34e laargang no 7 - dinsdag 16 febr. 1965

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar
UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters
HENGELO GLD
Tel. 05753-1455
Giro 964791

f

De Reclame

Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo GId, Keijenburg, Yelswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wkhmond e.o.

COÖPERATIEVE

j

Bewaar geen gelden of geldswaardige papieren in huis l
Gelden wanneer ook ontvangen kunnen steeds gedeponeerd
worden in de nachtkluis. Ook dus na kastijd.
Het verhuren van de nachtkluis behoort tot de service van de
Raiffei«enbank. Het is immers:

Raiffeisenbank

De spaarbank met volledige bankservice.

AUTORIJSCHOOL
A. W. W. W E I J E R S
meer SUCCeS . . • • Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307

Bestuurdersbond Hengelo GId
A.s. woensdag 17 febr.

Tapiflex

Tapisom
Flexorol

's avonds 8 uur

in zaal Bruggink
Inleiding door de heer G. Jansen
Distriktsbestuurder der N.V.V.

De ideale vloerbedekking voor ieder huis, mits
vakkundig gelegd.
H«bt U goed geïnformeerd,
't is d* vakman, die adviseert

Algemene Bijstandswet
Voor N V.V.-leden en andere belangstellenden
Er wordt geen convocatie verzonden.
Het bestuur

Voor 1e klas

SCHOENREPARATIE
naar

JANSEN

't Schoenenhuis

Gemeente Hengelo GId
De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat het gemeentehuis op dinsdag 23 febr. a.s.
voor het publiek

Woninginrichting „De Spannevogel"

HEIJINK
Telefoon 1484

Spoedreparaties
voor 9 uur gebracht,
dezelfde dag nog klaar.

Anker naaimachines
De beste ter wereld

GESLOTEN zal zijn
Uitsluitend voor het doen van geboorten en overlijden
zal de secretarie zijn geopend van 11 tot 12 uur.
Kadavers dienen die dag te worden aangemeld bij de
groepscommandant der Rijkspolitie alhier (tel. 1230).

Zig-zag

-

Automatic .

B. J. HULSHOF, HENGELO GLD

Woensdag 17 ffebr.
is onze zaak wegens familiefeest

3 VIVO-pluspunten voor Iedereen

de gehele dag

Gezellig winkelend koopt u betere kwaliteit

GESLOTEN
Horlogerie

-

Goud en Zilver

A. GROOT KORMELINK

tegen lagere prijs

Soopstunt
et

2 pak kippensoep

Spalstraat 27 - Tel. 1771 - Hengelo Qld
Graiis fraai Eru speldje (keus uit 7 soorten)
bij 2 pakjes Goudkuipje smeerkaas a SA et

Ned. Herv. Gemeente Hengelo G

Gemeente-avond
op donderdag 25 februari
in zaal Bruggink.
Aanvang 's avonds 7.45 uur

APPELMOES

2 pot 3 / 4 l

Gezonde winterkost
bonen

gezinspot 3 / 4 liter
van 65 voor

ei

Spreker: Ir W. L. Harmsen uit Goes
Onderwerp:

„Christenzijn in deze tijd"

OPENBARE VERGADERING

LIMONADESIROOP hele fles van 120
voor 97

et

Doperwten

cl

fijn

heel blik

Frambozen op sap
jampot van 108 voor

et

op donderdag 18 februari 1965
's avonds 7.30 uur (half acht)

Boterhamworst

in zaal Bakker te Vorden

merk Hunink blik 200 gram

Spreker: de heer

van 95
voor

et

Vleeswaren van betere huize

E. J. Harmsen

Zure zult

100 gram

Lid v.d. 2e Kamer der Staten-Generaal

Snijworst

100 gram

et
et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 febr. - 24 febr.

ONDERWERP:

Bedreiging voor boer
en middenstanderl
Tevens gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

HENGELO GLD

Tel. 1205

Het bestuur afd. Vorden

Boerenpartij

Zaal Langeler- Hengelo Gld
A.s. zaterdag 20 febr.

DANSEN
Orkest: The Woodpeckers

TE KOOP
Nieuw te bouwen woningen
te Keijenburg en te Hengelo Gld
Inl. makelaars- en assurantiekantoor

Beunk & Niesink
Rozenstraat 3, Hengelo Gld, tel 1532

Voor de vele blijken van
belangstelling, die ons gouden huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, zeggen wij allen
onze oprechte dank.
E. G. Halfman
H. HalfmanWeevers
Hengelo Gld, febr. 1965.
C 109.

Gevraagd voor zo spoedig
mogelijk een net meisje
voor winkel en/of huishouding. Liefst boven 18 jaar.
G. R. van Neck, Noordink,
Hengelo Gld
B.z.a. meisje, 15 jaar v.
huishouding voor 2 hele of
halve dagen. Te bevr. bur.
dezes.

Te koop 2 eenroedige berVoor de deelneming ons be- gen. B Lebbink E 35
toond bij het overlijden van
Hengelo Gld
onze lieve moeder en grootmoeder
Te koop een partij prima
Aleida Gerdina
stalmest G. J. Olthof,
Nusselder
Lankhorsterstraat D 113,
' Hengelo Gld
weduwe van J.E.T. Lan^eler

Litersblik sperciebonen
Doperwten, 2 blik
Litersblik appelmoes
Grote fles druivensap
2 blikjes perziken
Kersen op sap, nu giote pot
Mandarijen, nu groot blik

110
16S
129
13S

Extra goedkoop
2 pot gesneden

Augurken zoetzuur

118

Zolang de voorraad strekt
Litersblik tomaten-groentesoep
Echte wijnzuurkool nu
per V2 kg

4O

Fruitaanbieding
6 x V2 kg Jonathans of gnudreinetten
15 sinaasappelen

1OO
willen wij hartelijk dank e Koop l of 2 zw. drag.
1OO
zeggen.
B.B. zeugjes, 21 en 26 febr.
Dit alles is weer te krijgen bij
a.d.t.,
en dekrijpe premiefam. Langeler
beertjes, met gezondheidsHengelo Gld, f e b r u a r i 1965. verklaring.
, Wijnhergen & Zn
H. G. Eskes\
Kerkstraat 11.
Voortseweg 3, Toldijk, ^j
Telefoon 1473
Te koop300 hennen (Reds) Steenderen, tel.(05753) 1589
geënt tegen pest. H. KraasBiggen te koop A. Steensenberg, Tramstraat 8a,
Hengelo Gld blik C 71
Jaarfeest chr. jeugdvereen.
Uitvoering r.k. jeugdver.
KbRKDlhNSlkN
te Varssel
St.Willibrordusgilde Hengelo G
Zondag 21 februari

Lees de Reclame

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds van Thiel
7.30 uur Zangdicnst.
Goede Herder Kapel
10 uur Ds Visbeek, em. predikant, Vorden.
Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds P. Stapert. Zutphen.
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.
R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10.30 uur Hoog
mis. 's avonds 7 uur Lof>
Zondagsdlenst Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g. OOK»
Zondagsdienst wijkverpleging
tr. Lucie Marie (Tel. 1315)
Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen
Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tel. 05753-1420 (b.g.g.) 008

Op vrijdag 5 febr. gaven de chr. jeugdver.
te Varssel hun jaarfeest in de chr.school
aldaar.
De voorzitter der jeugdvereen., de heer
B. Garssen, opende deze goed bezochte
avond.
Het programma voor de pauze vermeldde
twee leuke stukjes, welke door de jongere
leden werden opgevoerd en welke bij de
aanwezigen zeer in de smaak vielen.
Aller aandacht was natuurlijk ook gevestigd
op het 3-bedrijvige toneelspel,.Sterrekind".
De rolverdeling in dit toneelstuk was goed
gekozen, terwijl het spel der medespelenden
van goed gehalte. Zonder de anderen tekort
te willen doen verdient het spel van , ( Ruth"
en „de blinde Leo" vermelding.
Het gulle applaus bewees dat het gebodene
in de waardering van alle aanwezigen stond.
Zaterdag 6 f e b r u a r i werd er een herhaling
gegeven van de avond op vrijdag 5 febr.
Het welslagen van beide avonden toont
aan dat het jeugdwerk in de buurtschap
Varssel bloeiende is.

De Burgemeester
dezer gemeente is
Burgerlijke stand
Geboren: Evcrhard z.v A. Maa'derink en
A. T. R e g e l i n k ; |acqaeline M. d. van ) W.P.
Mentink en G. H. Kok; Bernadette H. W.
d, van J. G. Stevens en A. P. W. Hoebink;
Reint z. van G j G oot Wassink en G J.
Dijkman: Lisette Th M van J. Grobben
en J. A. Th. Anketsmit.
Ondertrouwd: G. Hagen (Zelhem) en G.H.
Scheffer.
Gehuwd: B. K.Vesters (Doesburg) en B W .
Bosch.
Overleden: D J Pelgrum, m , 6 2 j r , echtgen.
van G . B r e k v e l d ; M S Bandow, vr., 79 jr.
weduwe van A. W. Jansen.

verhinderd
spreekuur te houden op
vrijdagavond 19 febr. e.k.
De strijd tegen de rimpels
is nu iets heel simpels
Even behandelen met MARCHAL RIMPELCORRECTOR . . . e n alle lijnen e n
rimpels verdwijnen als bij toverslag gedurende
8 uur. f 8 75. Gratis folder bij d-og LENSELINK. Kerkstraat l
(Ingez med.)

Voor de uitvoering der r k. jeugdver. St.
Willibrordusgilde Hengelo G een aanvang
nam was het al vroeg een hele d r u k t e bij
Concordia. Van vele zijden kwamro de
belangstellenden voor de uitvoering mee te
kunnen beleven.
Het was voor hoofleider Winkelman een
verheugende omstandigheid voor de stampvolle zaal de avond te openen. Onder de
aanwezigen waren o. m. pastoor Waanden
en rector Cremers en pater Pijpers van het
klooster St. Clara Hengelo Gld.
Burgemeester Mackay, alsmede a f g e v a a r d i g den van enkele andere verenigingen hadden
bericht van verhindering gezonden.
De heer Winkelman memoreerde nog dat
er dringend behoefte bestaat aan leiders.
Allereerst kwamen op de planken enkele
kleine jongens en meisjes met het stukje
Koniy Ratjetoe. Vol overgave tiaden zij
op voor het yrote publiek.
Na deze zongen vu r meisjes met begeleiding van gitaar enkeie succesnummer der
laatste tiju op voort! ettelijke wijze. Dctt dat
inyany vond eu vuoial bij de jougeitn laat
zich bey lijpen
Heel hdiie.ijk weid yelöcheii on* de dcn.nit
uitspiakeii vm. b u u y ^ t i t 1 101,1. .i lu tiet
schetsje van dit ndaui vooi twee per»ouen.
Onder intense stilte werd opyevoeid het
dramatisch toneelstuk ,,Nóchi zot dt i D«*vjrraad van Victoi bom «.i. TboBUtl Rtx.
Kundiy geiegisseei c dooi ot h. ei A . K r o « j e i .
beelden de m e d e s p e l e n c » i n rt v « e i v e > v e
in dit s t u k uit dr v l u c h t die \ » n < n - i i
ondernamen ove> • e y n i ü tu.vei) CAM eti
West-Duitsland. Door hun v a a r d i g spel
toonden de spelers aan dat het St W i l l i
brordusgilde in toneelspel m « e i naam hepint
te krijgen.
Met veel genoegen k u n n e n de bezoeken
aan deze «vond t<*' tiod«rkrn

__

smetteloos zuiver

S maart

JAARFEEST
*
Wij hebben plaats voor een

C.J.C. „JONG HENGELO"
in Concordia

FLIflKE JOIGEMAH
met Mulo-diploma
Voor onze
verkoopadministratie
Sollicitaties aan:

Profiteert hiervan

50°/0 korting
OP CHEMISCH REINIGEN
op ieder 2e laagst geprijsde artikel
Alléén bij

DE WITTE PAUW
FIJN MECHANISCHE
INDUSTRIE

BECKER'S SONS N.Y.

Hamburgerstraat 41
Telefoon 4107

DOETINCHEM

Depots: Grotenhuys & Zn, D 18, Tel. 1598
G. Ebbing, Raadhuisstraat 45
H. v.d. Weer, Spalstr. 29, Tel 1578

BRUMMEN
^^^^•••^^l^^HB^^^BMK^^B^^HBB^H

Diepvrieskisten
Koelkasten

Winters

Te koop 2 toom zware big- Moeten Uw foto's
gen brj L. W. Harmsen
vakwerk zijn
„Memelink", Noordink
Biggen te koop bij Pelgrum
E 20 Hengelo Gld
Te koop biggen D. J. Lig- van DOLPHUN
terink F 92, Hengelo Gld
Te koop 4 toom zware biggen, geënt tegen mond- en Uit voorraad te leveren
klauwzeer. B. Berendsen,
Pluimveehandel, Bekveld
(kurkdroog)
Telefoon 1504

dan bruidsfoto's en
reooriaoe's

vers gedorst rosgestro

PASFOTO'S

•t HEIDEROOSJE
Houdt zich beleefd aanbevolen voor het

vakkundig snoeien
van Uw vruchtbomen.

J. E. MESSING
Tramstraat 11 - Hengelo Gld

voor alle doeleinden, vooi
half een gemaakt,
d«*elid« dag nog klaas.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

graszaadhooi
(fijne kwaliteit)
Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN

Stalmest te koop bij H. J.
Memelink Vordenseweg 7
Telefoon 1295
Te koop 8 beste biggen
Hengelo Gld
bij H. Langeler, E 37,
Hengelo Gld
Te koop een toom biggen Gratis verkrijgbaar 2 jonge
G J. Harmsen ,,Reerink" hondjes. De Gier, HumE 23 Hengelo Gld
meloseweg 29 Hengelo Gld
Wij leveren gaarne uw F O T O - M A T E R I A A L o.a.

FOTOGRAFEREN
'n liefhebberij

veer velen

dat kan het ook worden
voor u

foto-toestellen,flitsapparaten, r olfiimsen kleinbeeldfilms (zwart-wit en kleur)
Ook films voor dia-opnamen
Flitslampjes (voor zwart-wit en kleur)

WOLTERS

Kerkstraat 17
HENGELO GLD

