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Abonnementsprijs
f 3 — per half laar.

UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters
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Tel. 05753-1455
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Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo GId, Keijenburg, Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

COÖPERATIEVE

PREMIE SPAARPLAN, basis voor persoonlijk bezit

Raifleisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo GId

j

Hier is een groot nationaal plan . . . . het premie Spaarplan, dat u aanmoedigt om eigen persoonlijk bezit op te
bouwen. Vanaf '1971 krijgt u een premie van F 100.- per jaar
Laat U bij ons voorlichten en vraag tevens om een brochure
De spaarbank met volledige bankservice

KERKDIENSTEN
28 aug.
Ned Herv, Kerk
8.30 en 10 uur Ds Jansen
Goede Herder Kapel
10 uur Ds van Thiel
Vrijz.Herv. Kerk
Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo GId
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 K e i j e n b u r g
ledere dag 7 en 8 uur Mi;i
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis. l O 30 uui Hoog
mis. 's avocds 7 uut Lof»
Zondagsdlen&t Ooktorer
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 00^
Zondagsdienst w i j k v e r p l e g i n g
Zr. Luttik (Tel. 1397)
Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen
Ingaande Zateidagnilddag 2 uur
Dr Eli. Tei. 05753-1420 (bq.g.OOfc)
SHETLANDRUITERS MET ACHT- EN
VIERTAL KAMPIOEN VAN GELDERLAND
Zaterdag behaalde de Ponyclub ,,De Shetlandruiters" op het Provinciaal concours
te Barneveld met het eerste achttal in de
middenklasse het kampioenschap van Gelderland. Ook met een viertal in dezelfde
klasse wisten zij de kampioensprijs te behalen. De middenklasse is de zwaarste
klasse die tot nu toe verreden is. Bij de individuele dressuur klasse B behaalde Harry
Eggink de eerste en Henk Wullink de vijfde
prijs. In tlasse L won Annie Buunk de 2e
prijs, Herk Buunk de 4e en Diny Boers de
5e prijs, n klasse L2 behaalde Albert Memelink d? 3e prijs en bij het springconcours wit Harry Eggink beslag te leggen
op de 2 prijs. Voor de jeugdige ruiters
dus weleen succes- en vreugdevolle dag.
Door d muziekvereniging „Crescendo"
werden Je ruitertjes bij de Cementindustrie
aan deHummeloseweg bij hun terugkomst
opgehald en ging het met muziek voorop
door bt dorp naar café Bruggink, wat

uiteraard nogal belangstelling trok.
De voorzitter van „Crescendo", de heer
Wagenvoort, wenste hier in het bijzonder
de jeugdige rijders met de behaalde prestaties van harte geluk evenals het bestuur
met het bereikte succes. In de zaal werden
de deelnemers(sters) toegesproken door de
voorzitter van de Club, de heer Wesselink,
die na zijn felicitatie zijn dank uitsprak aan
de kinderen voor de volhardende training
die hieraan was vooraf gegaan. Dank bracht
de voorzitter ook aan Crescendo en aan de
instructeurs, de heren Wesselink uit Hengelo (G.) en de heer Stavast uit Doesburg,
die geen moeite teveel was geweest om
dit kampioenschap te behalen. Een woord
van dank aan het ijverige bestuur, dat geheel belangeloos, zoveel voor de ontspanning van de jeugd in Hengelo (G.) doet, is
hier zeker op zijn plaats.
KANKERBESTRIJDING
De jaarlijkse kollekte van het Koningin Wilhelmina Fonds.
Wat een zegen zou het zijn als, op een
goede dag, de kanker een overwonnen ziekte zou zijn.
Stap voor stap nadert de medische wereld
dat moment, zoals ook, in de loop der
eeuwen, de een na de ander, zovele fatale
aandoeningen geneesbaar bleken en daardoor ook hun vreesaanjagend aspect verloren.
Zozeer zelfs, dat wij er niet altijd bij stil
staan, hoezeer wij bevoorrecht zijn, vergeleken bij vorige generaties.
Ook beseffen wij niet altijd, hoeveel zorgvuldige en diepgaande studie en hoeveel
krachtsinspannend werk er verzet moest
worden om zover te komen.
Maar wij willen nu ook de kanker overwinnen l
Veel werd reeds bereikt voor onze patiënten, dankzij vroegtijdiger diagnose, uitgebreider en verfijnder behandelingsmethoden,
verbeterd instrumentarium, grotere
kennis van deze, toch nog raadselachtige,
ziekte.
Er wordt onafgebroken gezocht en gewerkt
in de vele laboratoria en ziekenhuizen,
nieuwe specialisten worden opgeleid, die
dan ook alle kansen geboden moeten worden hun onderzoekingen te verrichten in
goed geoutilleerde laboratoria. De beste en
nieuwste instrumenten moeten beproefd
worden kortom, al het mogelijke moet ge-

daan worden om de kankerbestrijding vooruit te helpen.
Dit alles, voor ons allen gedaan, kost zéér,
zéér veel geld, wat wij tesamen bijeen moeten brengen, tot daadwerkelijke, maar ook
morele, steun aan allen, die gekonfronteerd
worden met het kankervraagstuk: onderzoekers geneesheren en ook patiënten, ónze medemensen.
Laat ons samen trachten, ook deze vreselijke ziekte te overwinnen.
Daarom tast, en extra diep alstublieft, in
uw beurs tijdens de kollekte voor de kankerbestrijding die van 29 augustus tot 11
september zal plaatsvinden.
Helpt allen en
Bestrijd het leed
dat kanker heet!

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie
Spalstraat 27

-

Goud en zilver
-

Telefoon 1771

HENGELO GLD

WIM GROOT JEBBINK

Vivo ZB

en
ALI BERENDSEN

biedt meer

hebben de eer, namens de ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V zal plaats
hebben op donderdag l sept. a.s. des
n.m. 13.30 uur ten gemeentehuize te
Hengelo Gld.
Kerkelijke inzegening om 14 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de
weleerw. heer Ds A. v. d. Herj, Halle.
Hengelo Gld, „Gompert" B 30
Halle, „Beekzicht" G 159

vraagt minder

Faartbodem
samen met l blik vlaaivulling van f 3.O4
nu slechts

Haring in torn.saus
2 blik a 170 gram

augustus 1966
Extra aanbieding

Toekomstig adres: Prunushof 23,
Velswijk, Zelhem
Receptie van 3-4.30 uur in feestgebcuw
,,Concordia" te Hengelo Gld.

Jus d'Orange
per fies
20
elke 2e fles geheel gratis

Appelmoes
Studie voor het

middenstandsdiploma

pot 3 / 4 liter

Erwten-wortelen
literblik
Dat is goedkoop

Volgt dan een officieel erkende cursus aan de

I.M.O, Middenstansavondschool
Keijenburg

Hengelo Gld

Druivensap
rood of wit

per fles

119

Lange vingers
zak a 200 gram

*f-

•¥>
•¥•

Middenstandsdiploma.

Zure zult

100 gram

Twee schoolavonden per week.

Bacon

100 gram

De opleiding is gericht op de
praktijk van het zakenleven.

•¥•

35

De lessen worden gegeven door
bevoegde en ervaren leraren.

-¥•

79

Een-jarige opleiding voor het

Eerste les 1 september in de
R.K. School, Keijenburg.

Opgave en Inlichtingen bij de heren:
W. J. L. THARNER, Varssel, telefoon 7250

Deze aanbiedingen zijngeldig van 24-31 aug.

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

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

HENGELO GLD

Tel. 1205

TH. H. BEUNK, Keijenburg, telefoon 1489
W. Geurtzen, Hengelo Gld, telefoon 1456

Biggen te koop bij T. Hid- Te koop biggen.
dink (Lenderink)bij't Kervel Bosch, B 104

I. J.

SPECIALE PONYMARKT
in de Achterhoek
te Hengelo Gld

Op alle wegen komt men LUIMES tegen,
voor de beste en goedkoopste stomerij.
Beter, vlugger, halen en bezorger
en guldens goedkoper.
j l MLaat nu ook uw

dekens overtrekken

op woensdag
31 augustus
Keuring van veulens
van de Shetlandponyfokver.
„IJsselstreek"

zeldzaam mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstraat 17

Tel. 1624

elegenheid tot aankoop van fokmateriaal

Inschrijving
danslessen

kt tevens

ote M.R.IJ.-fokdas

donderdag 25 augustus
van 8.30-9.30 uur
Concordia Hengelo Gld

uitgaande van de K.I.V.O. en de
• ,
. .
fokveremgmg

zaterdag 27 augustus
van 6-7 uur
den Bremer Steenderen

Afstammelingen
aanwezig van de goedfokkende stieren
Libertas en Neeltjes Sjaak

Inschrijfgeld f 2.50

Mooie gelegenheid voor aankoop van goed
fokmateriaal

D A N S S C H O O L M. J. Kroneman

n.v. H.C.I.

DE KOOPLUI op de

Hengelo Gld - Tel. 05753-1270
vraagt voor spoedige indiensttreding

Tel. 05752-1467

HengelOSe URIJDAGAUOnD-IYIARKT
heten u van harte welkom!
U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR

mnl. of vrl.

adm.

Vorden

kracht

Diploma MULO-A en typen, met enige
kantoorervaring worden op prijs gesteld.

*

Brood, koek, banket en snoep

-Ar

Verse braadkuiken, poulet enz.

*

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

•Ar

vis van de van ouds bekende
visboer

Zij zullen u gaarne van dienst zijn!
Sollici'aties aan ons kantoor, Humineloseweg C l
Gevonden een paar rolschaatsen bij de „Span nevogel". Terug te bekomen
tegen idv. kosten bij D.
Berenden E 46.

Te koop een in goede staat
verkerende wasmachine
met verwarming,
Tramstraat 3, Hengelo Gld

Verloren donker blauwe gebloemde sjaal van Keijenburgnaarhuis. Gaarneterugbezorgen bij J. Tolkamp
D 78, Hengelo Gld

Te koop SCALDIA 408
nieuw model, wit, in zeer
goede staat.
Garage Regelink
Korte Hofstr. 6 Hengelo Gld
Tel. 05753-1573

Schoolfeest Ds J. L. Piersonschool
woensdag 31 augustus a.s.
op de terreinen bij het schoolgebouw.

voor schoolkinderen, tieners
en volwassenen.

Ook de nog niet schoolgaande kinderen
zijn van harte welkom: voor hen is er
een tractatie en een grabbelton

Komt allen en brengt anderen mee!

Gerrit Bannink
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Aanvang 10 uur

SPELEN

Voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven
ondervondentijdensdeziekte
en na het overlijden van
onze geliefde man, vader
en grootvader

Uit aller naam:
G. Bannink-Hagen
Hengelo Gld, aug. 1966
B 13.

De oudercommissie
GEVRAAGD

ORANJEFEEST - Toldijk

net mei

Donderdag 25 aug. vanaf1O uur

voor auto
keuken.

DANSEN
orkest „The Rivertown Quartet"

-4T

5-daagse werkweek

Hotel Langeler

Café „den Bremer"

Hengelo Gld

PASFOTO'S

n.v. H.C.I.
Hengelo Old

- Tel. 05753-1270

vraagt voor spoedige indiensttreding
jeugdige en volwassen

werkkrachten

voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d«z«lfd« dag nog kit»

Te koop SCALDIA 408
nieuwmodel,zwart,als nieuw
Garage
Regelink
Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN Korte Hofstr. 6 Hengelo C
Telecoon
Tel. 05753-1573
OVERHEMDENREPARATIE
Te koop 2 toom biggen bij
Vernieuwen van boorden wed. Lebbink, B 94
en manchetten.

RIETMAN

Spalstraat 19 - Hengelo G.
Te koop huishoudkachel
(Pelgrim),
Gritzner trapAanmeldingen dagelijks aan ons kantoor, Humnaaimachine,
Erres wrinSPECIALE
meloseweg C l
ger met bok, glazen kast
AANBIEDING
Spalstraat 14, Hengelo Gld
Te koop SCALDIA 408
Moeten Uw foto's
nieuw model, (rood), in
Te koop
vakwerk zijn
Type VIVA de Luxe
prima staat.
bouwjaar 1965
Garage Regelink
slechts 28.000 km gelopen
Korte Hofstr. 6 Hengelo Gld
H.D. Garage
van DOLPHIJN Tel. 05753-1573
Boomkwekerijen
Te koop een beste volbloed H. J. Hoegen Dijthof
G. J. Half man & Zn Te koop jonge hennen drag. maal, beste melklijs- Handelmij N.V.
Hofstraat 7 Tel. 1424 witte leghorn, 12 weken oud ten, 30 aug. aan de telling.
Keppelseweg 20-26
Hengelo Gld
W. J. Bergervoet Velswijk Th. Nieuwenhuis Honnekink
Tel. 08340-5»!
E 94, tel. 08344-321
D l Hengelo Gld.
DOETINCHEA

VAUXHALL

en
aardbei-planten dan bruidsfoio'sreportages

