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Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

De Reclame

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

C

Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo Old, Keijenburs, Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wkhmond e.o.

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank

Bewaar geen gelden of geldswaardige papieren in h u i s !
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
R a i f f e i s e n b a n k . Het is immers:

De spaarbank met volledige bankservice.

AUTORIJSCHOOL
meer succes . .

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

Uitvoering „De Zonnestraaltjes1'
Op zaterdag 20 m a a r t a. s. zal de meisjesclub ,,de Zonnestraaltjes" weer haar uitvoering geven. Na een gevarieerd programma voor de pauze, zal na de pauze
opgevoerd worden het vrolijke spel:
,, Zoals de ouden zongen"
door J. van Bergen. De vele verrassingen
die zich io dit «tuk voordoen, v o r m e n
•amen een spannend en vrolijk geheel.
Toont U ook Uw belangstelling voor dit
meisjeswerk en bezoekt de uitvoering.
Verdere gegevens vindt u in de a d v e r t e n t i e
elders in dit nummer.

Bronchi letten

Snuiren
wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel

WIN
die 2-persoons
droomreis
naar Londen
of..een geldprijs

Hoestdronk in tabietvorm.95ct

of

borst

\

met

KERKDIENSTEN
Zondag 21 maart
Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds van Thiel.
10 uur Ds. Kwint.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds van Thiel
Vrijz. Herv. Kerk

Toneelgroep „Crescendo"

5 uur Ds P. W. van Arkel. Delden Ov.

Naar wij vernemen zal door de toneelgroep
van de chr m u z i e k v e r e n i g i n g ,, Crescendo"
op 8 april en 19 april (2e Paasdag) worden
opgevoerd het overbekende toneelspel uit
de oorlog 1940-1945 „Als het lente wordt"
Dit toneelspel werd kort na de oorlog met
groot succes opgevoerd, zodat de verwachting bestaat, dat er ook nu weer grote
belangstelling voor zal bestaan, nu 20 jaar
na de bevrijding.

Financiële
aktie
zwembad
Hengelo Gld
Barometerstand per 9 maart 1965
Vorige eindstand
A a n v u l l i n g a k t i c r. k. kleuterschool te Keijenburg
Onbekende gever
Boerenleenbank, Spalstraat

f 33.466,74
f
f

Hengelo Gld f
Netto opbrengst snert aktie

Totaal

f

f 34

2, —
25, —

150,—
485,19

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 u u r .

R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis, 10.30 uur Hoog
mis. 's avonds 7 uur Lofi

een u n i e k e aktie voor iedereen... kopers van LUXAFLEX
jaloezieën of niet!

Kom bij ons in de winkel
informeren

Grootbods
woninginrichtins
Telefoon 1469

Z o n d a g s d i e n R t Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, OOK)

Zondagsdienst wijkverpleging
ir. Lucie Marie (Tel. 1315)
Zondagedlenst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen
Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr van Nie. Tel. 08348-540

Burgerlijke stand
Geboren: Berend W.
en J. W. Boenink.

z. v. D. j. Jansen

Ondertrouwd: L. |. Maalderink en G. A.
Vrogten; H. A. P. Dickmann Edmonton,
Canada) en ]. A. Th. Knol.
Overleden: H. Harmsen, m a n , 77 jaar, echtgenoot van G Hesselink.

Voor de vele blijken van
belangstelling die wij mochten ontvangen, tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man, vader,
behuwd- en grootvader

H.H. Landbouwers
Bespreek NU REEDS

Oerk Spelhofen

uw

betuigen wij onze hartelijke
dank.
SpelhofenSchieven
en familie

met Uw vakman met vele jaren ervaring

Wed.

REEDS HU

Hengelo Gld, maart 19C5.
B 68.
TE KOOP
2000 kg voederbieten
een partij kachelklaar brandhout
3 kleerkasten hang en leg
2 kleine kasten
1 ledikant l pers.

onkruidbestrijdingplan

omdat de beste resultaten vaak voor opkomst van het
gewas bereikt worden; als bij
bieten (ook wilde haver) - mais - aardappelen e.a.
Ook

windhalm kan momenteel met volledig succes

bestreden worden in wintergranen.
Hebt U interesse voor een dergelijke bespuiting, bel dan even

J. W. MANDERS
Dollemansstraat 12 - Baak

Loonsproeibedrijf

PASFOTO'S

HEUSKES

voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d*m«ifd« dag nog klaar

Telefoon 05753-1259

Foto Zeijlemaker
Heutmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon

CHR.

MEISJESCLUB

JE ZOIHIESTRAALTJES"

VERF
BEHANG
Orogisterij en Schildersbedrijf

LENSELINK
JAARFEEST
op zaterdag 20 maart a.s.
in zaal Concordia.
Voor de pauze een kleurrijk
vol afwisseling.

programma

Na de pauze het vrolijke spel

„Zoals de ouden zongen"
door J. van Bergen

Etensluchtjes in huis?
Dan helpt een

raam- of muurventilator
Prijzen vanaf f
Zelf te monteren

Aanvang 7.30 uur precies
Entree f 1.25 (bel. inb.)
STEUNT DIT JEUGDWERK

WINTERS
Spalstraat 8-10

De Commissie voor gezinsverzorging der Hervormde gemeente te Hengelo Gld vraagt tegen
1 mei of later

VIVO-voordeel
VIVO-speldjes
in de VI ¥ O ZB

een gezinshulp
Opleiding voor gezinsverzorgster is mogelijk.

Erwten-wortelen

mei blik

et
et

NU 2 blik

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
W. Menkhorst-Huesink
Raadhuisstraat 27 b - Hengelo Gld

Gedroosde abrikozen

85 et

Pracht kwaliteit, 150 gram

Hele fles Jus d'Oranse

normaal 165
NU

OUDERAVOND

NU

Ds J. L Piersonschool

Aardbeien op sap

Donderdag 18 maart a. s.

Haring in tomatensaus

in Concordia.

129

139

2 blik a 170 gram

Aanvang 19.45 uur.
Ook belangstellende niet ouders zijn van
harte welkom!

Spinazi
Toiletzeep

heel blik

49

3 stuks voor

7e

EN het 4e stuk gratis

Luxaflex

Peren op sap

liter

93

ZONWERING
De meest ideale vorm van
zonwering

Tapifle

Het beste van het beste! Probeert u eens
«

Hausmacher leverworst

100 gram

Palingworst

100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18-25 mrt.

VLOERBEDEKKING

Voor vlug en prettig winkelen naar...

Ideaal voor gang, keuken, trap
Geen onderhoud, grote slijtageweerstand, bestand tegen naaldhakken

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

HENGELO GLD

Tel. 1205

Heijink
Woninginrichting De Spannevogel

bekwame timmerlieden
TIHOBO - BARCHEM

GEVRAAGD

Telefoon 05734-346
Zondag 28 maart

-

't Zand

Voor vervoer wordt gezorgd

Vergadering Voetbalvereniging „PAX"
lokalen, cantine enz. vroegen de aandacht.
Vanuit de vergadering werd de gevraagd
of niet eigen ledea hierbij de helpende hand
kunnen bieden,
Er werden enige namen
gerotee'd. De voorzitter vertelde, dat er
gebouwd zou worden onder toezicht van
de hetr v. d. Griend, gemeente-architect
en Gemeentewerken.
De trainer, de heer Bloemheuvel, verzocht
hierna het woord. Eerst somde hij enige
wensen op, zoals verlichting van het oefenveld. Ook besprak hij de training. Hij hamerde op het training-bezoek. Er komen
altijd dezelfde spelers, dit is heel fijn, maar
waar blijven de anderen? Ook roerde hij
het punt aan van de tactische bespreking,
voorafgaande aan de wedstrijd. De voorzitter haakte hierop in. Hij liet de prestaties
der elftallen de revue passeren. Het Ie elftal heeft een goede plaats, doch is er nog
lang niet. Het 2e elftal heeft tot nu toe een
zeer goede prestatie geleverd, vooial daar
ze pas gepromoveerd is. Het 3e elftal heeft
het geheel in eigen handen om kampioen
te worden.
Vlet dit overzicht sloot de voorzitter drze
zeer geanimeerde vergadering.

Voor het eerst in haar 5-jarig bestaan
wist het eerste team der b.v. Eikenboom
Keijenburg kampioen te worden Het was
van dik hout zaagt men planken. Met een
voorsprong van ruim 30 punten op nr. 2
werd de competitie beëindigd in de klasse
C III. groep 1.
De laatste competitiewedstrijd tegen H a r r y 2
werd ook in een ruime overwinning omgezet, waar nee het totaal aantal punten
kwam op 124 en de kampioensvlag kon
worden gehesen.
Aan dit succes werkten mede de heren
H. Hermans, R. Hilderiok, W. Thuss en
B Winkelman.
De voorzitter der b.v., de lieer W. Hendriksen compl'menteerde de speler.* met het
prachtige succes en bood hen daarbij een
leuke attentie aan. Door de eigenaar van
Hotel Hoksbergen werden bloemen aangeboden aan de dames, die mede waren
uitgenodigd. De leider van H a r r y 2 bood
ook nog bloemen aan de leider van de b.v.
De Eikenboom.
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Dinsdagavond hield de voetbalvereniging
,,PAX" een ledenvergadering in hotel Leemreia. De heer Hulshoff, voorzitter van Pax
heette de aanwezigen hartelijk welkom. In
zijn openingswoord liet hij het afgelopen
jaar de revue passeren. Hierna gaf hij het
woord aan de secr.-penningmeester de heer
Geurtsen, die de notulen van de vorige
ledenvergadering voorlas. Zonder op- of
aanmerkingen werden deze goedgekeurd.
Het financiële verslag gaf een gunstige aanblik De heer Geurtsen zette dit uiteen.
O a. door verkoop van het oude kleedlokaal,
verhoging van de contributie. In de pauze
werd de aanwezigen namens de vereniging
ten consumptie aangeboden. Besproken werd
ook de suggestie weer een nieuw speldje
van Pax te laten vervaardigen. Hiervoor
was reeds prijs aangevraagd, en hierbij tevens een tekeningetje van de verschillende
modellen speldjes ontvangen. Besloten werd
een serie te bestellen.
In de rondvraag kwamen enkele vragen
die uitvoerig besproken werden, o.m. begeleiding van de elftallen, het plaatsen van
een hoog hek achter één der doelen op het
lage veld. Ook de te bouwen nieuwe kleed-

Biljartver. Eikenboom 1
glorieus kampioen
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Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiüstoio's en
reporiaoe's

Want dat is het prijsverschil tussen 200 1. melk en 200 1.
CalviMel-fok in het voordeel van Cal vi Mei-fok. Nóg een voordeel: béter dan volle melk door de extra mineralen en vitaminen.
Schakel daarom over op CalviMel-fok de kalvermelk van UTD.

U T D voert tot winst!

van DOLPHUN
Weg grijs haar

f

VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROOT-JEBBINK
Hengelo (Gld.)

1348

Grijs haar verdwijnt als sneeuw
voor de zon met crème MARCrtAL. Makkelijk en volmaakt
onschadelijk. Gratis folder krijgt
u bij drog. LENSFLINK, Kerk
straat 1.

Te koop g.o.h. lange leren
jas. Lankhorsterstr D 111
Hengelo Gld
Te koop een toom biggen
hij C. Kettelarij Banninkstraat 21 Hengelo Gld
Te koop toom biggen
(7 stuks) G. W. Lijftogt
D 137, Hengelo Gld.

