33e jaargang no 11 - dinsdag 17 maart

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar,
UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters
HENGELO GLD
Tel. 06753-1455

Giro 964791

c

1964

De Reclame

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

Zorg nu voor straks. Ga sparen:

Coöp. Boerenleenbank

«Raiffeisen-Bank»

voor de studie - voor de uitzet
voor een bedrijf - voor een zaak
voor een huis
Wie spaart, is krediet waard

Alle verzekeringen, Adr, Groot Jebbink, Hengelo GId - B 30 Tel, 1348
AUTORIJSCHOOL
601*

A. W. W. WEIJERS

me6P SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307
KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk
Zondag 22 maart
10 uur Ds Kwint, Openbare belijdenis des
geloofs
7.30 uur Ds J M de Meij, pred. te Varsseveld, jeugddienst
Goede Herder Kapel
10 uur Ds Hakkesteegt
Vrijz. Herv, Kerk
Geen dienst
R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis, 10.30 uur Hoogmis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Dr, Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008
Zondagsdienst wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 1315)
Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen
Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

Echtpaar Vingerling nam afscheid.

Pracht handen
en nimmer ruw of schraal

T^e 1.60-95» Hamea-Gelei

Purol houdt

^
de.huid
smetteloos zuiver

Burgerlijke stand
Geboren:
Wilhelmina A M d v J G A Tijdink en J
M Scheerder; Ingrid M J d v Th J Hendriks en R C Lebbink.
Ondertrouwd: J B M ten Have (Lichtenvoorde) en H J E Jaaltink.
Overleden: A G Leemreis, man, 64 jaar,
echtgen. v J M ADievelaar; D J Teunissen
man, 76 jaar, echtgen. v J Woerts

29 jaar leiding gegeven aan het Rusthuis te Hengelo GId.

De heer en mevrouw Vingerling Ie Hengelo GId hebben in zaal Langeler afscheid genomen als leiders van het
Rusthuis aan de Kastanjelaan. Tijdens de afscheidsreceptie werden veel waarderende woorden tot hen gericht en
namens de kerlceraad van de N.H. Kerk bood Ds Kwint een radiotoestel aan.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

Bond voor Premievrij Staatspensioen
Afd. Hengelo Gld

U kunt het elke week weer zien

VIVO ZB

Ledenvergadering

5 pakjes a 24 et voor 98
1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag secretaris
4 Jaarverslag penningmeester
5 Verslag kascommissie
6 Bestuursverkiezing. Aftr. H. Berendsen en G. Derksen. Beiden herkiesbaar, en l vacature.
7 Mededelingen.
8 Rondvraag
9 Sluiting
Het bestuur

I.M.O.-CURSUS
HENGELO GLD

et

in de Piersonschool

hele pot % l, normaal 1.49 nu

1.29

Joy vruchtenlimonade
2 grote flessen nu slechts 98

et

Gemakkelijk in voorraad te houden

2 buk 4io gram

Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539
_

Te koop l toom zware biggen, geënt tegen mond- en
klauwzeer bij B. Berendsen
Pluimveehandel Bekveld
Telefoon 1504

V. GEURTZEN, Hoofd R.K. School, Hengelo Gld
PH. H. BEUNK, Hoofd R.K. School. Keijenburg
V. J. L. THARNER, Hoofd O.L. School, Varssel

150 gram

Gebraden gehakt

100 gram

57

et

48

et

Voor vlug en prettig winkelen naar...

WANSINK'S
HENGELO GLD

Tel.

1205

roLOP
Prima kiemkrachtig zaad

MODERNE

Zeer voordelige prijzen

REMOVA

o.a.

uinbonen
per 500 gr i.oo
ireedbl. spinazie per 100 gr
iloemzaad
per pakje
2

> MotOCrOSS 't Zand

uit

voorraad

Zlg-zag automatie

leverbaar

FA v. d. MOND
Tel. 1392

-

Hengelo Gld

*

A. LURYINK'S KAPSALONS
Keijenburg

- Telefeon 06753-1298

Te koop zwaar peppelen
tophout aan hopen bij G.
Wesselink, D 111
Hengelo Gld
Te koop een toorn biggen
bij W. KI. Haneveld F 29
Hengelo Gld.

Het Pas Klaar
knipsysteem

land- en tuinzadcn

mei ?

Zig-zag

Onze vleeswaren zijn om in te bijten

Raadhuisstr. 4

Kerkstraat 6

geleverd door

9&/L

chocolade met moccavulling
2ÜÜ n ra m 71 et

V.I.V.O. ZELFBEDIENING

M. WIJNBERGEN

B. J. Hulshof

1.19

Deze aanbiedingen zijn geldig van 19 maart - 25 maart

. KOLENBRANDER, Ruurloseweg 24, Hengelo Gld

gewenste hoeveelheid
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Foto Zeijlemaker

Een familieworst voor f 1.89

Ontbijtworst

NLICHTINGEN:

wordt U in elke
koopt u bij de vakman

Heerlijk! Verse worst uit diepvries

noeten vroeger beginnen.

Aanvang: begin april

„Anker" naaimachines

is de moderne

ixamens worden verzwaard, dus . . . . wij

lu op.

Shell petroleum

PASFOTO'S

Licht in gewicht

examen doen, geeft u dan

Meld U a/s DONOR

Deze week bij 2 rol beschuit
250 gram echte chocolade hagelslag
normaal 80 nu 59 d

Dfficecl erkende middenstandscursus

Vilt u in 1965

Da wereldberoemde

voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
dexelfd* dag nog klaar,

Kersen op sap

Koffiemelk

van DOLPHIJN
Grijs haar verdwijnt onmiddellijk
met crème MARCHAL. Geen verf
Onschadelijk en gezond voor uw
haar. Vraag gratis folder bij drog.
LENSELINK Kerkstraat 1.

A.J.P. pudding tractatie
AGENDA:

op 31 maart a.s.

Geen grijs haar

biedt U meer

op dinsdag 24 maart a.s.
te 8 uur in café v.d. Weer.

Bloedplasma-avond

dan iiruiflsfoio's en
raportaoe's

2 jaar
all risk
verzekerd!
Remova
Prisma
Z ent ra
Cazal

jongenshorloges
met datum, in de
goedkope klasse.
Van de bekende merken

Horlogerie

KOHLER-WISSINK

De modernste formule waarmede iedere vrouw1 feilloos
passende knippatronen
naar eigen maten vervaardigt.
Inlichtingen:

M. Gerrits
Raadhuisstraat 19a
Hengelo Gld
Een veilig adres voor
electr. naaimachines met
betrouwbare voorlichting en
lessen.

Goud en zilver

Dat léést men; „DE RECLAME"

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in Hengelo Gld bestaat 10 jaar.
Hierbij een foto v.h. bestuur der jubilerende vereninging. Zittend v.l.n.r. ). W.Luiten, B. Harmsen,
G. Ruesink. Staand v.l.n.r. C. Lasscbe, C. Hiddink, H. Langeler. Geheel rechts op de foto Ir. J. A.
van Nieuwenhuijzen. Wegens ziekte ontbreken op deze foto J. Groot Roessink en A. Mentink.

Uitvoering chr. zangver.
„Looft den Heer"
Onder leiding van dirigent de heer G. J.
Scheffer gaf de chr. zangvereniging „Looft
den Heer' op donderdag 5 maart in zaal
Concordia haar jaarlijkse uitvoering.
De avond werd geopend met gebed door
Ds. Kwint. Hij sprak er zijn verheugenis
over uit dat er voor de chr. gemeenschap
nog zo'n grote culturele vereniging in de
gemeente aanwezig is.
Het zangprogramma werd geopend met
het Bondslied. Van de verdere nummers
traden vooral op de voorgrond de in het
Latijn gezongen nummers Agnus Dei en
Exultatc Justi. In het nummer Agnus Dei
dat technisch zeer moeilijk is bracht het
koor het met een zuivere toon en een zeer
duidelijke uitspraak tot 'n klankvol geheel.
Zeer leuk aandoend was het lied Nederland en Oranje, geschreven op de melodie
van het bekende en welklinkende Engelse
lied Land of hope and glory. Met vlotte
en vrolijke zang werd het verlangen naar
de lente uitgedrukt in Lentejubel.
Ook niet onvermeld mogen blijven de*
andere gezongen nummers, o.m. het in het
Duits gezongen lied Heilig ist der Herr
en de nummers „ Kortjakje, Blijf bij mijn
Heer en Benedictus.
Gelet de zuiverheid van de gezongen
nummers mag met recht gezegd worden
dat 't koor een opgang heeft gemaakt in de
laatste jaren.

Aantrekkelijk voor het publiek washet, dat
zij de gezongen tekst kon volgen via
tekstboekjes. Dit bevordert in hoge mate de
aandacht van het publiek.
Na de pauze bracht de toneelgroep van de
chr. zangver. „Excelsior" Toldijk voor het
voetlicht .,Bloemen voor Barbara". Met
intense aandacht volgden de toeschouweis
de verwikkelingen in dit stuk. Zonder de
andere spelers tekort te doen, waren twee
spelers voortreffelijk in hun rol n.l. de
,,de toekomstige directeur" Ivo Smit en „de
kolonel" Tuilenbroek. Alle spelers mochten
'n welverdiend applaus in ontvangst nemen.
Ds Kwint, die de avond ook eindigde,
bracht dank voor al het gebodene op deze
avond. „Looft den Heer" kan zeker op een
alleszins geslaagde avond terugzien.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?
/onder verplichtingen worden in deze
rnhriek aankondigingen gratis opgenomen.
18 maart Ouderavond O.L.S. Dorp
21 mrt Uitvoering c.j.c. Jong Hengelo
30 mrt 1964 (2e paasdag)
uitv. muziekver. „Crescendo"
4 apr. Teenageravond Volksonderwijs
4 apr. Uitvoering jongensclub
St Willibrordus-gilde
25 april gecomb. uitv. zangver. Excelsior
en Kon. Harmonie Concordia
7 mei 1964 (Hemelvaartsdag)
Motorcross H.A.M.O.V.E.

De voetbalver. „PAX"
kan nu gelukkig ook weer
thuis wedstrijden

gaan spelen.

Aangezien de voetbalver. „PAX" onlangs
zijn terrein kwijtraakte moest er 'n oplossing
worden gezocht voor deze moeilijkheid.
Het nieuwe sportterein a.d. Hummeloseweg
is nog niet bespeelbaar.
De voetbalver. Keijenburg en Vorden deden
het mooie aanbod dat PAX wel tijdelijk
op hun velden kon spelen, maar van dit
aanbod werd geen gebruik gemaakt, omdat
het beter is het terrein dichter bij hand te
hebben. De oplossing is gevonden.
De heer G. Keiholt, die zelf ook lid is van
PAX, stelde een terrein aan de Regelinklaan
beschikbaar als voetbalveld.
Vorige week donderdag 12 maart keurden
consuls van de voetbalbond het nieuwe
(tijdelijke) voetbalterrein goed.
Moge de vereniging op dit nieuwe veld
nog menig succes beschoren zijn.

Voorjaarskeuring stieren
Op de gehouden stierenkeuring te Hengelo
werden 3 stieren aangevoerd. Opgenomen
werden in het NRS: de stier van de heer
H. Beulink, bc+ en Utje's Pierik F.H. v.d.
heer B. H. Harmsen. De stieren Utje's Pierik en Roza's Prins van B. H. Harmsen zijn
aangewezen voor de centrale keuring te
Zutphen, welke voor het M.R .1].-veeslag
wordt gehouden op 22 april en voor het
F.H.-veeslag op 15 april a.s.

ATTENTIE

ATTENTIE

„Boeng Toni"
geprolongeerd

Wij hebben een grote collectie

bromfietsen
en

rijwielen

Op veler verzoek vindt op

zaterdag 21 maart
de heropvoering van het toneelstuk „Boeng Toni"
plaats.

Komt u ze eens bekijken

Zaal Concordia

Aanvang 7.45 uur

(Gezien Palmzondag zal deze uitvoering ± 10.30
uur afgelopen zijn).
Tel. 1263 -

Dit mag U niet missen

Henselo Gld

C.J. C. „JONG HENGELO"
Kaarten in voorverkoop bij Drogisterij Lenselink.
Een grote collectie
WASAUTOMATCN

gordijnstoffen
U:
heeft voor U:

LUBBERS
WASCOM8INATI€S

WONINGINRICHTING

WINTERS

Spa/straat
8 Te/.7280
de zaak waar n met vertrouwen koopt.
Hengelose Engrosslachtcrij
v/h D. J. Jansen
Hengelo Gld - Telefoon 1207

N. V.E. V.
Dames denkt U

woensdag 18 maart

van varkensvlees enz.

aan de bus?
Vertrek half twee bij hotel Langeler.

per /z kg

Het bestuur

Een geheel nieuwe kollektie

damesvesten
en

pullovers
vindt U bij

H, J, Buunk i Zn,
HENGELO GLD

Prijs verlaging
Varkensvlees
Carbonade .
Mager spek
Vet spek
Varkensgehakt
Ribjes
Wangspek .

3.00
2.50
1.75
1.25
2.25
1.75
1.25

Verkoop varkensvlees enz. iedere dinsdagmorgen van 8-12 uur.
ledere zaterdagmorgen van 8-12 uur rundvlees tegen zeer voordelige prijzen.
Wij leveren-prima

rundervoorbouten
in een gewicht van 70-80 kg a f 3.6O per
kg. Uiterlijk dinsdagavond bestellen, levering
donderdagvoormiddag.

