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Abonnementsprijs
f 2 - p e r half jaar.

De Reclame

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

C
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Kerstmis*1964
*
*

Kerstlied
De dagen worden al grijzer
Al witter kleed zich 't land;
Leeg blijft de zonnewijzer,
De hemel wentelt zijn mand

ige

f-e*

worden U toegewenst
door de uitgevers van dit blad

Gij, herders bij de wachtvuren,
Gij, koningen onder de ster,
De speurtocht door de nachturen,
Naar het wonder is nooit te ver:
Daar wordt weer een kind geboren
Dat nog angstloos en vredig is/
Ach, laat het geen wereld behoren
Die woest en ledig is
B. Voeten

WEGGELOPEN een grote Moeten Uw foto's
zwarte hond, gecoupeerde vakwerk zijn
staart. Inlichtingen of terugbezorging tegen beloning,
Vordenseweg 40a, Hengelo
van DOLPHIJN
Tel. 1481.

KERKDIENSTEN
Vrijdagavondmarkt

Ook uw kersttractatie
uit de VIVO ZB

Woensdag 23 on

en Uw gezin vaart er wel bij,
vergelijkt U maar . . . .

woensdag 3O doe,
wordt

11/2 kg

Patent Bloem

geen avondmarkt
gehouden
De eerstvolgende markt wordt gehouden op

De Marktver.

10 uur Ds

89 et

Vanillesuiker

10 zak

39 et

Smyrna rozijnen

500 gr

89 et

Zelfrijzend bakmeel

8 januari 1965

2 pak

Frambozen-Bessenwijn

liter

99 (t
2.75

met graf/s 250 gr suikerkransjes

Les Perles
de Greiveldange
een heerlijk mousserende wijn
295

Gezellig wonen
in een woning,

De bekende suikerkransjes
cl
49 et

250 gram
2e zakje

ingericht door woninginrichting

Waardebon

VORDEN

Tegen inlevering van deze bon
Speciaal adres voor huwelijksuitzetten

VOOR DE FEESTDAGEN

een zak pinda's
slechts

250 gram
39 et

Voor vlug en prettig winkelen naar . .

kwaliteitsdranken W A N S I N K ' S
Café-Slijterij „DE ZON"

V.I.V.O. ZELFBEDIENING
Raarihuisstr. 4

G. Bruggink

PHILIPS
Televisie

25 dec.
Dr van Nie. Tel. 08348-5-40
26 en 27 dec.
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

Te koop wegens aanschaf Weg grijs haar
van auto, mijn motor DKW U hoeft niet grijs te z i j n ! Borstel
Crème MARCHAL en binnen
250 cc, in prima staat, bouw- met
'i m i n u t e n verdwijnen grijze haren.
jaar 1956, van Th. Bremer Volmaakt onschadelijk, geen hinTe zien bij B. Berendsen, derlijke n a g r o e i . Gratis folder krijgt
u bijdrofl.LKNSELINKKerkstr. l
Pluimveehandel, Bekveld
PASFOTO'S
Tel. 1504

Platenspelers
Bandrecorders

25 dec.
10 uur Ds Hakkesteegt
26 dec.
Geen dienst
27 dec.
10 uur Ds van Thiel
Vrijz. Herv. Kerk
25 dec.
10.30 uur de eerw. heer Vroegindewey,
Lochem
R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7 en 10.30 uur stille H. Mis.
10.30 uur Hoogmis. 7 uur n.m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur.
R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en 8 uur Mis.
s Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10.30uurHooy
mis. 's avonds 7 uur Lof.
Zondagsdlenst Doktoren
25 t.e.m. 27 dec.
Dr. Th. ]. Hanrath tel, 1277 (b.g.g. 008
Zondagsdienst wijkverpleging
fSBr 25 te.m. 27 dec.
zr. Lucie Marie (Tel. 1315)
Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

dan Drulüsloio's en
reportage's

Transistor app.
Bouwdozen

voor alle doeleinden, voor

Te koop Imperia! voor
half een gemaakt,
cUxelfd* dag nog klaai.
Peugeot 403. J. Langcler,
Kerkstraat 11, Hengelo Gld Foto Zeijlemaker

erkende Philips service

WINTERS

HENGELO GLD

Tel. 1205

Bestellingen vroegtijdig opgeven

Geboren. Bertha H. Th. d. v. J. F. Meijerink en B. H. W. Ellenkamp; Esther M.
M. d. v. R. ]. Ellenkamp en Th. A. M.
Janisen Johanna A. d. v. H. A. Jolij en
en J. H. Niesink, Johanna G. W. M. d. v.
J. J. Goos*ens en G. M. Besselink.
Ondertrouwd: J. A. Duijm en J. S. Verweij
Gehuwd: G. J. te Winkel (Gorssel) en J.
A. Klein Obbink.
Overleden: R. H. Lebbink, vrouw, 87 jaar
weduwe van A. D. Verstege.

Gymn.ver. „Achilles"
Wij houden vakantie van

22 dec. t.e.m. 4 januari
Tevens wensen wn al on/e k(jm en tionateiiis
prettige kerstdagen en een voorspoedig 1965
Het Bestuur

TRIUMPH

Kerstzang voor bejaarden

Keuze uit 11 modellen
vanaf ff 625O.—
prettige kerstdagen en

Met dozs klassewagen de winter inl

een voors

P oedi s nieuwjaar

De zangver. Excelsior bracht vorige week
een bezoek aan het Rusthuis aan de Kastanjelaan. Enkele damesleden hadden vooral
de bewoners een kersttakje opgespeld,evenals de leden van het koor. Ónder leiding
van de dirigent de heer Enklaar zong het
koor een aantrekkelijk programma, dat door
de bewoners ten zeerste werd gewaardeerd
Door het daraeslid mevr. Fukkink werd
een mooi kerstverhaal verteld, terwijl inde
pauze koffie met koek werd geserveerd. De
heer Kuijper dankte aan het slot dirigent
en koor voor het gebodene. Excelsior is
een graag geziene gast. De voorzitter van
Excelsior dankte de familie Kuijper voor
de gastvrije ontvangst.
Na wederzijds de beste wenien voor de
de komende feestdagen gewisseld te hebben
nam het koor afscheid.

G A R A G E A. B. WOLSINK - TEL 1256
HENGELO GLD - SPALSTRAAT 28

Te koop 7 biggen bij W.
übbink D 126 Hengelo (}.

Houtmarkt 77. 7UTPHRN
TVIrfoon

1539

IER HUISELIJKE
WARMTE
MET
SHELL

OLIE
PK

Te koop toom biggen Chr
Kettelarij Banninkstraat 21
Hengelo (ild.

Fa H. m. J. u. d. mond i Z

gekookte ham
rookworst

49 et per 1OO gram

89 et per stuk

RUURLOSEWEG 52
HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1392
Te koop een toom zware
biggen ^eënt tegen monden klauwzeer. B. Berendsen
Pluimveehandel Bekveld
Tel. 1504

knakworst vanaf f 1.25 per pot
op alle vleeswaren 1O% korting

Hoestdrank in tabletvorm.95ct

neus, keel,borst van vastzittend sljjm

Te koop drng. gelten (i. J.
B r e u k i n k C Cl. Kei jen burg.

Voor de feestdagen:

bionchiletten
Muziek op Kerstavond
g en van Oud naar Nieuw
De chr. muziekvereniging Crescendo zal op
Kerstavond op de volgende plaatsen enkele
nummers spelen: Rusthuis, Tramstraat, Ned.
Herv. Kerk, 't Hoogeland, VordensewegWichmondseweg. Ook bi) de jaarwisseling
worden er enkele nummers gespeeld bij de
Ned. Herv. Kerk.

Te koop een r.b. dragende
maal, bijna aan de t e l l i n p
bij Gez. H i l d e r i n k , Kerkstraat O, K e i j e n b t u ^
Te koop toom biggen bij
T. J. LijftogtBQO, 's avonds
7 uur.

Burgerlijke stand

A. J. A. HELMINK
Zutphensewes 14

23 uur Ds
25
10 uur Ds

Ned. Herv. Kerk
24 dec.
van Thiel.
december. Ie kerstdag
Kwint.
26 dec., 2e kerstdag
van Thiel
27 dec.
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel

koffie 2O% korting
Verder alles om te bakken

Bezorg steeds

SPAR-winkelier G. J. M E E N I N K

vroegtijdig Uw

RAADHUISSTRAAT 42

Advertenties

AUTORIJSCHOOL

00
//(Wr

A. W. W. W E I J E R S
SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Te!. 1307

Een grote collectie

MET DE FEESTDAGEN

kerst- en nieuwjaarskaarten
alsmede p i i m a

een nieuwe

droog vuurwerk
de nieuwste modellen
v i n d t U hij

G. EBBING
Tevens aan allen Zali^ Kerstfeest en Nieuwjaar

B. J. HULSHOF

T.V

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
- XMaak het mei' <fe komende feestdagen
gezellig met] uit s nieuws
^tkj
esorteerd in:
Wij zij}

Bankstel

Fauteuils
Bergmeubelen
Eethoeken
Bijzettafels
Theemeubels enz
Uit voorraad leverbaar
dus geen toonzaal opslag
ook al koopt U niet terstond

Bewaar Uw waardepapieren en sieraden op een plaats
waar ze werkelijk veilig zijn, dat is in een safeloket.
Het verhuren van safeloketten behoort tot de service
van de Raiffeisenbank. Het is immers:

De spaarbank met volledige bankservice.

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld
Melkbezorging met de a.s. feestdagen

Het ligt in de bedoeling a.s. donderdag voor 3 dagen
de melkprodukten te bezorgen. Op zaterdag 2e kerstdag zal dus geen melk bezorgd worden. U wordt beleefd verzocht op woensdag reeds de duurzame melkprodukten te kopen om overbelasting van de melkventeis
op donderdag te voorkomen.
In de week van Oud- en Nieuwjaar zal op woensdag
niet worden gevent, terwijl op donderdag voor 2 dagen
de melk bezorgd zal worden.
Melkprodukten zijn het beste houdbaar op een koele
donkere plaats.
Zolang de voorraad strekt: bij aankoop van Pastachocamelk (350 gram) ontvangt U een speldje gratis.

Kom vrij binnen en kijk vrij rond l

A. J. A. H E L M I N K
Zutphenseweg 14 - VORDEN - Tel. 05752-1514

Feestdagen
Vleesdagen
BESTEL VROEGTIJDIG
Rollade

Biefstuk

Karbonade

-

Rosbeef

Verder alles wat u wenst

Slagerij Raterink
Telefoon 1301

H.H. Veehouders
In verband met de in werking treding
van de nievwe wet op de diergeneesmiddelen per 1 jan. a. s., deelt
ondergetekende U mede, dat hij U
op ÉÉelfde wijze als voorheen zal

Gemeente Hengelo Gld

Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer
ïlurgemeester en wethouders van Hengelo GlcJ brengen
ingevolge het bepaalde in artikel 10, 2e lid, der Wegenwet ter openbare kennis, dat belanghebbenden tei
secretarie dezer gemeente kennis k u n n e n nemtn van
hun voorstel aan de raad om de wegen, of gedeelten
daarvan, voorkomende onder de n u m m e r s 9 (Slotsteeg)
15 (Hiddinkdijk), 28 (Hazenhutweg), 31, 38, 39(Memelinkdijk). 79 (Gennepweg), 107 (Kroezerijweg) tn 128
(Remuielinkdijk) van de wegenlegger aan het openbaar
verkeer te onttrekken.
Bezwaren tegen het voorstel kunnen schriftelijk aan de
gemeenteraad worden ingediend vóór 23 j a n u a r i 19(>5.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Th. Mackay, burgemeester
W. M. A. van Zeeland, secretaris
Hengelo Gld, 15 december 1964.

Kaarslicht
mag met

Kerstmis
niet ontbreken!

Drogisterij
hij U mede dat zijn
een enkel verband staan
de heer J. Menkveld.

T. JACOBSEN, Otterlo
Telefoon 08382-359

Derksen

KEIJENBURi

kan ze u in alle sorteringen leveren.

