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Ook voor theorie-lessen Kerkstr.

A. W. W. WEIJERS
18, Keyenburg Tel. 1307

Huid-hcmden-lippen
ruw of schraal? PUROL

Voetbal
Keyenburgse Boys heeft zijn tweede neder-
laag te pakken, maar blijft leider van deze
afdeling. Op eigen terrein verloren de Boys
met 1-2 van Steenderen. Pax kon niet vol-
ledig van deze nederlaag profiteren, want
het kwam tegen H en K tot een 2-2 gelijk-
spel en staat nu op gelijke hoogte met NVC
dat St. Joris met 3-2 versloeg.
H en K-Pax 2-2. Het Pax-elftal dat zondag-
middag de strijd aanbond tegen H en K
was kwalitatief onherkenbaar vergeleken bij
vorige week. Het wilde deze middag niet
vlotten in aanval en verdediging. In de
eerste minuten had Luimes bijna succes, doch
de bal belandde tegen de doelpaal. In de
tiende minuut strafte de rechtsbinnen van
H en K een weifeling in de Pax-verdediging
af, 1-0. Hoewel Pax voortdurend in de
aanval was, werd er slordig gecombineerd
en te nonchalant geplaatst. In de 44ste mi-
nuut gaf Haverkamp de bal snel door naar
van Dam, die op zijn beurt hard inschoot 1-1.
Na de hervatting leek het iets beter te gaan.
Pax was voortdurend sterker, maar H en K
nam na een half uur spelen bij een verras-
sende aanval de leiding, 1-2. In de resterende
tijd trok H en K zich in de verdediging
terug en dat werd de gastheren noodlottig.
In de laatste minuut werd bij een schermut-
seling voor het doel de gelijkmaker ge-
scoord, 2-2.

Sparen.
Gedurende de maand oktober werd op de
Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f H.745,77
en terugbetaald f 10.944,64.

Burg. stand.
Geboren: Herman zn van J. Hiddink en H.
J. Denkers; Andreas J. H. zn van J. C.
Oostendarp en E. W. van der Beek;
Antonius G. J. M. zn van G. Th. W. M.
Visser en M. H. A. Leemreis; Hendrik
A. zn van H. Elsman en A. Chr. Adelerhof

Ondertrouwd: D. J. Hoekman en C. H.
Eenink, (Zelhem)

Overleden: G. Meulenbrugge, ongeh.
J. Wansink, ongeh.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen*

15 nov. Gemeenteavond Herv. Gemeente
15 nov. N VEV Iglo diepvries
20-21 nov. uitvoering „Soli Deo Gloria",

Bekveld
22 nov. Gemeenteavond Vrijz. Herv.
24 nov. uitvoering accordeonver. Deko
28 nov. Cefa-film
l dec. Excelsloi 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

Vaardigheidsproeven Achilles
In de afgelopen week werden door leden
van de gymnastiekvereniging Achilles vaar-
digheidsproeven afgelegd in het gymnastiek-
lokaal van de o.l.s. alhier. Er werd door
34 leden aan deelgenomen, die allen slaagden.
Het cijfer ( ) geeft aan hoe vaak de proeven
werden afgelegd.
Meisjes A: I. Harmsen 44.1, M. Bruggink
42.3, R. Berkelder44.1. M. Maalderink 41.8,
H. Lenderink 42, M. van Brandenburg 41.5,
H. Memelink 43.2 (2), A. Harmsen 43.1.
G. Lubbers 42.6 (2), G. Kraassenberg 42.2,
G. Meulenbrugge 42.3, R. Hulshof 41.9,
H. Hendriksen 42.8, R. Pelgrum 41.9 (2),
W. Willemsen 41.6 (2), J. Brekveld 42.1 (2),
R. Jansen 43.3 (2), A. Lubbers 41.4 (2), D.
Stege 40.6, D. Brekveld 39.2 (3).
Meisjes B: G. Hulstijn 44.7 (6), J. Pelgrum
44.1 (5), M. Harmsen 43.3 (5), A. Hulshof
44.2 (5), M. Jansen 41.6 (6), A. Slotboom
43.4 (6).
Jongens A : G. Klein Sessink 49.7 (3). H.
Haarink 48.7 (2), D. Berendsen 49,2 (2), H.
Wullink 49.7 (1), B. Wenneker 50.7 (2).
Jongens B: Stef Disbergen 51 (3), G. van
Keulen (dames junioren) 43.2 (7), B. J. Huls-
hof 42.7 (8).
De juryleden spraken hun bewondering uit
voor de verrichte prestaties en roemden de
keurige afwerking van de oefeningen.

Bronchïleften
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

KERKDIENSTEN
18 nov.

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds P. P. J. F. van Voorst Vader,

pred. te Eefde, Jeugddienst
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel 10 uur dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Riphaagen, Epse

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,

Zondagsdienst Doktoren

Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.gi 008)

Zondagsdienst wijkverpleging

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 Felix Tel. 06755-266 (b.g.g, 008)

A.s. Ouderavond O.L.S.
De eerstvolgende ouderavond van de open-
bare school zal worden gehouden op 26 nov.
in zaal Bruggink. Een drietal sprekers zul-
len een korte inleiding houden, n.l. mej.
Ijzerdraad, directrice van de Doetinchemse
Huishoudschool, de heer van Dijk, directeur
van de Ulo te Doetinchem en de heer Mul-
der, directeur van de Technische school
te Doetinchem. Alle drie zullen zij de mo-
gelijkheden van hun scholen toelichten.
Het Sinterklaasfeest zal gehouden worden
op 5 december in zaal Langeler.
De contactavonden voor het Kerstrapport
volgen op 19 en 20 december.
De feestelijke ouderavond zal omstreeks
maart-april 1963 plaats vinden.
Het contact met het adoptieschip Merwe
Lloyd begint goed te draaien. Dit schip is
momenteel op weg naar Australië. De ge-
zagvoerder, kapitein Grauenkamp stuurde
de jongens en meisjes van de school een
brief waarin hij indrukken geeft van de reiSi

WINTERTIJD - PANTOFFELTIJD

Een pracht sortering

o.a. Romika - Hollandia -

Blenzo - Lugano

* JANSEN 't Sdioenenhuis

N.V.E.V.
DAMES, vergeet U vooral niet de
DIEPVRIESFILM en LEZING
van de IGLO op donderdag 15 nov.
's avonds 8 uur in zaal Langeler.

Het Bestuur
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Tot onze- diepe droefheid is plotseling van
ons heengegaan onze lieve man, vader en
grootvader

Johan Hendrik Wansink
echtgenoot van H. E. G. Heijting

eerder van J. W. Kremer

in de ouderdom van 78 jaar.

Hengelo Gld, H. E. G. Wansink-Heijting
Den Haag, H. J. Wansink-Hansen

Hengelo Gld, J. H. Wansink
G. M. Wansink-Walgemoed

Hengelo Gld, A. D. Wansink
en kleinkinderen

Hengelo Gld, 8 november 1962.
Raadhuisstraat 4.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
maandag 12 november.

Heden overleed plotseling onze geachte patroon
de heer

J. H. WANSINK

in de ouderdom van 78 jaar.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare
herinnering blijven voortleven.

Het Personeel.

Hengelo Gld, 8 november 1962.

Heeft U nog een oud strijkijzer?
Bij aankoop van een modern Philips
snel- of stoomstrijkijzer krijgt U voor
het oude strijkijzer f 7.5O of 12.SO
betaald.

WINTERS

k Zaterdag 17 november a.s.

Ift̂ ^A Schieten

P Sjoelen en

^ Biljarten

bij C EVERS Café Velswijk
SUPPORTERSVER. KEYENBURG

IK MOET WACHTEN....

JIJ MOET WACHTEN....

HIJ MOET WACHTEN .,

aai* ivij gaan seiyvetfienen
EN ONS GEZIN VAART ER WEL BIJ.

1 POTJE JAM nu 66 et

WINTERKOST
500 gr. GROENE ERWTEN

500 gr. SPLITERWTEN samen 89 (t
nierbij een dikke rookworst o9 Cl

Neem vast wat

voor de

Feestdagen
VRUCHTEN OP SAP

aard&eien-lram&ozen-Kersen-hramen
4 blikjes samen f 2.19

500 gram VIJGEN 49 et

Voor een TOASTJE
2 blikjes LEVERPASTEI a 100 gram et

Eet eens rijst! Goedkoop - voedzaam
l kg Droogkokende rijst alleen deze week

geen 96 maar 82 et

Neem er 2 van!
Soepballetjes 2 blik 89 et

Onze vleeswaren
Vandaag gehaald,

Morgen nog lekker.

Kinnebakspek
100 gram 29 et

Lunchschouder
100 gram *9 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 15 - 21 nov.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS



Voorzitter BOG nam afscheid.
Benoemd tot erelid van de afd.

Maandagavond heeft op de jaarvergadering
in zaal Bruggink de voorzitter van de BOG
afd. Hengelo afscheid genomen, waarbij hem
door de Bondsvoorzitter de heer D. j. G.
v. d. Kolk, het insigne met oorkonde als
lid van verdienste van de afd. Hengelo Gld
werd uitgereikt.
Bij het punt bestuursverkiezing werd de heer
Wentink als bestuurslid herkozen, terwijl
voor de aftredende leden Wissels en Groot
Roessink werden gekozen de heren H.
Gioot Roessiuk E 19 en E. Harmsen D 59.
De voorzitter sprak zijn dank uit voor het
vele dat de heer Wissels — die door huise-
lijke omstandigheden verhinderd was aan-
wezig te zijn — voor de BOG gedaan heeft
en steeds met zijn humor met daarnaast een
persoonlijke mening, een prettige geest in
het bestuur heeft bevorderd.
Bij de candidaatstelling voor lid van het
hoofdbestuur werd gekozen de heer H. H.
Jolink.
De vice-voorzitter, de heer H. H. Jolink,
die hierna de leiding van de vergadering
overnam, schetste hoe de aftredende voor-
zitter 28 september 1953 in het bestuur
werd gekozen en in 1956 als voorzitter
werd aangewezen. Spreker dankte hem voor
de vele cursussen, excursies, wedstrijden,
uitvoeringen e.d., die door hem waren ge-
organiseerd en gestimuleerd en voor het
vele dat hij ook buiten de afd. voor de
BOG heeft gedaan. Spr. hoopte dat de heer
Groot Roessink ook in de toekomst nog
veel voor de plattelandsgemeenschap kan
doen. Ook mevr. Groot Roessink bracht hij
dank voor de vaak genoten gastvrijheid en
de vele opofferingen, die zij zich voor de
BOG had getroost.

De bondsvoorzitter, de heer D. ]. G. v.d.
Kolk memoreerde in zijn toespraak de grote
activiteiten, die de afd. Hengelo onder lei-
ding van deze voorzitter had ontplooid,
Hengelo en Groot Roessink zijn in de bond
een begrip geworden. Steeds had de aftre-
dende voorzitter voor de belangen van de
afdeling op de brei gestaan en vele belang-
rijke zaken zijn door hem tot ontwikkeling
gebracht. Het verheugde spr. bijzonder dat
hij als waardering voor dit alles hem na-
mens het bondsbestuur het insigne met em-
bleem en bijbehorende oorkonde als lid van
verdienste van de afd. Hengelo Gld, mocht
overhandigen.
Mej. H. Bosman sprak als presidente van
de BOLH woorden van dank en hulde voor
het vele dat de heer Groot Roessink ook
voor deze afdeling heeft gedaan. Zij richtte
eveneens woorden van dank aan mevrouw
Groot Roessink.
De heer Geertsma, voorzitter van de G.M.
v.L., beschreef in zijn toespraak de taak
van de BOG die o.a. er veel toe had bij-
gedragen de jongeren te vormen en te ont-
wikkelen. Hij zag de vereniging als een
voorportaal van de Standsorganisaties. U
hebt met uw taken uw taak als voorzitter
buitengewoon goed vervuld en er veel toe
bijgedragen de jongeren te vormen tot men-
sen, met een persoonlijke mening. Uw af-
scheid betekent voor de afdeling een ver-
lies, maar voor de gemeenschap kunt U in
de toekomst zeker nog veel doen.
In zijn dankwoord zei de aftredende voor-
zitter dat zijn besluit tot aftreden was ge-
grond op de gedachte dat een jongerenor-
ganisatie ook geleid moet worden door
jongeren. Spr. had zijn taak steeds met veel
genoegen verricht en een bijzonder gunstige
tijd doorgemaakt. Dankbaar was spr. voor
de vriendschap die met velen was ontstaan

en de ontwikkeling die hij in deze jaren had
opgedaan. Namens zijn vrouw bracht spr.
dank aan allen die hem door hun steun 't
mogelijk hadden gemaakt z'n functie te ver-
vullen. Een bijzonder woord van dank bracht
spr. aan het bestuur- en de afdeling die hem
hiervoor had voorgedragen voor de ver-
leende onderscheiding.

Damnieuws
Maandagavond speelde DCH II tegen het
sterk spelende Winterswijk. De uitslagen
waren:
W. Burghout-Dijkstra 1-1, G. Dimmendaal-
Schreurs 0-2, Fr. Hoebink-Huibrecht 1-1,
W. Heijink-Kruiselbrink 1-1, M. Maalderink-
te Brinke 0-2, D. Lijftogt-van der Plaats 0-2,
A. Kormelink-van der Meulen 0-2.
T. Hofman-Jetter 1-1

Uitvoering Concordia
Voor een geheel gevulde zaal gaf Concor-
dia zaterdagavond haar eerste,uitvoering in
dit seizoen.
De voorzitter, de heer Groot Wassink sprak
zijn voldoening uit over de zeer grote op-
komst. Het programma werd onder leiding
van de heer D. H. C. Helmink uitstekend
uitgevoerd.
Een nieuw programma-onderdeel was de
uitvoering van Panis Angelicus van Cesar
Frank en Ave Verum Corpus van Mozart
door de zangvereniging Excelsior, begeleid
door een orkest uit Concordia-leden, en
onder leiding van de heer C. Nijhuis.
Dit samenspel werd zeer gewaardeerd. Het
zal waarschijnlijk in de toekomst meer wor-
den toegepast bij wederzhdse uitvoeringen.
Sinds jaren was het ditmaal weer eens een
eigen toneelgroepje dat met buitengewoon
veel succes Grensgeval, een parodie in 2
bedrijven voor het voetlicht bracht.

ZANGVERENIGING

„Soli Deo Gloria" Bekveld
Dirigent J. W. van Neck, Zutphen

op dinsdag 20 november in de school
te Bekveld
en woensdag 21 november in Concordia

Na een gevarieerd zangprogramma, opvoering
van het toneelstuk:

„VERBROKEN BANDEN"
van Torn Dekker

Entree f 1.25 (bel. inbegrepen)
Aanvang 7.30 uur

Koldemarkt - Hengelo Gld

Woensdag 14 november a.s.
de gehele dag

dansen
Zaal Langeler Orkest The Favorita's
Zaal Concordia Orkest The Moodchers
zaal Michels Orkest Theo Tillman

STEEDS VOORRADIG

T.V. toestellen
met '/a jaar volledige garantie, terug van
afbetaling, 's Avonds na 7 uur.

J. C. v. EMBDEN
p/a H. NIESINK - Banninkstr. 16,

HENGELO GLD

Herv. Jeugdraad Hengelo Gld
Opvoering van het toneelstuk:

„De Rebel"
in zaal Langeler
op zaterdag 17 november a.s.
voor de jeugd.

Aanvang 19.30 uur. Entree f 0.75.
Leden der aangesloten verenigingen op vertoon
van hun kaart f 0.25.
Donderdag 22 november a.s. voor volwassenen
Aanvang 19.45 uur. Entree f 1.25.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor
„Ons Huis".

„de Reclame" huis-aan-huis Advertenties kunnen worden
aangenomen tot uiterlijk

DONDERDAGAVOND 5.30 UUR



Gevraagd meisje voor dag
of dag en nacht. Mevrouw
Poesse, Zutphenseweg 36,
Vorden. Tel. 1475

Peppels te koop bij inschrij-
ving. Briefjes inleveren
zaterdag 17 nov., 4 uur bij
E. Hendriksen, E 64

Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen
en een kinderwagen.
A. Fukkink, Wichmondse-
weg 6, Hengelo üld

Te koop een mangel en
ledikanten. Langeler

" Spalstraat 5

Ie koop een toom biggen
L). J. Felgruin, iNoorUinK
c. Z\J, rlengelo Uiü
Te koop een loom Diggen
W. A. KAAK, Noordmk

L 39
Te koop 30 are knollen
en 6 biggen bij A. Meer-
beek, Zeliieniseweg 3
Te koop een toom biggen
bij H. J. Buunk, B 88
Te koop 2 of 3 drag.
varkens keuze uit 5,
22 nov. a.d.t. D. Schuerink,
D 118 Hengelo Üld.
Te koop een toom biggen
bij Hanskamp, D 66
Te koop enige tomen
biggen. A. Verstege, Bol-
derhorst, Vorden
Te koop een toom biggen
F. Pelgrum, C 68,

Hengelo Gld
Te koop zware biggen.
H. W. Derksen, Hummelo-
seweg.

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

Foto Zeijlemaker
' i ou tmark t 77, ZU1PHEN
Telefoon

Tout a la Mode

Rekbare
hor logebanden

zonder sluiting

Kohler-Wissiiik
HORLOGERIE - OPTIEK

GOUD - ZILVER

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan DriiiüsfiHo's en
reporlage's

van DOLPHIJN

Snoezige overgooier
van een frisse ruit in
de vlotte Charleston-
jn. Ceintuur op heup-

hoogie met twee
koperen gespjes,
v.a. f 14.95

Twee-delig pakje. De
plooirok van een
pepita-ruitje, het jasje
van wollen flannel.
Zakklepjes en kraag
zijn afgezet met de-
zelfde ruit, v.a.

f 22.75

De Oranjekalender van Pro Juventute voor
bet eerst helemaal m kleuren.
In een rijke verscheidenheid van grote
foto's toont de kalender U alle leden van
bet Koninklijk Gezin, die de jeugd een
zo warm hart toedragen.

$tjp

Bestel de kalender en doe het van harte.
Een feest van kleuren ten bate van
kinderen, die extra zorg nodig hebben.
Sieraad én weldaad.

<jtj>

Verkrijgbaar bij alle Pro Juventute
verenigingen en haar verkoopadressen:
f 2.90 (verzoek: voor toezending per post
f 0.30 extra). Waar niet verkrijgbaar volgt
toezending per post na ontvangst van
genoemd bedrag op postgiro 51 74 00 van:

<5U>

Kalenderactie Pro Juventute
postbus 7101 - Amsterdam zuid 2
telefoon (020) 79 09 49

Verkrijgbaar bij WOLTERS BOEKHANDEL
Te koop rb volbl. vaars- Te koop 9 stuks bijna dekr. Biggen te koop bij M.
kalf. G. W. Lijftogt, D 137 b.b. zeugjes. W. ter Maten Hiddink, (Lenderink) bij 't
Hengelo Gld Noordink, Hengelo Gld Kervel



STEVORD
SPEELGOED- EN HUISHOUDZAAK

Onze sortering is vergroot, onze winkel-

ruimte is uitgebreid.
Daardoor meer plaats om U die grotere keus

te tonen.

STEVORD

Aangesloten bij de ACO, de Actieve Combinatie van goede winkelzaken in

speelgoed en huishoudelijke artikelen

Geen balavond maar wel oliebollen l
op zaterdag 17 nov. a.s. Steunt Achilles B

Met een Erres Electro deken
Géén ijsvoeten meer

klamme lakens
vocht en kou

Volkomen veilig - goedgekeurd Kema

WINTERS

Nu is het de tijd om gebruik te maken
van de

diepvries.
Nog enkele maten vanaf f 30.— per
jaar voorradig.

Hengelose Diepvriescentrale
Raadhuisstraat 33

Tijdens de Koldemarkt

Slemmingsinuziek
in zaal v. d. WEER

Oetter Set
PANTY-NYLONS
Elegante nylons, die
van boven dóórgaan in
een aansluitend (on-
doorzichtig! mousse-
nylon broekje. Dus
panty en nylons
aan-elkaar-vast!
Geen koude-
zonemeer, geen
step-in nodig!

met of zonder naad

6.95

IN DE
NIEUWE

ITALIAANSE
NOTENKLEUREN

VERKRIJGBAAR BIJ:

H. J. B U U N K & Z n
RAADHUISSTRAAT

fliiiiiiiiiiiiiiiiim
Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad



MEDEDELING
van het

„zegelbureau A N I M O "

Ingevolge het overlijden van de Heer

H. van Bokhoven zal de leiding van

het gehele bedrijf voortaan berusten

bij zijn echtgenote

mevrouw C. VAN BOKHOVEN-
GIJZE

KIEST een ANKER
Technisch volkomen betrouwbaar
Zeer eenvoudige bediening
Fantastische naai-eigenschappen
Alle modellen voorradig

B. J. HULSHOF

Hl 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

Bedden - Binnenvering - Kapok
Polyester en Vlokmatrassen

Wollen en Halfwollen en
Gewatteerde dekens

LENTFERINK Spalstraat 7

Voor nieuwe HAARDEN en KACHELS
en gebruikte HAARDEN en KACHELS

naar J A N S E N Bleekstraat

Grijpt Uw kans!
door thans een

BERINI BROMFIETS
met f 50.— of f 1OO.—

korting te kopen

GARAGE H E R W E R S
Telefoon 1263

Gemeente Hengelo Gld.

Belangstellenden wordt er op gewezen, dat de moge-
lijkheid is opengesteld om de verklaringen van gestor-
ven vee ongeveer een maand na de aangifte van het
gestorven vee ter gemeentesecretarie tijdens de kan-
tooruren af te halen.

Het Gemeentebestuur.

Hengelo Gld, 7 november 1962.

Gemeente Hengelo Gld.

Bij voldoende belangstelling zal worden overgegaan
tot vervaardiging van een alfabetisch en straatsgewijs
gerangschikt adresboek van deze gemeente.
De kosten zullen f 25.— per exemplaar bedragen.
Belangstellenden gelieven zich te melden ter gemeente-
secretarie vóór 15 december 1962.

Het Gemeentebestuur.

Hengelo Gld, 7 november 1962.

HORSTINK
Het adres voor
Luchtbuksen - Schaatsen
Gereedschappen
Huish. artikelen
Haarden en Kachels


