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Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo GId, Keijenburg, Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wi(hmond e.o.

Ook in 1966

COÖPERATIEVE

genoot de Raiffffeisenbank weer

groot vertrouwen.

Raiffeisenbank

De spaargelden stegen in dat ene jaar
f 640

Kastanjelaan 1 - Hengelo GId

miljoen tot f 5.89

Veilig, voordelig en vertrouwd.

Decembermaand was een dure maand

miljard.

Spaarbank en alle bankzaken.
BIJ VERKOUDHEDEN

Daarom nu extra voordelig vlees eten!
HIERTOE CCKEC

Weer 14

VOOR VADER, MOEDER EN KIND

dagen gevarieerde keus

KERKDIENSTEN

Kalfsvlees
3.89

Carbonade
Lapjes (zo mals!)
Fricandeau

3.90

per 500
„

„

Herv, Kerfc

9 en 10.30 uur Ds van Thiel
Viering H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

Varkens vlees
Braadstukje ( v / d ham)
3.5O per
Vers mager spek
(ook s p e k l a p p e n ) 1 75
„
Haascarbonade
3.25
„
Rib
„
3.0O
„
Heerlijke rauwe lever
O.88
per
Rookworst (de eigengemaakte) O.6O per

500 g

Vrijz.Herv. Kerk
Geen dienst.

„
„
„
250
100

„
„
„
g
g

R. K. Kerk Henyelo GId
Z,oadayi 7.3Ü en 10.45 uur H. Mis
9.15 uur Hooyn,is, 7 uur n m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur
R. K, k e r k Keijenbui'

ledcrt day 7 en M uur Mis,
s Zotidays 7.30 en 9 uut Mi->. 10 HJ mu Mooymis. & avordi, 7 uui L o f .

Rundvlees
Gehakt (half om)
.5O per 500 g
+ zakje kruiden
Let op dit is vlees!!!
3.90
Prachtige magere lende
Doorregen runderlappen
250
3 biefstuk tartaar
Kies slagerij Stapelbroek als uw slager
U koopt kwaliteit en bent tevens
voordeliger uit

Bewaar deze advertentie!
Geldig van 17 t.e.m. 31 jan.

Handen en Li ppen
r u •w• ? PUROL
.. • Ooktornti
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OGfe
Zondag&dienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Hengulo-Stöendö! -,:,
luyaaiidc Zateida^u.idclc ',] 2 uur
Dr van Nie. Tel. 05754-436

Bronchïletten
Hoegtdronk In tQbletvorm.95ct
Competitiewedsirijden

SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Tel. 1258

22 jan.

Ned.

Na 6 uur tel. 1249

met

zondag 22 jan.
Ruurlo 2 — Pax 2
Pax 3 — Varsseveld 4
Zutphania 5 — Pax 5

** Baby E

„PAX"
2.30 uur
12 uur
12 uur

POEDER - CRÈME - OLIE - ZEEP

ALBERT VAN DER VELDE
Gezellig winkelen bij

vivo ZB

en
JOKE MAALDERINK

hebben de eer U, mede n a m e n s wederzijdse ouders, k e n n i s te geven van hun
voorgenomen huwelijk, w a a r v a n de voltrekking D. V. zal plaats vinden op vrijdag 27 januari om 11 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.
Kerkelijke inzegening om 14 30 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door
de weieerwaarde heer Ds K. G. Kwint,
Hattem.
Ommen, Wentholtstraat 76
Hengelo Gld, „Tjoonk" B 2

j a n u a r i 1967

waar uw voordeel voor het grijpen ligl

Dat is geweldig!!
Bij aankoop van een rookworst
of stukje zuurkoolspek

Zuurkool 9 et
500 gram

Lekker en gezond

Bosbessenjam

pot

71

Bij een pak vermicelli

Toekomstig adres: Landbouwstraat 12,
Kreileroord (Wicringermeer)

Soepballen

Receptie na de kerkdienst tot 17 30 uur
in zaal Concordia te Hengelo Gld

De kinderen eten er een boterham meer van

2 blik

Blooker chocoladehagel
zak l k L»

Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van scholen
met de Bijbel te Hengelo Gld
Een ieder die vorderingen heeft op één
van de scholen te Bekveld, Hengelo Gld
of Varssel worden verzocht de nota's
voor 1 febr. a.s.
in te dienen bij de penningmeester,
K. Lassche, B 26
Hengelo Gld

Caltex Edelhaardolie is kristalzuiver. Maakt geen vlekken, houdt
uw haard schoon, en geeft een absoluut reukloze en roetvrije verbranding. Ga daarom deze winter
over op Caltex Edelhaardolie.

J. H. Janssen & Zn

259

U kunt royaal delen met

Luxe Melange
heerlijke drups 400 gram

98

Verse worst
179

uit diepvries

400 gram slechts

Winterkost

Speksnijbonen

literblik

89

Rumstaafjes
pakje 85

Een helder volk kiest
schone warmte...
kiest Caltex Edelhaardolie
^kristalzuiver

93

nu slechts

Onze fijne vleeswaren zijn om in te bijten
Bloedworst

100 gram

Boeren m et worst

38

100 gram

67

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18-25 jan.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

HENGELO GLD

Tel.

1205

St Janstraat 9
KEIJENBURG
Tel. 05753-1760

Voor al uw drukwerk
is het adres
Drukkerij Wolters - Hengelo Gld

ERRES en PHILIPS

Gemeente Hengelo Gld

Radio

Hondenbelasting

T.V.

Burgemeester en w e t h o u d e r s maken ingevolge de ,,Verordening Hondenbelasting" bekend, dat:

I a zij, die in 'I966"in de hondenbelasting weiden
aangeslagen en thans nog houder zijn van een
hond, geen aangifte behoeven te doen; /.ij o n t vangen automatisch hun aanslagbiljet 1967;
b zij, die in 1966 een hond hebben afgeschaft en
hiervan nog geen melding hebben gedaan tot l
februari 1967 in de gelegenheid worden gesteld
dit te doen onder opgaaf van naam en ndies van
degene, aan wie de hond is overgedaan Wanneer
vóór deze d a t u m geen a f m e l d i n g is gedaan, wordt
voor 1967 een aanslag opgelegd gelijk aan die
van 1966
II a zij, die in de loop van het jaar

(ook

65 cm beeld)

Met de bekende service

B. J. HULSHOF - Hengelo Gld
Postd.ver. „Steeds Sneller"
op vrijdag 2O jan. a.r-.
Schieten, Sjoelen

1967 een hond

gaan houden van drie maanden of ouder;
b zij, die een hond houden, die in de loop van 1967
de leeftijd van drie maanden overschrijdt:
c zij, die op l j a n u a r i 1967 een hond hielden, waarvoor ingevolge genoemde verordening belasting
verschuldigd is en waarvoor zij in het voorafgaande belastingjaar niet ingevolge deze verordening zijn aangeslagen;
hiervan, voor wat betreft II a tot en met c, voor l
februari 1967 s c h r i f t e l i j k , door g e b r u i k m a k i n g van een
ter secretarie kosteloos verkrijgbaar aangiftebiljet, aangifte d i e n e n te doen.

Ballero, Balgooien
om prachtige prijzen
in zaal Booltink, Keijenburg
Zaal open 19.30 uur

Onze OPRUIMING duurt

f.e.fif. 25 jan,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

HAAST U VOOR ONZE

G. J Hiddink, loco-burgemeester

BEKENDE KOOPJES

W. M. A. van Zeeland, secretaris

B. W, GROTENHUYS i ZN
Spalstraat 18
Tel. 1823

onze opruiming
nog steeds koopjes
laatste restanten
spotprijzen

Bekveld D 18
Tel. 1598

Reeds op de T.V. vertoond

Er is

LENTFERINK
Telefoon 1383

Spalstraat 7

NYLONVILT TAPIJT VOOR
l OB I W FERM 2

Hölscher
chem. reinigen
NU

15% KORTING
Volledige behandeling
Hengelo Gld - Spalstraat 1 7a - Tel. 1418

Esconyl is het sterke nylonvüttapijt met
enorm veel voordelen. Alle inlichtingen
over dit moderne tapijt geven U graag!

HEIJINK
Vordenseweg39 - Tel. 1484 - Hengelo Gld

ZOEKT

U
VAST
WERK?

Dan kan de f u n c t i e van vertegenwoordiger
bij een grote verzekeringsmaatschappij iets
voor u zijn.

In Hengelo Gld en
omgeving
is momenteel een plaats v r i j !
Reeds onmiddelijk na aanstelling o n t v a n g t
u een hoog inkomen en volgt opname in
een premievrii pensioenfonds.
Voor uw vakopleiding wordt door ons gezorgd en ook na de inwerkingsperiode k u n t
n r e k e n e n op de blijvende steun van een
inspecteur
Leeftijd niet ouder dan 40 jaar.

ANTWOORDBON
Als brief te zenden aan de heer J. van Huenen, Martin Leliveltstraat 17,
Lichtenvoorde, telefoon 05443-2127
Inzender heeft belangstelling voor de aangeboden positie en verzoekt daaromtrent nadere i n l i c h t i n g e n .
Naam
Leeftijd
Adres

Woonplaats

Wij d a n k e n allen voor de
gelukwensen voor 1967 aan
ons toegezonden Wederkerig onze beste wensen
voor het nieuwe jaar.
De heer en mevr.
te Winkel
l l e r v . Pastorie
Roderwolde (Dr.)
Ter overname aangeboden
T.V. antenne voor 5 zenders. Zonnestraat 4, Hengelo
Te koop z.g.a.n. kamerkachel Vordenseweg 26
Hengelo Old
B i l l i j k te koop 6 stuks z.g.
a.n. damast overgordijnen
2 2 5 m, l e k i n k 18, Hengelo
Te koop rogge- en haverstro. D. J. Wentink, Hummeloseweg 9, Hengelo Qld
Te koop jonge konijnen
en jonge hondjes, de Gier
Hummeloseweg 29
Te koop een toom zware
biggen B. Berendsen, Pluim
veehandel Bekveld,Tel. 1504

Zondag 22 januari a.s.

Te koop 2 toom biggen
Pelgrum K 20, Noordink,

DANSEN

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakti
4«x«lfd« dag «off klaar

Foto ZeijJemaker

Zaal „de Eikeboom" Keijenburg
The Rythme PlayerS

met nieuw repertoire en versterkt met Hammondorgel

Houtmarkt 77, ZLITPHEN
Telefoon 3539

OYERHEMDENREPARATIE

Vernieuwen van boorden
en manchetten.
RIETMAN

Spalstraat 19 - Hengelo ü.

Kun je zingen, zing dan

mee!

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan hruidsloio's en
reporlaoe's

Excelsior
de oudste zang- en toneelvereniging in Hengelo Gld zou gaarne
zien l it liair ledental met enige dames en heren versterkt werd

van DOLPHIJN

Volgt het
Aanmelden elke dinsdagavond tijdens de repetitie
van 8-10

uooröeeld

uur in hotel Langeler.

bestuur

en
plaatst
uw

WIJ GAAN DOOR met onze

BALANS-OPRUIMING
10% KORTING t.e.m. zaterdag 21

van
zovelen

Schröder
bij de kerk
jan.

advertenties

in

je Reclame"

