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De Reclame

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

COÖPERATIEVE

\

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 banksenicc.

Alle verzekeringen, Adr, Groot lebbink Hengelo Gld B 30 Tel, 1348
c

oer

SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel.

'

KERKDIENSTEN

1307

Voor de

Zondag 12 sept.
Ned Herv, K«H
,SJO uur Di van Thiel
10 uur Ds van Thiel

cursus van gehuwden

Goede Herder Kapel
i O uur Ds Wiersma

zouden wij nog gaarne enige paren willen inschrijven.

Vrijjr. Herv K»rk
10.30 uur Ds Riphaagen, Zutphen

DANSSCHOOL M. J. KRONEMAN

R.K. Kerk Hengelo Gld
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.

Vorden

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
s Zondags 7,30 en 9 uur Mis. 10 30 uur Hoogmis. V, avonds 7 uui Lofi
Zondagsdientt Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath lel. 1277 (b.g.g. OCfc
Zondag&dien&t wijkverpleging
-r. Lucie Marie (Tel. 13 1 S,
Zoridag»di»n&l Dlervnai t*«»i»
Hengelo- Steenderen
lnü»»t«di- Zatri rtaon.iddafc 2 uur
Dr van Nie. Tel. 08348-540

Burgerlijke stand
Geboren: C a t h a r i n a P M d van J A G
Hilderink en H M A Austie: Hendrika B J
(i van J H Berendsen en M B J Coobs.
Ondertrouwd: AT R Sonnevrld (Hummelo)
i n M ) Limbeek.
Gehuwd: G P Schepers (Borculo) en W C
Wuestenenk.
Overleden: A J Bobbink, m , 77 jr., echtg.
van DOnstein.

Concert
Op zaterdag 1 1 september zal in de b u u r t schap de Noordink door de chr. muziekvereniging een concert worden verzorgd.
Dit concert dat t. b. v de donateurs in die
wijk wordt gehouden vindt plaats nabij
van Neck. De aanvang is gesteld op des
avondi 7.30 uur. Verwacht wordt dat vele
toehoorders hierbij aanwezig zullen zijn.

Afscheid als P.T.T.-ambtenaar
Na vele jaren getrouwe dienst n a m op
maandag 30 aug. de heer D ] Niessink als
a m b t e n a a r der P.T.T. afscheid, wegens het
bereiken der pensioengerechtigde leeftijd.
Gedurende 36 jaar was hij werkzaam als
hulp en liter als besteller.
In 1943 werd de heer Niessink overgeplaatst
van Keijenburg naar Wehl, terwijl hij in
1945 naar Keijenburg terugkeerde
Te zijnen huize sprak de heer C. Janssen,
kantoorhouder Hengelo Gld, waarderende
woorden tot de scheidende. Mede namens
het personeel werd hem een hcrinnerings«Ibutu aangeboden.
Namens het hoofdkantoor V o r d e n k w ^ n en
wnd directeur H Harwig en A H Bello,
employé P,T.T., van dhr Niessink afscheid
nemen, waarbij hem een oorkonde werd
uitgereikt. Tevens werd aangebeden een
kalcnderhanger en een enveloppe met inhoud. Moge de scheidende van een welverdiend pensioen gaan genieten.

Rijkspostspaarbank
In de maand augustus 1965 werd er op
de Rijkspostspaarbank te Hengelo Gld ingelegd; f 20 660,85 en terugbetaald f 14 310,32

Gevraagd

net meisje
voor winkel en huishouding. Adres
bureau De Reclame.

Telefoon 05752-1467
Steenderen gaat feest vieren
De Steenderense k e r m i s is aanstaand. Op
d o n d e r d a g en vrijdag 9 en 10 september
zal dit jaarlijks feest wederom zijn beslag
gaan vinden. De Steenderense .schutterij
heeft getracht een zo attractief mogelijk programma te bereiden.
De liefhebbers k u n e n huu hart ophalen bij
het vogel- en schijfschieten.
Vooraf is er m u z i k a l e rondgang door het
dorp met de grotr en kleine s c h u t t e r i j , terwijl daarna voor het gemeentehuis aan dt
burgemeester een vaandelhulde zal woidcn
gebracht.
Verdere vermakelijkheden zijn o.a. k o r f gooien, f i e t s r i j d e n met hindernissen (dan es
en heren), kegelen enz.
Op 10 sept. zijn er kindervermakeiijkhedrn
met vele leuke spelletjes. Een grote optocht
Op 9 sept. is de moeite waard.
Aan de k i n d e r e n der 3 lagere dorp.vc holen
z u l l e n kaartjes worden u i t g e r e i k t voor het
gratis draaien. Voor verder vermaak kan
men in alle zalen terecht.

Diamanten echtpaar
Woensdag herdacht het echtpaar W S c h i e r boom (89) en G. Schierboom-te Hennepe (83)
de dag, dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk waren getreden. Beiden zijn nog keingezond en v e r r i c h t e n met o p g e w e k t h e i d
hun dagelijkse arbeid.
Op deze voor hen zo blijde dag ontvingen
zij vele gelukwensen 's Avonds brachten
de beide muziekvercnigiry< n liet echtpaar
bij zaal Leemreis, waar het recepieerde,
een serenade.
Aan alle gelukwensen voegen wij gaarne
de onze toe.

GETROUWD:
BERT BLOEMHOF

Het is weer raak

en

in de VIVO zaak

LIES TE WINKEL
Koderwolde, 31 aug. 1965.

Perziken schijfjes

iittibiik

129

Lekkere groente, toch goedkoop

Op maandag 15 september hopen onze geliefde
ouders

Rode bieten
Knakworst

D. J. Menkveld

gn)te

pot 8 stuks

Nog met 50 cent reduktie

en
G. W.

'/4 nterpot

Menkveld-Zeevalkink

Castella voordeelpak
van 195 voor

D.V. de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar
in de echt werden verbonden.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven, is de wens van hun kinderen
Jan en Gerrie
Joke
Wim

Koffiemelk, bij ons voordeliger
NUTROMA

'/ 2 liter van 108 nu
l liter van 193 nu

99
181

Gesteriliseerde melk
literfles

Albert
Hengelo Gld, sept. 1965.
„'t Germe'', Veermansweg 44a.

Voordeel doperwtjes

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 16 uur
in zaal Langeler.

Appelsap

2 gezinsflessun

Kinnebakspek

100 gram

Nierbrood

100 gram

Th. J. Jansen

145

57

HUM 69
1O9

51

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8-15 sept.

en

Voor vlug en prettig winkelen naar . ,

H. W. Jansen-v.d. Poll

WANSINK'S

hopen vrijdag 10 sept. a.s. met de kinderen hun
12'/2-jarig huwelijk te gedenken.
Zij, die ons willen feliciteren zijn hartelijk welkom
op dinsdag 14 sept. 's avonds van 7-9 in zaal
„Den Bremer" te Toldijk.

V.LV.O ZELFBEDIENING
Raadhuisstr. 4

HENGELO GLO Tel. 1205

Baak, sept. 1965.
Dollemanstraat 15.
H.H. Landbouwers

STEEDS VOORRADIG

Prima ged. hooi (Veidbeemd)
Gerste- en tarwestro
RoggestrO

(op bestelling)

Uitsluitend kwaliteit

JAN FRANKEN
Pluimvee- en fouragehandel, Tel. 05753-1295, Hengelo Gld

Zaal Langeler Hengelo Gld
A.s. zaterdag 11 sept.

dansen
Orkest: „The White Waves"

RECLAME-AANBIEDINGEN

Gemeente Hengelo Gld
l i e t hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo üld
brengt - zulks ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 der Woningwet 1901 - ter openbare kennis
dat vanaf woensdag 8 september 1965, gedurende 14
dagen ter gemeentesecrctarie voor een ieder ter inzage
ligt de door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 15 maart 1965 vastgestelde verordening
met tekening, regelende de aard van de bebouwing
en het gebruik van gronden, gelegen in de bebouwde
kom van het dorp Hengelo.
Binnen 6 weken na afloop van genoemde termijn van
14 dagen kunnen de belanghebbenden, die zich niet
bezwaren tot de raad hebben gewend, bij gedeputeerde
staten dezer provincie bezwaren tegen deze zgn. bevriezingsverordening indienen.
Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,

70 et
139 et
110 et

Litersblik doperwtjes
„

ananas

„

tuinerwtjes

fijn

Literblik appelmoes
nu voor
RANJA

72

nu grote fles

Gazeuse

2 flessen

5 blikjes tomateapuree

Ct
98

et

75

et

98

et

Speldjes gratis hijs
Soep
Alle diepvriesprodukten

Th. Mackay

Haring in tomatensaus

lengelo üld. 2 september 1965.
Onze fruithal biedt u alle dagen vers fruit
o.a.: perziken, meloenen, tomaten, sinaasappels, peren en appels
WEGENS DIENSTPLICHT

M. WIJNBERGEN

zo spoedig mogelijk gevraagd een

Telefoon 1473

tractorchaufteur
tevens hulp op molen

Fa A. JANSEN
Hummeloseweg 39
Telefoon 05753-1412

HENGELO G.

SPART A
is je ware,

zo roept thans heel de schare

Aanbiedingen

Alle nieuwe modellen voorradig.
Prijzen vanaf f 498.—

9 sept. - 23 sept.
Blikje ananas
Pakken speculaas

6O
500 gram

et

1OO et

Fruit assorties
keuze uit 3 soorten

et

Appelmoes Hero
van 110 et voor

et

150 gram chocolaadjes
melk

puur

LUNCHROOM

„De Rotonde"

75

1 fles wijn Adel Rossa
van 325 voor 295
l blik nasi goreng

HENLI RIJWIELMAGAZIJN

et

et

TE VORDEN

is van 2O tot 27 sept.
gesloten wegens vakantie
Na de 27e graag weer tot uw dienst

139 et

Nico van Goethem

Fa Heezen

Kerkstraat 3

Vorden

PASFOTO'S
voor a'le dorl<"iodrn. voor
half een gemaakt.

d «zelfde dag nog klaat.

Foto Zeijlemaker
Houtnu"-Vt 77. ZUTPHFN
Teloor.* 1 5 'W

Gevraagd een jongens! iets
voor een leeftijd van 8-10
jaar. G. Schuerink, D 26
Hengelo Gtd
Te koop een huishoudkachel en een butagasstel G.WÏjersBronkhorster31, Steenderen
Te koop een g. o. h. kinderwagen. Vordenseweg 35,
Hengelo Gld
Te koop een nieuwe Jaarsma haard, ongebruikt(corredor) en 2 zware biggen
Joh. Tolkamp, D 78,
Hengelo Gld
Te koop 6 zware biggen
S. Fokkink, C 9, Hengelo G
Te koop een toom biggen
W. Klein HaneveloL Varssel
F 29.
pfcl / l $0
Te koop een room biggen
bij B. J. Memelink, D 127,
Hengelo Gld
Biggen te koop bij Pelgrum
E 20, Hengelo Gld.
Te koop jonge konijnen
(VI. reus, blauwe Wener en
blauwe Hollanders) en 2
trio's Wynandotte krielen
Fr. Korten, Banninkstr. 12
Hengelo Gld.
Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

zorg dat u „bij" blijft
En geef Uw biggen de beslissende voorsprong met

SUPERVITEKORREL O
de opfokkorrel voor biggen bij de zeug.
Met Supervitekorrel O als bijvoeding naast Zeugenmelk krijgt U

• zware, harde biggen
• gezonde, egale tomen
• na het afwennen vlot doorgroeiende biggen
die bij de verkoop guldens méér opbrengen.

voert tot winst f
VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROOT-JEBBINK
Hengelo (Gld.)

1348

dan üri'iflsioio's en
reportaoe's
van DOLPHIJN

Gladde wegen; het tlipspook lift «p
de loer.

Verbond voor Veilig Verkeer

