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Ongeval.

Dinsdagmorgen werd op de Ruurloseweg
ter hoogte van het woonwagenkamp de
74-jarige wielrijder D. ]. Teunissen bij een
aanrijding levensgevaarlijk gewond.
De heer Teunissen, die slechthorend is en
vanuit een zandweg de Ruurloseweg opreed,
heeft de auto, bestuurd door G. uit Enschede
te laat opgemerkt en werd — hoewel de
bestuurder van de auto sterk remde en de
wielrijder trachtte te ontwijken — toch door
het voertuig aangereden en zeer ernstig ge-
wond. Dr Hanrath die spoedig ter plaatse
was heeft het slachtoffer laten overbrengen
naar het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen.
Zijn toestand was 's middags zeer zorg-
wekkend.
Het rijwiel werd totaal vernield en de auto
licht beschadigd.

Kies Uw meubelen
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U naar de grote

toonzalen

Grooibod's Uloninginr.
Nationale

Trekpaardententoonstelling
Op vrijdag H en zaterdag 15 september
a.s. wordt dit jaar de Nationale Trekpaarden-
tentoonstelling gehouden.
Deze manifestatie zal traditiegetrouw weder-
om plaats vinden te 's Hertogenbosch.
Naast het uitgebreide keuringsprogramma
en verschillende bijzondere attracties, zal
tijdens deze dagen een demonstratie van
gecombineerde akkerbouwwerktuigen voor
paardentractie worden georganiseerd.
Hieraan wordt o.m. medewerking verleend
door de Alg. Technische Commissie van het
Landbouwschap, het Rijksconsulentschap
voor landbouwwerktuigen en het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
te Wageningen.

KERKDIENSTEN
2 sept.

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Da. M. C. Barbas van Utrecht
Goede Herder Kapel 10 uur Dg. Wiersma.

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinsmis.
's Zondags 7 en 8.30 uur Mis, l O uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

Burg. stand
Geboren: Johannes W. M. zn van A. W.
B. Waarle en A. G. Besselink; Hendrik J.
zn van J. F. Buunk en M. F. Til; Hendrika
W. M., dr van Th. H. G. Diesvelt en G.
J. M. Tap.
Ondertrouwd: G. A. M. Hofstede (Steen-
deren) en W. H. Wiendels.
Gehuwd: F. J. Seesing en Th. W. Wossink.
Overleden: Geen.

Prachtig succes.
Vorige week zondag werd in de motor-
cross te Eenrum in Groningen door onze
plaatsgenoot Bennie Hartelman op zijn
B.S.A. het kampioenschap van Nederland
der K.N.M.V. in de 500 cc klasse behaald.
Dit is een prachtig succes. Nu is Bennie in
Zwitserland om daar met Nederlands beste
renners de Nederlandse kleuren te verdedigen.

Sporiuitwisseling.
Zondag ontving de voetbalvereniging Pax
een tegenbezoek van de vereniging O.D.V.
uit Wijnjeterp in Friesland. Pax was op
22 juli in Friesland de gast van deze ver-
eniging geweest. Nadat de gasten eerst ons
dorp hadden bezichtigd, werd een kijkje
genomen in de Quick sportschoenfabriek.
Om 12 uur speelde eerst het 2e elftal van
de gasten tegen het supporterselftal van
Pax. Het werd opnieuw een overwinning
voor het supporterselftal.
Hierna speelde Pax 2 tegen C.D.V. 1. Ook
hier was Pax de overwinnaar.
Na nog enige tijd gezellig bij elkaar te zijn
geweest, ondernam het gezelschap weer de
reis naar Friesland.
Door deze sportuitwisseling is er een goede
verstandhouding ontstaan tussen de beide
verenigingen.

Ringwedstrijden B.O.G.-B.O.L.H.
De jaarlijkse Ringwedstrijddag van de Ring
..Oude IJsser van de B.O.G.-B.O.L.H. wordt
dit jaar in onze gemeente gehouden en wel
op zaterdag l september a.s., op het terrein
van de heer Harmsen „Stenderink".
De wedstrijden die hier gehouden worden
gelden als voorselectie voor de provinciale
wedstrijddag te Harskamp op 12 september.
De volgende wedstrijden staan op het pro-
gramma: voor de B.O.L.H.: Vingerverven,
bloem- en fruitschikken, handenarbeid en
het maken van hartige hapjes. Voor de
B.O.G.: trekkerbehendigheid, veebeoor-
deling van M.R.IJ. en F.H. vee en van
varkens, herkennen van grondstoffen voe-
dermiddelen en gewichtschatten.
Voor B.O.G. en B.O.L.H. ploegen van vier
personen zijn er voorts wedstrijden in touw-
trekken.
De middag zal worden besloten met de
finale voetbalwedstrijd tussen de finalisten
Doetinchem-Varsseveld. Deze wedstrijd
wordt op het Pax-terrein gespeeld.
De prijsuitreiking zal plaats vinden tijdens
het bal in zaal Langeler.
De wedstrijden beginnen 's morgens om
10 uur.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

12 sept. N VEV
16 okt. Gemeenteavond Herv. Gemeente
30 okt. Film Ned. Bijbelgenootschap

6 nov. Balavond Excelsior
17 nov. Uitvoering Excelsior en

Amicitia Hengelo (Ov.)
20-21 nov. uitvoering „Soli Deo Gloria",

Bekveld

Heropening.
Woensdag werd de geheel verbouwde, uit-
gebreide en gemoderniseerde winkel in
korsetterie, wol, handwerken e.d. van de
fa Th. C. Jansen-Weg, aan de Wichmond-
seweg heropend. In enkele weken tijds heb-
ben ambachtslieden het oorspronkelijke kleine
winkeltje uitgebreid en gemoderniseerd, met
als resultaat een verrassend mooi geheel,
waardoor de verschillende goederen over-
zichtelijk in het oog vallen,
De Hengelose winkelstand is met deze ver-
bouw weer een aantrekkelijk winkelpand
rijker geworden.



GERARDUS JOHANNES VAN DE WEER
en

MARIA THERESIA SLAGHEKKE

hebben de eer U kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, op woensdag
5 september om 9.15 uur ten Gemeente-
huize te Ambt Delden, waarna om 10 uur
de Sacramentele Huwelijksmis zal plaats
vinden in de parochiekerk van Maria van
Altijd Durende Bijstand te Bentelo.

Hengelo Gld, Spalstraat l
augustus 1962

Bentelo, F 40a

* Toekomstig adres: Spalstraat l

Receptie van 2 tot 4 uur in zaal van de Weer

Voor de vele blijken van belangstelling, onder-

vonden bij onze 60~jarige echtvereniging op

15 augustus j.L, betuigen wij onze welgemeende
dank.

j D. J. Eelderink

-f °J i l H. J. Eelderink-Braakhekke

Hengelo Gld, augustus 1962.

Tollen
loekhandel Wolters

Wij vragen niet om een
vrije Zaterdagmiddag,

maar willen graag
's Zaterdags een uur

eerder klaar zijn.

O
Daar zult U toch geen
bezwaar tegen maken
Dus onderstaande levensmiddelen-
zaken zijn met ingang van l sept.
zaterdags om 5 uur GESLOTEN.

G. J. ten Arve Th. Michels

G. J. Berendsen J. Meenink

B. Beumkes M. Voskamp

H. J. C. Bruil J. H. Wansink

H. Lubbers G. v. d. Weer

B.O.G. B.O.L.H.
AFD. HENGELO GLD

ttitnctf
tot bijwoning van de

Ringwedstri jddag
op zaterdag 1 september 1 962,

aanvang 1 O uur v.m. op het

bedrijf van de heer Harmsen,

„Stenderink"

TOEGANG GRATIS.

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS

Tijdens het

Oranjefeest te Toldijk
•

op donderdag 30 augustus a.s.

de gehele dag

amusementsmuziek
en vanaf ± 5 uur

DANSEN
aan „Den Bremer"

Orkest: The Woodpeckers

Familieörukwerk Drukkerij Wolters
Wegens Vacantie is onze

van 2 tot en met 9 sept.
GESLOTEN.

H. M. Wuestenenk

Tevens zijn de

(sLerensalcns

van W. Lurvink
en H. M. Wuestenenk

3 dagen gesloten

n.l. 3 tot en met 5 september



Voor Uw belangstelling
betoond bij ons 25-jarig
huwelijksfeest op 3 aug.
1.1. zeggen wij U hartelijk
dank.

H. Lubbers
H. J. Lubbers-

Lubbers

Hengelo Gld, aug. 1962
Raadhuisstraat 33

Gevraagd per l nov.

net dagmeisje

Mevr. Eil, „De Knalhutte"

VERLOREN hoge rechter
herenschoen, vermoedelijk
op zandweg van Wonnink
naar Scheffer of van Schef-
fer - Memelinkdijk naar
Vordenseweg. S.v.p. terug
bezorgen bij G. W. Steger-
rnan, Lankhorsterstr. D 114
Hengelo Gld.

Te koop twee toom zware
biggen bij H. G. Eskes,
Voortseweg 3, Steenderen.

Te koop biggen (10 stuks)
na half 6. H. Schouten,
D 104a, Hengelo Gld

Te koop een toom beste
biggen bij H. Langeler,
E 37, Hengelo Gld

Te koop dr. BB zeugjes
H. W. Derksen, Hummelo-
seweg, Hengelo Gld

\FA. HfYINK \
l Spannevogel Hengelo p\

J

Bustocht ouden van dagen.

In de touringcars van de fa Vlaswinkel uit Zutphen
maakten de Hengelose bejaarden woensdag hun jaar-
lijks uitstapje.
Via Zutphen-Apeldoorn ging de tocht eerst naar Elburg
waar een koffiepauze werd gehouden. Van Elburg toog
men de Flevo-polder in, waar het in aanbouw zijnde
dorp Drontem werd bezichtigd. Na een tocht door de
polder arriveerde men in Harderwijk, waarin hotel IJssel-
zicht det diner alle eer werd aangedaan. Na het eten
werd nog een boottocht door de polder gemaakt, waar-
na de terugtocht werd aanvaard, met een koffiepauze
in Loenen.
Tegen half acht keerde het gezelschap in het dorp
terug waar de muziekvereniging Concordia hen op-
wachtte met vrolijke muziek.
De bejaarden toonden zich allen zeer voldaan over de
mooie tocht.

Ogen open en ga een

KREUZER
vulpen kopen

met 1 jaar schriftelijke garantie.

Prijzen vanaf f 1.95 tot f 15.50 ""̂ g

bij „ R E V E R N A "
Tramstraat 2 Hengelo Gld

Wegens vacantie gesloten
van 3 t.e.m. 7 sept.

(Tvotel en

LANGELER

Voor een betere kwaliteit

uurwerk
naar Horlogerie

A. GROOT KORMELINK
Kerkstraat 3, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druidsioio's en
reporlage's

van DOLPHIJN

Te koop een toom biggen
bij R. Klein Winkel, F 43

Varssel

Biggen te koop. J. W. Zee-
valkink C 71

Te koop 50 zware blanke
biggen. J. R. Maalderink,
„De Zomp" Wichmond.
Telefoon 06753-1554.

Te koop 4 dekrijpe bb op-
fokzeugjes. W. J. Weanink,
Regelinkstraat 13 Hengelo
Geld.

Te koop 2 toom zware big-
gen. J. KI. Gotink, Steen-
derenseweg D 5 Hengelo G.

Te koop drag. vaarzen
en drag. varkens, rogge-
en gerstestro.
D. M. Wullink, D 136

Te koop 3 toom zware
biggen bij H. G. Burghardt
D 86, Hengelo Gld

Te koop een toom zware
biggen bij L. W. Harmsen
Memelink, Noordink

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw
Advertenties

Naaimachines
Koopt U bij de vakman,
want een eerste klas machine
gaat Uw leven lang mee.

'n ZIG-ZAG ki koffer salon-
kast of naaitatel is een

IDEALE MACHINE.
x^ X
Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

B. J. HULSHOF

Philips Televisie-Radio,
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

Rouwdrukwerk Drukkerij Wolters



Bezoekt allen de

M.R.IJ. Fokveedag
op Vrijdag 31 augustus a.s. op het

Parkeerterrein te Hengelo Gld.

Aanvang 9 uur.

Wilt U er rekening mee houden, dat wij van

3 tot 9 september
vakantie houden

•facie

Vorden

5 plastic cahieromslagen
mei etiket voor f 1.00,

„REVERNA" - Tramstraat 2

Inschrijving

danslessen
Hengelo Gld „Concordia"

woensdag 29 augustus van 7-8 uur

Steenderen café „Den Bremer"
zaterdag l september van 7-8 uur

Inschrijfgeld f 2.50

Dansschool

M, J, Kroneman
VORDEN - Tel. 1467

Wals & Co, N,V, Electromotoren
IJmuiden - Waarder l- Hengelo Gld

vraagt voor spoedige indiensttreding voor het be-
drijf te Hengelo Gld:

autogenische lassers
voor serie-laswerk

Enige ervaring op het gebied van roodkoper-las-
sen strekt tot aanbeveling.

Donderdagavond 30 augustus a.s. van 7-9 uur
is er in hotel LEEMREIS gelegenheid voor een
persoonlijk onderhoud.

Ls-eer ve seniel l
Zolang de voorraad strekt

10 schriften voor f 1 .OO

„ R E V E R N A " - Tramstraat 2

Naar een nieuwe school
op een nieuwe fiets van de

speciaalzaak

Ham
en

Geurtsen
Ruurloseweg 29 - Tel. 1679

Het adt&s wwc ai Uw dtukwuk
GEBOORTEKAARTEN

VERLOVINGSKAARTEM

ONDERTROUWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFP

SLOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgcbrcipl^ sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij TERS
Hengelo-Gld Telefoon 1455


