
Horlogerie

i» ZIE GOED: RIJD BETER! j
Fa Kohler-Wissink

Gewestelijk kampioen
Op de gewestelijke kampioenschappen te Deventer der

(oncordia - Hengelo Gld

K.N.B.B. eindigde de jeugdige biljarter J. Lenderink
van b.v. ,,'t Hoekje" als eerste met 10 punten uit 6
wedstrijdbeurten.

A.s. zaterdag
12 februari

Aangezien nr 2 in punten gelijk met hem was geëindigd
moest

het algem. gem. beslissen,

n 1. 3,30 en 3,29.

Als jongste deelnemer is dit kampioenschap zowel voor

Dansen

hem als voor ,,'t Hoekje" een mooi succes.
J. Lenderink

wordt

hierdoor afgevaardigd

Ned. kampioenschappen te Nijmegen.

naar

de

Orkest: ,.The Moodclu'rs"

Gemeente Hengelo Gld
HONDENBELASTING
Burgemeester en w e t h o u d e r s maken ingevolge
de „Verordening Hondenbelasting 1 ' bekend, dat
a

zij, die in de loop van het jaar 1966 een hond
gaan houden van drie m a a n d e n en ouder
b. zij, die een hond houden, die in de loop van
het jaar 1966 de leeftijd van drie maanden
overschrijdt
c. z i j , die op l januari 1966 een hond hielden,
waarvoor ingevolge penoemde verordening
belasting verschuldigd is en waarvoor zij in
het voorafgaande belastirgja.n niet ingevolge
deze verordening zijn aangeslagen;

Kies voor
uw oliehaard

hiervan vóór 28 februari 1966 schriftelijk, door
gebruikmaking van een ter gemeentesecretarie
kosteloos verkrijgbaar aangiftebiljet,aangifte dienen
te doen.

Kies voor snelle levering
en prima service

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Th. Ph. Baron Mackay, burgemeester.
W. M. A. van Zeeland, secretaris.

FA. H. MJ. v. d. MOND EN ZN.
Ruurloseweg 52 - HENGELO (Gld.)
Telefoon 05753-1392
PK 27

N.V.E.V.
B IJ E E N K O M S T
woensdagavond 16 febr. 's avonds 8 uur in zaal Bruggink

Onderwerp: Het psychologisch verwaarloosde kind
Het Bestuur.

Op de drukbezochte ledenvergadering in zaal Concordia
werd tot nieuwe voorzitter v. coöp.landvereniging ,,De
Volharding" gekozen de heer J. B. Hiddink, E 38.
Hij volgt hiermede d j i f t r e J e n d e voorzitter de heer
G.j.Bannink op, die 14 jaar bestuurslid was, waarvan
2 jaar als secretaris en 12 jaar als voorzitter.
In de Raad v. Commissarissen werd gekozen de heer
B. G. Hannsen (Stenderink). In het bestuur werden
herkozen de h ^ r a i E . J . H r < ' < e r e<i H.W.Toonk.
Eveneens werden herkozen in de Raad van Commisasarissen de heren A. Maalderink en D. J. Smeitink.

Burgerlijke stand

Damnieuws D. C. H.

Geboren: Peter B. W. z.v. J.W. van Onna
en H. E. Hulshof; Caroline E. M. d. van
Th. J. Hanrath en R. C. H. Beusmann;
Bernard H. z.van ) . F . Buunk en M. F. Til.
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: Geen
Overleden: G. H. Sanderman, m.. 73 jaar,
weduwnaar van H. Denkers.

Na verblijf van slechts een jaar in de Ie
klas is het eerste team van de Dam Club
Hengelo gedegradeerd naar de 2e klas.
Allerlei omstandigheden, met als hoofdoorzaak vertrek van kundige spelers hebben
tot deze gedongen terugkeer g e l e i d .
Gedachtig aan 't succes van D.C. V. Vorden
in dezelfde klas n.l. kampioen, dan moet
ook Hengelo Gld een vertegenwoordigend
team in de Ie klas kunnen hebben.
Dit kan o a. door zich op te geven als
lid bij B. Tjoonk. Lankhorsterstippt of één
der andere leden.
Elke maandag club-avond in hotel Leemreis.
De stand der onderlinge compettie i s :
l H. Luimes 1 0 - 1 7 ; 2 J. W Heijink 8 1 3 ;
3 A.Hoebink 8 1 3 ; 4 J . L u i m e s 7-10

Tanden blank-Adem fris

VOROl

Onbetwist de beste tandpasta

5 B. Tjoonk 8-9; 6 B.Weustenenk 9-9
7 E. J . D i e r s e n 1 5 - 9 ; 8 T. Onstenk 12-8
9 G. Dimmendaal 4 - 7 ; 10 WHeijink 9-7
11 T. Hofman 8-6; 12 H. J.C. Polman 5-4
13 ].Boers 5 - 2 ; 14 H. J. Lenselink 1-1
15 A . G r . K o r m e l i n k 4 - 1 ; G. T. Kelholt 2-0

Rijkspostspaarbank Hengelo G
Gedurende de maand januari 1966 werd bij
de Rijkspostspaarbank te Hengelo Gld aan
spaargelden ingelegd f 1£.638,37.
Terugbetaald werd f r6\0o§,80. Dal is een
oversparing van f 572,57.

Ook op het gebied van

De winter is nog niet voorbij, ga daarom
TRACTOREN en MACHINES nu een

houtsoorten voor wandversierins

Tractor Ripolin verf seven

in behangwerk

Wij hebben alle kleuren voorradig

BEHANG in zeer mooi dessin
SCHILDERSBEDRIJF - DROGISTERIJ

Heeft u vochtige muren, geen probleem meer;
hiervoor krijgt u volledige inlichtingen bij het
bekende adres.

W. J. Derksen

KEIJENBURG
Tel. 1365

