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Coöp. Boerenleenbank
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(Raiffeisen-Bank)
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• en alle andere bankzaken. •

Hamove-oriënteringsrit
De jaarlijkse herfstoriënteringsrit van de
Hengelose Auto- en Moterver. wordt dit
jaar gehouden op zondag 11 nov. a s.
Gestart wordt vanaf half twee 's middags
bij hotel Michels en de deelname staat open
voor alle auto . motor- en bromfietsrijders.
Voor deze rit staan ook weer veel fraaie
prijzen ter beschikking.

Pracht handen
Tube95ct Hamea-Gelei
Hel Is dm Hamamelli die 't 'm doel

Altijd gaaf huldje

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

6 nov. film- en dia-avond Hamove-
journaal

11 nov. Hamove orienteringsrit
10 en 11 nov. Kringtentoonstelling van

pluimvee en konijnen
15 nov. Gemeenteavond Herv. Gemeente
15 nov. NVEV Iglo diepvries
20-21 nov. uitvoering „Soli Deo Gloria",

Bekveld
22 nov. Gemeenteavond Vrijz. Herv.
28 nov. Cefa-film
l dec. Excelsioi fancy-fair.
13-14 dec. uitvoering Crescendo.
16 jan. Cefa-film
4 febr. Hamove-lezing door Wim Dussel

„tussen Kremlin en Capitool"
6 febr. Cefa-film
6 maart Cefa-film

17 april Cefa-film

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

Burg. stand.
Geboren: Jan H. zn van J. H. Langeler en
F. G. Woerts: Antoni G. zn van H. L.
Wassink en T. G. Nijland.

Ondertrouwd: Bernardus G. Veenhuis en
Maria W. Ibink (Zelhem).

Damnieuws
De volgende damwedstrijden werden gespeeld
Een spannende parti j T. Hoebink tegen F.
Hoebink werd een overwinning voor eerst-
genoemde.
Bij de partij G. Halfman-W. Burghout wer-
den de punten gedeeld.
T. Hofman moest in het eindspel zijn meer-
dere erkennen in J. Heijink.
G. Dimmendaal speelde goed partij , maar
verloor'door een miszet van J. C. Stam.

Televisietoestel geschonken.
Het was voor de heer A. J. Teerink, die
al sinds 1949 lijdende is aan een ziekte waar-
door zijn beide benen zijn verlamd en die
reeds gedurende jaren gebonden is aan zijn
woning, vrijdagavond een waar feest toen
hem door de buren - die tot dit init iatief
waren gekomen - door een inzameling bij
buren, familie, middenstand, doktoren e.a.
een nieuw televisietoestel aangeboden werd,
alsmede een resterend bedrag.

Adverteren doet verkopen

KERKDIENSTEN
11 nov.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kwint
10 uur de heer te Winkel

'Goede Herder Kapel 10 uur Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. kerk Keijenburg
ledere 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.

Spit, Spierpij n
en reumatische pynen

wrgft -

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

Zondagsdienst wijkverpleging
10 nov. Wit Gele Kruis, zr Lucie Marie

tel. 1315
17 nov. Groene Kruis, zr Luttik

tel. 1397
24 nov. Wit Gele Kruis zr Lucie Marie

tel. 1315

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

WINTERTIJD - PANTOFFELTIJD!
Een pracht sortering

o.a. Remika - Hollandia -
ŝ.

Blenzo - Lugano

JANSEN 't Schoenenhuis

Speciale november-aanbieding.

Wollen Kinder pullovers
met ronde- en V.-hals
Divers kleuren vanaf f 4.45. 100°/0 wol

Schröder bij de Kerk

,DE VOGELVRIEND'
VORDEN EN OMSTREKEN

Breng een bezoek aan de

VOGELSHO
7//
&

op 17 en 18 november
in zaal Krijt te Wichmond

Geopend 17 november van 13—23 uur

18 november van 9—17 uur

Op 17 november vanaf 18 uur

Sjoelen en Balsooien



Maandag 12 november a.s. hopen onze geliefde
ouders

H. J. EELDERINK

en

A. EELDERINK-GROOT ROESSINK

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen:
Arie en Hermien
Dick en Annie
Hans

Hengelo Gld, november 1962,
Vordenseweg 11.

Heden overleed na een langdurige ziekte, zacht
en kalm, onze inniggeliefde man, vader, behuwd-
en grootvader

Gerhard Meulenbrugge
echtgenoot van M. J. Meulenbrugge-Olthuis,

in de ouderdom van 74 jaar.

Hengelo Gld,
M. J. Meulenbrugge-Olthuis

G. A. Weustenenk-Meulenbrugge
A. Weustenenk

A. H. Meulenbrugge
B. G. Meulenbrugge-Norde

G. J. Meulenbrugge
en kleinkinderen. •

Hengelo Gld, 28 oktober 1962
F 75

De begrafenis heeft plaats gehad donderdag l nov.
1962 op de algem. begraafplaats te Hengelo Gld

Op veler verzoek wordt

vrijdag 9 november
de allerlaatste

HEROPVOERING
gegeven van de Revue

te"
Aanvang half acht precies

Zaal open 7 uur

Toegangsbewijzen afhalen ten kantore.

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS

1.11.1 LI
buitenkansjes!
Kijk maar!

Lage prijzen met bovendien
nog gratis V.I.V.O.-wapentjes.

Zo lang de voorraad strekt:

GRATIS
EEN PAK SUNIL
bij aankoop van een drielingpak

Koffiemelk 2 blikjes a 410 gram 1.09
Gesneden Zoetzuur

literspot 67 et

Kersen op sap, grote pol 1.39
SOEPGROENTEN

3 blikjes et

«• Heerlijk in de yoghurt
2 pakjes Vitella instant pudding

geen 76 maar 66 et

Mandarijntjes, blikje 99 et

Snijworst

100 gram 39 et

Palingworst
100 gram 39 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 - 1 4 nov.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

WANSlNK'S
V.I.V.O. ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Voor een moderne BRIL
NAAR

KOHLER-WISSINK
OPTIEK

Levering aan alle ziekenfondsen

Net meisje
24jaarz.z.g.^ in manufac-
turenwinkót
Mej. D. Zei» .'link, E 175,
Velswijk, Zi '3ni
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Verkrijgbaar :

H.J.Bu k&Zn
HENG! O GLD

'nUlTKQMST VOORDE OUDER&

Verkrijgbaar bij:

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Kerkstraat Vordenseweg

Nico ter Kuile & Zn N.V. Hengelo Gld
Wij hebben nog plaats voor

enige nette meisjes
of gehuwde vrouwen

voor het zomen, knippen en vouwen

van onze bekende Nico-produkten

Goede lonen en arbeidsvoorwaarden

Zaterdags vrij

Reiskosten worden vergoed

Aanmelden: Raadhuisstraat 33a, Hengelo Gld

Een haard van ons

JLilitt W fllW K6UV

Ons vakadres:

en

Fa. H. J. Harmsen
Banninkstraat 4

Voor al Uw winterartikelen

zoals: Windschermen, Beenschilden,
Wanten, Rencaps,
Valhelmen, Zaklantaarns,
Regenkleding,
enz. enz. naar

A. B. WOLSINK
Spalstraat 28 - Tel. 1256

Herv. Gemeente Hengelo Gld

Gemeente-avond
op donderdag 15 november a.s.
te half acht, in zaal Bruggink.

Spreker: Ds J. SWIJNENBURG, pred. te
Amersfoort.

Onderwerp:

„Geloof en Ruimtevaart"

f

A.s. zondag 11 november

Hamove-oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen.

Start half twee bij hotel Michels.
Inschrijving vanaf l uur aan de start.

Extra mooie herfstrit met veel fraaie prijzen.

WARMTE, STIJL EN
COMFORT

VOOR MANNEN
MET SMAAK!

Zó is onze nieuwe
collectie winter-
jassen: kloek,
sportief,
gedistingeerd
Juist zoals de
moderne man
zichzelf graag ziet
én gezien wordt
Moderne modellen
in o.a. heerlijk
warme mohair, dé
grote mode voor
het komende

Fa J. E. T. LANGELER
KERKSTRAAT 11 — HENGELO GLD



Opening nieuwbouw „De Volharding" en herdenking 40-jarig bestaan

•

Burgemeester Mackay ontsloot de deur van de nieuwbouw onder toeziende blik van bestuur en genodigden. (Cliché G.O.C.)

Vrijdagmiddag werd het nieuwe gebouw
van de Coöp. Landbouwver. „De Volhar-
ding " officieel geopend door burgemeester
T. Ph. Baron Mackay en werd tevens her-
dacht het 40-jarig bestaan van de vereniging,
waartoe een aantal genodigden w.o. het
voltallig college van B. en W., de gem.-
secretaris. de gem.-architect, de aannemer
de heer Kremer, de architect van het Cen-
traal Bureau te Rotterdam, de heer Onder-
water als afgevaardigde van het Centraal
Bureau te Rotterdam, de opzichter de heer
Haveman, de heer Weustenenk, wethouder
van Vorden, het voltallige bestuur van de
Vereniging, zich hadden verzameld in de
kantine van het kantoorgebouw.
De voorzitter van de Coöperatie, de heer
G. Bannink, zei in zijn welkomstwoord dank-
baar te zijn dat de burgemeester zich bereid
had verklaard de opening te willen verrich-
ten en was het college van B. en W. dank-
baar dat het tijdens de bouw er steeds op
uit is geweest de moeilijkheden op telossen
waarbij hij ook woorden van dank sprak
tot de gem.-secretaris en gem.-architect,
de architect van het Centraal Bureau, de
opzichter, de fa Tieskes te Apeldoorn en de
vaklieden. Speciaal verwelkomde de voor-
zitter mevrouw Harmsen, de echtgenote van
de in 1956 overleden directeur.
Na de thee bestond er gelegenheid onder
leiding van de directeur, de heer B. Heerink
de gebouwen te bezichtigen.
Hierna werd er een receptie gehouden in
hotel Langeler, waar de voorzitter de ruim
20 afgevaardigden van instellingen en ver-
enigingen verwelkomde, w.o. de plaatselijke
artsen, notaris, bestuur van de Coöp. Boe-
renleenbank Landbouwbelang, de directeuren
van de Zuivelfabriek, de Sportschoenfabriek,
en de Cementindustrie en de Groepscom-
mandant van de Rijkspolitie.
In zijn toespraak releveerde de voorzitter
ook het 40-jarig bestaan en bracht hij hulde
aan de oprichters die in 1922 bescheiden
waren begonnen,

Spreker beschreef in zijn toespraak de ont-
wikkeling der vereniging. Begonnen aan de
Wichmondseweg bleek in 1926 reeds dat
het gebouw te klein was en werd verhuisd
naar het gebouw bij het tramstation. Tot
1935 werd gewerkt zonder zaakvoerder en
werd het bedrijf door de heer Lenselink
geleid. Na diens overlijden werd in 1936
de heer Harmsen benoemd onder wiens
energieke leiding het bedtijf tot grote bloei
kwam, zodat in 1953 aanmerkelijk moest
worden uitgebreid. Na het overlijden van
de heer Harmsen in 1956 werd in 1957 de
heer Heerink benoemd. Al spoedig bleek
dat het bestaande gebouw te klein was en
werd tot nieuwbouw besloten.
De directeur, de heer Heerink feliciteerde
bestuur en commissarissen met het 40-jarig
bestaan en de in gebruikname van de nieuwe
gebouwen. In zijn toespraak gaf hij een over-
zicht van de groei der vereniging. De eerste
balans van 1926 vermeldde een winst van
f 9.15 en een geldomzet van f 855,64.
De balans van 1961/1962 vermeldde een
geldomzet van f 3.540.420,70.
Burgemeester Mackay sprak eveneens zijn
gelukwens uit en belichtte in zijn toespraak
de ontwikkeling van de agrariër en de moei-
lijkheden in de gemengde bedrijven.
Verschillende sprekers voerden hierna het
woord welke allen vergezeld gingen van
cadeaux of bloemen.
De voorzitter dankte aan het slot alle spre-
kers waarna deze feestdag besloten werd
met een koffiemaaltijd.

Volharding-revue „Hengel höld vaste"
werd groot succes

Maandagavond werd in zaal Concordia de
eerste uitvoering gegeven van de feestrevue
,,Hengel höld vaste"
Deze feestrevue werd opgevoerd ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan en de opening
van de nieuwbouw.
De voorzitter, de heer Bannink heette allen
hartelijk welkom en in het bijzonder de heer

en mevrouw Bonihof en hun staf van mede-
werkers.

Het programma werd hierna ingeleid met
een muzikale ouverture waarmede direct al
een zeer goede entree werd gemaakt.
Geflankeerd door een tweetal herauten werd
een proclamatie gelezen waarin mededeling
werd gedaan van de op handen zijnde grote
gebeurtenissen bij de ,,Volharding", ten op-
zichte van het jubileum en de nieuwbouw.
Door declamatie, zang en muziek werd de
voorgeschiedenis der coöperatie uitgebeeld.
Het 2e bedrijf werd ingeleid met een „In
memoriam" aan hen die in de loop der jaren
aan De Volharding zijn ontvallen.
Na een lied op het dorpje Hengelo volgden
enkele leuke schetsjes zoals „Diena op 't
Vri'jsterspad", ,,Hengelose paardenmarkt".
Het derde en laatste bedrijf werd geopend
met de leuke schets „Ontmoeting onder
melkenstijd".
In woord en beeld volgde een parodie op
de C.L.O.-controle, fabrieksgeheim, en over
,,geldzoi*gen". Na „Dankbaar en waakzaam"
kwam hierna een massale finale.
De tekst van deze voortreffelijke revue is
van Hermen Bomhof, Apeldoorn, die ook
de algehele leiding had. De muzikale leiding
en composities waren van Harrie Boerboom,
Apeldoorn. De landelijke dansjes werden in-
gestudeerd door Dinie Bomhof-Woudenberg,
Apeldoorn. De decor- en toneelverzorging
was van Gerrit Boerboom, Apeldoorn. De
kostumering van Theo Vlierhuis, Zwolle en
het grime- en kapwerk van Tonny Holtkamp
Apeldoorn.
De heer Bomhof, de spelers en speelsters
komt een woord van hulde toe voor het
vele werk, dat zij hebben verricht. Het re-
sultaat was dan ook verbluffend.
Van de decors en costumering is veel werk
gemaakt met verrassend mooie en fraaie
effecten. De directuer de heer Heerink dankte
allen die medegewerkt hebben om tot dit
bijzonder goede resultaat te komen.

100 jaar RK parochie
Katholiek Hengelo heeft zondag 28oktober
het feit herdacht dat 100 jaar geleden de
St. Willibrordusparochie werd gesticht.
De feestdag begon met een pontificale H.
Mis, opgedragen door Mgr Th. G. A. Hen-
dricksen. coadjutor met assistentie.
Het kerkkoor dat de Missa Brevis b-dur
van W. A. Mozart zong, was versterkt
met de gem. zangver. St. Caecilea. Solistische
medewerking verleenden mevr. C. N. Hout-
man, sopraan, mevr, C. Oomen, alt, H.
Pierik, tenor en W. Koster, bai. Organist
was H. Oomen.
Het kerkplein was smaakvol versierd. Bij-
zonder mooi was de versiering in de kerk
waarvoor de Heer Vink alle lof toekomt,

In de overvolle kerk hadden vele prominente
figuren plaats genomen o.a. burgemeester
baron Mackay en echtgenote, Dr en mevr.
Schreuder, mevr, Geertsma en Ds. Brinke-
rink, deken Ydema, oud-pastoor van Hen-
gelo en vele buurtgeestelijken.
De predikatie verrichtte Mgr Hendricl.*en.
Op de receptie die in zaal Michel.» werd
na het openingswoord door de voorzitter
van het feestcomité de heer Geurtzen door
velen het woord gevoerd. Als eerste sprak
bugemeester Mackay. Vervolgens Ds Brinke-
rink, Deken Scholte op Reimer uit Zutphen
en oud-pastoor Ydema.
Pastoor Waanders bedankte allen voor de
goede woorden die gesproken waren, spe-
ciaal burgemeester Mackay en Ds. Brinke-
rink.

In zijn dankwoord richtte hij zich ook tot
alle parochianen die voor de beide kerkelijke
feesten, nl. de plechtige eerste H, Mis van
Pater Morsink en de herdenking van het
100-jarg bestaan der St. Willibrorduspa-
rochie f 5000 hebben bijeengebracht.
Het parochiegeschenk dat bij monde van
de heer Geurtzen werd aangeboden, is een
kapel, gewijd aan de Moeder van al t i jd-
durende bijstand. Rest nog te vermelden dat
de Kon. Harm. Concordia een serenade bracht.
De voorzitter de heer G. Wassink sprak
de pastoor en het kerkbestuur toe. Pastoor
Waanders bedankte voor deze zeer op prijs
gestelde muzikale geste.
Een plechtig lof besloot deze welgeslaagde
eeuwfeestvieringi



Bezoekt de toneelavond
van de Chr. Besturenbond
van het C.N.V. afd. Vorden-Hengelo Gld

op dinsdag 13 november 1962,
in zaal Bakker te Vorden.

De toneelver. T.N.G. uit Ruurlosebroek verleent
haar medewerking. Opgevoerd wordt het vele
malen met succes bekroonde blijspel:

,Zwarte kunst op de dageraad'
Aanvang 7.30 uur. Toegang vrij.

Kom zelf en breng Uw kennissen mee.

De schoenmaker van Keyenburg
heeft weer eens wat nieuws voor
KEYENBURG EN OMSTREKEN

Dinsdag 13 november

komt een Pedicure
om Uw voetklachten te verhelpen.

Degene die er belang in stelt kan zich opgeven tot
maandag 12 november.

Beleefd aanbevelend,

JAN HERMANS
Past. Thuisstraat Keijenburg - Tel. 1669

H.H. Winkeliers
Bestel vroegtijdig Uw

Sint Nicolaaspapier
Een GROTE sortering en leverbaar
in ALLE GEWENSTE maten.

Papierwarengroothandel
„R E VER N A"
Tramstraat 2 — Telefoon 1692

Moeien Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportage's

van DOLPHIJN

Volgt
het

voorbeeld
van

zovclcn
en

plaatst
uw

advertenties
in

je Reclame"

Zaterdag 10 nov.

Klaproos-
collecte

Ten bate van het

Nederlands Oorlogs-

graven Comité

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Pluimvee- en Konijnenfokkkersvereniging
„HENGELO"

Grote KRINGTENTOONSTELLING
van hoenders en konijnen

op 9, 10 en 11 nov. in zaal Langeler
Meer dan 400 nummers hoenders en konijnen

in verschillende rassen en kleuren.

Tentoonstelling geopend:

Vrijdagavond 9 nov. van 20.00—22.00 n.m.

Zaterdag 10 nov. van 1 O uur v.m.—22.00 u. n.m.

Zondag 11 nov. van 12 uur v.m.—18.00 u. n.m.

T t r\ -r a Leden en donateurs vrije toegang met
Toegang: 0.75 per pers. echtgenote op vertoon van

leden / donateurskaart

\.



l TELEVISIE-PANTOFFELS f 2.95 WULLINK's Schoenhandel

HARMSEN i GEURTSEN
RUURLOSEWEG 29 - Tel. 1679

DE SPECIAALZAAK
VOOR

lerenjassen - vesten -
regenbroeken - en wanten
beenschilden - windschermen
rijwiellampen - zaklampen
valhelmen enz.

Ronson aanstekers
Poppell aanstekers
en gaSVUlling verkrijgbaar bij

KOHLER-WISSINK
HORLOGERIE

Inruil-aktie PHILIPS
Snelstrijkers en Stoomstrijkers

f 7.50 of f 12.50 terug
voor uw oude strijkijzer

Installatiebedrijf BESSELINK *
Raadhuisstraat

PHILIPS

In onze tegelfabricage hebben wij plaats
voor:

jeugdige
werkkrachten

GEBODEN WORDT:

•¥> 45-urige werkweek

-¥> Goed loon

^ Goede sociale voorzieningen

Aanmeldingen dagelijks op ons kantoor, Humme-
loseweg C l a.

K. V. Hengelose Cementindustrie
HENGELO GLD

Regenweer is nu
modeweer!

Een buitje? U blijft modieus in
deze elegante creatie van mooie
changeant poplin met leuke door-
stik-garnering en glanzende bol-
knoopjea. Vele, donkere mode-
tinten. Komt u spoedig eens de
kollektie bekijken!

Adverteert in de Reclame, hét blad voor Hengelo en omstreken


