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KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

Zondag 10 januari
9 uur Ds J. M. de Meij, Varsseveld

jeugddienst
10.30 uur Voorberei-

ding H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10 uur Ds VBB Thiel , Voorber. H. Avondm.

Burgerlijke stand
Geboren: Hendrika ) d. van G. L. Klein
Winkel en A. Bosman; Altonettte d. van
L. Veldman en L. Postma.
Ondertrouwd: D. ]. Bultman en H. A.
Kle in Gotink.

Voor huid
, «n handen

weer
RUROL

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7 en 10.30 uur st i l le H. Mis.
10.30 uur Hoof v is, 7 uur n.m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dao 7 en S uur Mis.
's Zondags 7,30 en 9 uur Mis, 10.30 uur Hoog
mis. 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdlonst Doktoren

Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, OOX'

Zondagsdienst wijkverpleging
8 t.e.m. 10 januari Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsrfienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur

Dr Eil Tel. 05753-1420 (b.g.g.) 008

In Hengelo Gld komt een
bedrijf sverzorgingsdienst

Verschillende eigenaren van agrarische be-
drijven ia de gemeente Hengelo Gld werden
in de afgelopen weken bezocht om de
wenselijkheid van een bedrijfsverzergings-
dienst vast te stellen.
De belangstelling voor deze hulpverlenings-
dienst blijkt groot te zijn. Tot nu toe zijn
er 230 ingeschrevenen. Door dit grote
aantal heeft men besloten over te gaan tot
oprichting van een bedrijfsverzorgingsdienst.
Hiervoor is een bijeenkomst belegd op
14 januari .
Ook kunnen zich nog nieuwe leden opgeven.
Hopenlijk zal de nieuwe vereniging zeer
goed werk gaan verrichten inzake hulp-
verlening bij ziekte of ongeval.
Voor verdere bijzonderheden raadplege men
ook de advertentie elders in dit blad over
de oprichting der verzorgingsdienst

KEIJENBURG

Geslaagde uitvoering der
zangver. Semper Avanti

Voor de jaarlijkse uitvoering van de r.k.
gemengde zangver. Semper Avanti op de
2e kerstdag in het parochiehuii bestond er
gerede belangstelling.
De heer A, Harmsen. die de avond opende
heette de aanwezigen hartelijk welkom en
in het bijzonder de zeer eerwaarde heer
pastoor Dijkers.
Het zanggedeelte werd geopend met een
paraphrase «ver Stille Nacht, van Grüber.
Vervolgd werd met de cantate 74 van J. S.
Bach en Franseamus van H Cuypers.
De zangnummers werden qua klaakgehaltc
en zuiverheid keur ig u i t g r v c e i d .
De met intense aandacht toehorende aan-
wezigen waardeerden de goede zang met
'n dankbaar applaus. Inde piano begeleiding
had de heer M. Har tgc i i r . k ei-n dienende
taak. Dit was bij hem in vertrouwde handen.
Onder kundige regie v.d. heer H. Hermans
werd het in dialect geschreven toneelspel
van Herman val Velzen „Um den olden
Berenschot" voor het voetlicht gebracht.
Alle medespelenden, eigen k r a c h t e n , waren
voor de eerste maal toneelspelenden.
Dit deed behoudens enkele foutjes geen af-
breuk aan de kwaliteit van het spel.
Voor spelers zowel als regisseur is dit
succes een stimulans om op de ingeslagen
weg voort te gaan.

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Bewaar Uw waardepapieren en sieraden op een plaats
waar ze werkelijk veilig zijn, dat is in een safeloket.
Het verhuren van safeloketten behoort tot de service
van de Raiffeisenbank. Het is immers:

De spaarbank met volledige b ankservice

Denk aan de

vrijdagavondmarkt
Van 5 tot t O uur

AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

meer SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307



(DICK BULTMAN / t

en

MIENEKE KLEIN GOTINK

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
t rekking D. V. zal plaats hebben op vrij-
dag 15 jan. des v.m 1 1 uur ten gemeente-
huize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv.
Kerk te Hengelo üld om 11.30 uur door
de weleerw. heer Ds K. O. Kwint .

Hengelo Gld, B 46
januar i 1965

Hengelo Gld, B 91

Receptie van 4.30-5.30 uur in Concordia
te Hengelo Gld.

Gemeente Hengelo Gld

Hondenbelasting
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken
in verband met de per l januar i 1965 in werking ge-
treden nieuwe verordening op de he f f ing en invorde-
ring van een hondenbelasting het volgende bekend.

1. Zij, die in 1964 in de hondenbelasting werden aan-
geslagen en thans nog houder zijn van een hond, be-
hoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen automatisch
een aanslagbiljet 1965.

2. Zij, die in 1964 een hond hebben afgeschaft en
hiervan ter secretarie nog geen melding hebben gedaan
worden alsnog tot l februari 1965 in de gelegenheid
gesteld.

3. leder, die over 1964 niet in de hondenbelasting
werd aangeslagen en toch houder is van een hond,
dient hiervan vóór l februari 19C5 ter secretarie aan-
gifte te doen.

Zij, die in de toekomst houder worden van een hond
zijn verplicht hiervan b innen twee weken aangif te te
doen ter secretarie.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Th. Ph. baron Mackay, burgemeester

W. M. A. van Zeeland, secretaris

U behoeft niet meer uit te geven dan nodig is

VIVO brengt U wekelijks
de beste kwaliteit tegen de laagste prijs

Deze week:

bij 2 rol beschuit
250 g vruchtenkorrels van 48 voor

Ook dat moet nog weg

pak plm 500 3 speculaas 89 (t

Zo goedkoop koopt U nergens

FfUiUOCktdil literblik van 200 voor

Advocaat per fles 2.98

Extra voordelige pot

Gesneden zoetzuur
gezinspot 3/4 l i ter

Bruine bonen
Hollandse 500 gram slechts

Hoe kan het zo goedkoop

Limonadesiroop sinaasapal
hele fles van 121 voor

Het volle pond met 20 cent voordeel
Gestoomd gehakt bl. 500 g van 158 v 131

U weet het:
Ook aan onze vleeswaren besteden wij de uiterste
zorg! Anton Hunink kwaliteit!
100 gram boerenmetworst 87 et

150 gram Haagse leverworst 49 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 7-14 januari

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

Boekhandel Wolters



BEZOEKT DE

uitvoering
van de chr. zangver.

Looft den Heer"n
op woensdag 13 januari a.s.

in Concordia

Na het zangprogramma, waaraan medewerking
zal worden verleend door een kinderkoor, zal
worden opgevoerd het blijspel in 3 bedrijven:

„In hot Witte Paard"
bewerkt door Rosita Peters

Dit spel naar de gelijknamige operette:
„In Weissen Rössl"

Reserveer deze avond,
en U zult er geen spijt van hebben

Aanvang 7.30 uur,
Entree f 1.25 (bel. inbegrepen)

H.H. Varkenshouders
Wist U dat alleen op de bedrijven die aangesloten
zijn bij de V.l.O., de varkens gewogen worden
door de beëdigde wegers der N V . Internat ionale
Controle Mij . Overtuigt U van het stempel, waarin
wordt medegedeeld, dat ieder varken op geslacht
gewicht is gecontroleerd door deze beëdigde
wegers. Dit moet op alle betalingsbonnen voor-
komen en is voor de leverancier een waarborg
voor het juiste geslacht gewicht.
Eist van uw handelaar dat uw varkens op V.I.O.
bedrijven geslacht worden. Bij eventuele klachten
of twijfel omtrent gewicht of ui tbetal ing, of wenst
u nadere inlichtingen, gelieve U zich rechtstreeks
te wenden tot ons bureau

Stichting Varkens Inkoop Organisatie
Kastanjelaan 3, Apeldoorn, Tel. 15717

of G. WOLSING, hoofdcomm. V.I.O.
DIDAM - Telefoon 797

V.l O.-handelaar in uw omgeving is o a.
M. Lamers, C 117 Keijenburg
Telefoon 05753-1401

Anker naaimachines
De hoste ter wereld

Zig-zag - Automatic

B. J. HULSHOF, Hengelo Cld

Wij geven u prima service en stipte aflevering

Fa H. M. J. u. d. Mond & Zn
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1392

Diaconie der Herv. Gemeente
TE HENGELO GLD

Rekeningen
bestemd voor de Diaconieën het Rust-

huis over het jaar 1964, moeten zo

spoedig mogelijk ingeleverd worden,

voor 16 januari bij

W. FOKKINK, D 153

Bij strenge winter

vragen de vogels

ook uw hulp 11



Vereniging lol stichting van scholen mei Je Bijbel Ie Hengelo Bid

Allen die een vordering hebben op bovengenoemde vereniging
worden verzocht hun nota's in te leveren vóór 3O januari
bij de administrateur

de heer J. Dorgelo Hofstr. 3a

Aan de verzekerden

Met ingang van l januari 1965 zullen de premies voor de VRIJWILLIGE
en BEJAARDENVERZEKERING als ondervermeld gewijzigd worden.

Vrijwillige verzekering

premie per persoon per maand f 16.40
gereduceerde premie per persoon per maand f 12.05

Bejaardenverzekering

Deze kent voortaan 3 inkomensgroepen:
Niet meer dan f 3954.- per jaar premie per maand f 8 38
van f 3954,01 tot en met 4964,- premie per maand f 16.76
van f 4964,01 tot en met 5648,- premie per maand f 25,14
(Voor zover bekend bedraagt de uitkering A.O.W. per l januar i
1965: gehuwd f 3642,- per jaar - ongehuwd f 2550.-)

Aanvullende verzekering

Deze premie bl i j f t gehandhaafd op f 0.60 per persoon per maand.

Voor het bestuur:
G. J. Wissink (sekretaris)

Bedrijfs-
verzorgingsdienst

Hengelo Gld

Alilen die zich hiervoor hebben
opgegeven 6n die zich nog
als lid willen laten inschrijven
nodigen wij uit deze belangrijke
vergadering bij te wonen.

In verband met de grote be-
langstelling voor de bedrijfs-
verzorging zal op

donderdag 14 jan.
's avonds 7.30 uur

in zaal Concordia

de OPRICHTINGSVERGADERING

plaats vinden.

Te koop pick-up met 20
platen voor f 50... A. Tak-
kenkamp, Ruurloseweg 3,
Hengelo Gld.

Te koop droog kachelklaar
brandhout H. Klein Kra-
nenberg, F 41 Hengelo G.

Komen aanlopen een ko-
nijn. Tegen adv.kosten te-
rug te bekomen bij J. ten
Have Banninkstraat 7

Hengelo Gld

Te koop vers gedorst rog-
gestro D. Hesselink E 27

Te koop Gr. Yorkshire
biggen. G. Loman Broek-
weg D 60

Te koop een r.b. dragende
vaars bij L. W. Harmsen,
,,Memelink" Noordink

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voo
half een genaakt.
d«*elfd« dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
H«utmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Uit voorraad leverbaar

vers ged. roggestro

blank gerstestro

prima grashooi

Alles fijne kwaliteit

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Tel. 05753-1295
Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloio's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw

AdTertenties


