dinsdag 24 augustus

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

De Reclame

UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters
HENGELO GLD
Tel. 05753-1455
Giro 964791

c

Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo Gld, Keijenburg, Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wkhmond e.o.

KERKDIENSTEN
Zondag 29 augustus
N*d

UITNODIGING
aan alle vrouwen en meisjes in

VHÏ7 Herv Kwr-i
10.00 uur Ds W. v. d. Ven, Borculo
(Grote Kerk)
Zonnagsdienst Doktorni
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.fl. 00ft

tot het bijwonen van een interessante en leerrijke

VOORLICHTINGSAVOND
over de persoonlijke verzorging van het haar en het gebruik
van cosmetica. De lezing met demonstratie wordt verzorgd
door een specialiste van

Zcndeg&dien&t wijkverpleging
>r. Lucie Marie (Tel. \3\i>,
londagfcdienfct Diertmai ts«>»
Hengelo-Steendereri
lu^tiahcu- Z/ateida^Diidda^ 2 uur
Dr Eil Tei. 05753-1420 (by.y. 00&)

POLY HAARCOSMETICA en
MARGARETE ASTOR

Burgerlijke stand
Geboren ; Bernard G. z. v. W. l I r u , i n k
veld en E. ]. Bosman.
Groene Kruis
Collecte kinderuitzending
Door het gemeentebestuur is v e r d u n n i n g
verleend aan het Groene Kruis hier t e i
plaatse voor het houden van een collecte
ten bate van de k i n d e r u i t z e i . d i n y In vele
andere gemeenten wordt de organisatie
hiervan verzorgd door een op zichzelf
staande o r g a n i s a t i e , t e r w i j hier ter plaatse
dit nuttige v/erk wordt verr.cht door het
Groene Kruis. De kosten van uitzending
zijn de laatste jaren echter dermate gestegen
dat hierdoor een vrij g.oot tekort is o n t staan. Om deze voor vele kinderen toch
zo belangrijke uitzendingen normaal te laten
dooi gaan is door het bestuur besloten voor
eenmaal hiervoor eer collecte te houden,
welke zal worden gehouden in de week
van 23 tot tn met 28 augustus a.s. die
van harte wordt aanbevolen.

Deze leerrijke avond mag U niet missen! U zult zien,
hoe U op eenvoudige wijze zelf Uw haar en Uw huïd kunt verzorgen en welke prachtige resultaten U ermee kunt bereiken.
Tevens is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van
vragen - vanuit de zaal of „onder vier ogen".
De voorlichtingsavond wordt gehouden op

maandag 3O augustus
in zaal Winkelman
des avonds om 8 uur
In de pauze wordt een consumptie aangeboden.
Gratis toegangskaarten verkrijgbaar 's avonds aan de zaal en bij

Drogisterij W. J. DERKSEN

INSTITUUT

Keijenburg

Gulden Loon

verzorgt SEPTEMBER a.s. weer een

SPOEDCURSUS TYPEN
te HENGELO GLD
te ZELHEM

(in hotel Leemreis) en

Kar*

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. A. Tammcns, Varsscvtld

KEIJENBURG

St Janstraat 10a

Herv

8.30 uur D« G. J. van Embden, Stecndercn
Jeugddicnsi
10 uur Ds W. v. d. Ven, Borculo

Telefoon 1 365

Voor de schooltijd
Onze bekende

FORT schoenen
met een 1/2 jaar garantie

Schooltassen

(in hotel het Roode Hert)

Akte-tassen
•¥• Nieuwe machine thuis
•¥• Duur 31/a maand

De schoenmaker van Keijenburg

-¥> Staatsgedipl. typeleraar
•¥> Praktijkdipl. Ver.

van Leraren

Jan Hermans
Past. Thuisstr.

Telefoon

1669

Vraagt uitvoerige inlichtingen bij Hoofdkantoor
„ G u l d e n L o o n " Rijksweg 130, Gaanderen,
Doetinchem - Telefoon 08350-3171

Vakantie
van 3O aug. t.e.m. 8 sept.

THEO NIJENHUIS

Wist u dat,

en

VIVO voordeel is dubbel voordeel

NETTIE BESSELINK

Ondanks lage prijzen ontvangt u bij al uw aankopen

geven U, mede namens wederzijdse ouders
kennis dat zij het H. Sacrament v/h huwelijk
hopen te ontvangen tijdens het H. Misoffer, dat tot hun intentie aan God zal
worden opgedragen op zaterdag 28 aug.
a.s. om 10 uur in de parochiekerk van
de H. Willibrordus te Hengelo Gld.

Geheel gratis VIVO wapentjes
U weet toch wat die waard zijn l

Nasi Goreng
ZUlt

Beckenstraat 2, Vierakker
Aaltenseweg l, Hengelo Gld

per bakje

Receptie van 2 tot 3.30 uur in hotel Michels
te Hengelo Gld.

250 gr
2e bakje

aug. 1965.

Toekomstig adres: Rozenhoflaan 13,
Hengelo Gld

1.39

literblik

Zoute pinda's

familiezak
van 109 voor

Misooqst aardbeien
literblik

149

25 cent voordeel
Zo de Here wil, hopen onze geliefde ouders en
grootouders

Goudkoffffie Guatemalakwaliteit
van Ackerman
pak 250 gram

Willem Schierboom

en

Zig-zag watten

Huishoudjam

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds na 6 uur
in hotel Leemreis.

appel-bosbessen
pot van 75 voor

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Hengelo Gld, aug. 1965.
Wichmondseweg.

et

per pak slechts

Gerritje Schi«rboom-te Hennepe

op l september a.s. hun 60-jarige echtvereniging
te herdenken.

van 2.06 voor 181

Closetpapier

pak a 4 rol

Zure zult

100 gram

Berliner leverworst

100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 aug.-l sept.

Verheugd om het grote voorrecht delen wij U
mede, dat onze dierbare ouders

Voor vlug en prettig winkelen naar , . ,

A. F. Sueters

WANSINK'S

en

V.I.V.O.ZEIFBEDIENING

M. C. Sueters-Messink

Raadhui&str. 4

HENGELO GLD

Tel. 1205

op 28 aug. a. s. hun 25-jarig huwelijksfeest hopen
te vieren.
Uit dankbaarheid aan God wordt om 10 uur een
H. Misoffer opgedragen in de parochiekerk van
de H. Johannes de Doper te Keijenburg.
Keijenburg, augustus 1965.
C 107.
Gelegenheid tot feliciteren van 2-3 uur in zaal
Winkelman te Keijenburg.

Hotel Langolor
van maandag 30 aug.
t.m. zondag 5 sept.
wegens vakantie GESLOTEN

Thans hebben wij

een prachtige collectie

nieuwe dessins

overgordijnen
vitrages enz.
Van de

*
oude

voorraad nog enkele

Aanbiedingen
26 aug. 9 sept.
l fles appelsap

49

et

Abrikozen op sap

89

et

Tube mosterd

43

et

1 pak dreft van f 1.35 voor

111 et

COUPONS

Castella afwas, tijdelijk
van 98 et voor 8O et

tegen zeer lage prijzen

4 stuk toiietzeep 148

L U B B E R S woninginrkhtins
Telefoon 1286

Oranjefeest - Toldijk

Spie en Span

et
gratis washandje

van 148 voor

123

et

Gratis speldje bij 2 pak Camay zeep

Fa Meezen

Donderdag 26 augustus

Dansen
aan „den Bremer"
Aanvang 10 uur v.m.

Diepvrieskisten
Koelkasten
met vries- of diepvriesvak

Orkest: The Rivertown Quartet

WINTERS
SPALSTRAAT 8 en 1O

GEVRAAGD voor spoedige indiensttreding:

i
een mannelijke en vrouwelijke

kantoorbediende

t

MULO-diploma en enige kantoorervaring is gewenst.
Aanmeldingen uitsluitend schriftelijk in te dienen
voor zaterdag 28 augustus ten kantore.
Coöp. Landbouwvereniging

„Do Volharding"
Spalstraat 37 - Hengelo Gld

Gelegenheid tot verzilveren
van 1 pet van vakantiebonnen
op donderdag 26 aug. van 7-9 uur
bij A. Hulstijn, Vordenseweg 27, alhier
Het bestuur A.N.B.

GROENE KRUIS

Vakantie wijkzuster
van 28 aug. t.e.m. 12 sept.
Waarneming Wit-Gele Kruis (tel. 1315)
SPREEKUUR: alleen op woensdag (13.30-14 uur)
in het Groene Kruisgebouw.

GROENE KRUIS
Met ingang van september worden de zuigelingen consultatieburcaux van dr Hanrath
alleen op de 1 •
maand gehouden.

donderdag

van de

De Raiffeisenbank voor:

REISDEVIEZEN

Raiffeisenbank

-

REISVERZEKERINGEN

Verhuur van KLUISKASTJES
U kunt bij ons terecht voor al uw bankzaken.

Het is immers:

De spaarbank met volledige banksenice..

Alle verzekeringen, Adr, Groot lebbink Hengelo GId B 30 Tel, 1348

. Schoolfeest Ds J, L, Piersonschool
WOENSDAG 1 SEPTEMBER a.s.
op de weide van de heer Harmsen-Ster.duink
A a n v a n g 10.00 uur

Te koop

aardbeiplanten
gazongraszaad
Boomkwekerij

SPELEN voor schoolgaande kinderen, tieners en volwassenen

Ook de nog niet schoolgaande kinderen
zijn van harte w e l k o m : voor hen is er
een tractie en een grabbelton

Komt allen en brengt anderen mee!

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt»
d«B«lfd« dag nog klaar,

Te koop biggen bij wed.
J. W. Zeevalkink, D 46,
Hengelo GId

ronde eikenhouten tafel.

Besselinks Aann.bedrijf,
Hengelosestr. 16,Keijenbuig

Hof straat 7, t e l . 1424
Hengelo üld

De oudercommissie

„CONCORDIA" Hengelo GId

Foto Zeijlemaker Te koop biggen A. MeerHeutmarkt 77. ZUTPHEN beek, Zelhemseweg 3,
Telefoon 3539
Hengelo GId
Wegens overcompleet te Biggen te koop Felgrum
koop z.g.a.n wascentrif uge Noordink E 20
Miele en een prima Acme
wringer. J. G. Geurts,
Te koop kippenhok,4x4 m
Toldijkseweg 29 Steenderen pannen, deuren en ramen,
Te koop prima roggestro
in balen. H. Zents, Varssel
Tel. 05753-7203.
Te koop een beste drag.
r.b. maal. Bijna a. d. t.
Th. J. Nieuwenhuis, Honnekink D l, Hengelo GId.
Te koop biggen. D. H
Hobelmari, F 40

G. J. Halfman & Zn

A.s. zaterdag 28 aug.

DANSEN
Orkest: „The Moodchers'*

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

Inschrijving

dan üruldsioto's en
reportage's

danslessen
donderdag 26 aug.
van 7-8 uur
Concordia Hengelo GId

van DOLPHUN

zaterdag 28 aug.
van 7-8 uur
den Bremer Steenderen

Voor een brommer of fiets

Inschrijfgeld f 2.50

slaagt U het beste bij
„De SPECIAALZAAK"

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

Harmsen en Geurtsen

Vorden

Wij presenteren de meest vooraanstaande merken:

WOLTERS BOEKHANDEL
Foto-artikelen

o.«. Zündapp, Kreidler, Batavus, Tomos, Solex

Grammafoonplaten

Fongers, Juncker, Phoenix, Batavus, Empo

Boeken
Weer in voorraad gebruikte

bromfietsen
o.a. Batavus super sport 1964, 3 versn.

Tel. 05752-1467

.

Speelgoederen
Ook verkrijgbaar
Muziekparade, Muziekexpress en de sportkrant „Sport en Sportwereld"

