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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Bewaar geen gelden of geldswaardige papieren in huis!
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
Raif fe is rnbank. Het is immers:

De spaarbank met volledige bankservice.

Bestuurdersbond Hengelo GId
A.s. donderdag 21 jan.
's avonds 8 uur

in zaal Bruggink

Inleiding door de heer G. Jansen
Distriktshestuurder der N.V.V.

Algemene Bijstandswet
Voor N.V.V.-leden en andere belangstellenden

Er wordt geen convocatie verzonden.

Het bestuur

OPRUIMING
in restanten schoenen

en lederwaren

Schoenen buiten de opruiming 10% korting

JAN HERMANS
De schoenmaker van Keijenburg

Pastoor Thuisstraat Tel. 1669

cot*
AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
me6P SUCCGS . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307

Wij zijn van start

en gaan door met onze koopjes

JANSEN 't Schoenenhuis

TRIUMPH
Keuze uit 11 modellen

vanaf ff

Komt eens een proefrit maken in deze klassewagen I

GARAGE A. B. WOLSINK - TEL 1256
HENGELO GLD - SPALSTRAAT 28



Hierbij delen wij onze clientèle mede, dat

met ingang van heden ons bedrijf is ver-

plaatst van Kastanjelaan 11 naar het

pand

Hummeloseweg 28 a
van onze monteur J. Wassink

Ook onze winkelartikelen

zijn daar geëtaleerd

Boodschappen worden ook door de heer

J. Wassink gaarne verzorgd.

FA ORDELMAN & DIJKMAN
Hengelo Gld

Tel. 05753-1350

Zelhem

Tel. 08342-249

Gemeente Hengelo Gld

Het hoofd van het gemeentebestuur van Henge lo Gld
maakt bekend, dat vanaf dinsdag 19 j a n u a r i 1965, ge-
durende vier weken, ter gemeentesecretarie voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp van een zg. bevrie-
zingsverordening met tekening.
Deze verordening onderwerpt o a. het bebouwen met
bedrijfsgebouwen van onbebouwde g ronden binnen
de bebouwde kom van het dorp Hengelo of het bezigen
van die grond voor opslag, aan een ontheffing van
burgemeester en wethouders.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kunnen
belanghebbennen schrif tel i jk bezwaren bij de gemeente-
raad indienen.

Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,

Th. Mackay

Hengelo Gld, 12 januari 1965.

2e week van onze opruiming

U kunt ook nu nog volop profiteren van

alle aangeboden koopjes, als b.v. de

flanellen lakens
en verder alles zolang de voorraad strekt.

Schroder ^

Te koop

een partij zaalstoelen
bü
Hotel Lange/er
Hengelo Gld

Elke week weer . . .

VIVO ZB voordeel
is werkelijk voordeel

Extra voordelig

Bic ballpoints set a 3 stuks

Closetpapier 4 rol 49 cl

20 cent voordeel

Appelmoes literblik
2e bl ik

69 et
49 et

Macaroni 500 sram 49
Zuiver vruchtensap

Appelsap fles 0.6 liter 65 et

Jus d'Orange van 165 voor 129

Grijp Uw kans

i j teri les van 162 voor 1A9 et

Verse metworst uit diepvries
400 gram geen 198 maar 189

Gratis toiletzeep

Toiletzeep 3 stuk 78 et
4e stuk gratis

Onze vleeswaren dagelijks vers

Zure zult 1 00 gram

Gelderse ham 1 00 gram

"7 et

et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 21-28 januari

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO 3LO Tel. 1205

Onze opruiming
duurt voort

Zie de spotkoopjes

10 pet korting tot 30 januari

Fa Kohler-Wissink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Met grote blijdchap geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
en zusje

Johanna Hendrika

Wij noemen haar

Jolanda

H. A. Lubbers
H. J. Lubbers-

Teerink
Eric

Hengelo Gld, 10 jan. 1965
Vordenseweg 17.

De Hengelose Henge-
laarsvereniging

wil langs deze-» weg allen,
die financieel of op andere
wijze hebben bijgedragen
voor het tot stand komen
van de schuurbi j de Ijsbaan
hartelijk danken.

Het bestuur H.H.V.

Moeten Uw toto's
vakwerk zijn

dan druidsiotrs en
Mdan's

van

Meisje zoekt wei k voor de
zaterdagmidd^ Adres bu-
reau dezes

Beschikbaar
dekking mijn
reu „Golden
Castle"zoon
Golden Adoni
pioen) en
(Austr. iFji
beste bloè\dli
H. A. v. d.'
straat 23, HèJ|

r beperkte
Ie collie,

n ofVricate
Maramin's

Intern Kam-
jyyn Bonny
ieYle uit deE
om Prunus-
[«lo Gld.

Gratis afhalei van puin
F. J. Ehringfdd B 47

Landgoed 't Zand

brandhout
om zelf uit te hakken

Bosoiachter J.SieenDeroen
't Kruisselt - Zelhem
Tel. 08342-372

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voo
half een gemaakti
dezelfde dag noy klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHRN
Telefooa 3539

Groene Kruis

Vakantie wijkzuster
22 jan. t.e.m. 7 februari

Waarneming Zr Lucie Marie (Tel. 1 31 5)

Spreekuur alleen op woensdag (13.30-14)

HOUTVERKOOP
Dennen voor zaaghout, sporen en balkenslieten
en enige percelen slaghout.

Zich te verzoegen iedere maandag-, woensdag-
en zaterdagmorgen om 9 uur op

Huize Zelle Hengelo Gld

H.H. Veehouders
Het tepelbetrappingsspook uitgebannen
Koopt bij ons TEPELBESCHERMERS

Fa. G. W. Luimes - Vorden
Zadelmakerij

H. M. J. u. d. Mond & Zn
Ruurlosewe^.' 52 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1392

BEHANG
De nieuwste collectie moderne

kleuren en dessins

fijn gearceerd

Nu 1O pet korting
op onze oude voorraad behang

Voor behang, verf
en drogisterij-artikelen steeds naar

D E R K S E N
St Janstraat Keijenburg

Voor direct gevraagd

een ervaren

vrachtwagenchauffeur
en enkele

flinke arbeiders

Bouwmaterialenhandel

J. Holtslag
Spoorstraat 16-28 - RUURLO

Een ruime keuze uit onze enorme collecties
maken het kopen gemakkelijk.

Daarboven tijdens de opruiming

een korting van 10 pet
op meubelen en alle vrije artikelen

Keuze uit
25 modellen

bankstellen
20 modellen

bergmeubels en dressoirs
Grote sortering eethoeken

houten en stalen slaapkamers

Zeer voordelige coupons in
cocos, vloerbedekking, gordijnen,

etc. etc.

Ook kunt U met ons de toonkamers be-

zoeken, of gaat u op eigen gelegenheid,

dan verstrekken wij u introductiekaarten.

WONINGINRICHTING

H. Lubbers
Raadhuisstraat 33 Hengelo Gld

Te koop ± 95 are bouwland, gelegen aan harde
weg in onmiddellijke nabijheid van Keijenburg.

Te koop gevraagd enige ha's agrarische of
woeste grond.

Joop Takkenkamp, econ. drs
Ruurloseweg 3 - -Hengelo Gld
Tel. 05753-1271



KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

Zondag 24 januari

9 en 10.30 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur

Vrifz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7 en 10.30 uur stille H. Mis.
10.30 uur Hoogmis, 7 uur n. m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7,30 en 9 uur Mis. 10.30 uur Hoog
mis, 's avonds 7 uur Lof,

Zondagsdienst Doktoren

Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g. 008»

Zondagsdienst wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 1315)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g, 008)

Pracht handen
Het Is d* Hamamells dl* 'l 'm doel

Burgerlijke stand
Geboren: Andrcas J. M. z. v. A. J. Roel-
vink en M. j. M. Goossens
Gehuwd: A. A. M. Frazer en A. G,
A. Sueters; J. A. Duym en J. S. Verweij

Onrustige Zenuwen?
Mljnhordt'i Zenuwtabletten

St Willibrordusgilde
Het Willibrordusgilde heeft haar jaarlijkse
uitvoering gepland op zaterdag 6 februari .
Opgevoerd wordt het toneelstuk „Nacht
zonder dageraad". Het stuk speelt in de
tegenwoordige tijd in de herberg „Aan het
einde" ergens in Midden-Europa
Aan deze zijde van de grens oost en west
Vier mensen wil len naar het westen vluchten
waaronder ook een kind. Tijdens de vlucht
raken ze het kind kwijt. Het komt in handen
van de Oostduitse grenspolitie. De Oost-
duitsers eisen professor Remyk een beroemd
concertpianist, die ook de grens overgevlucht
is. terug tegen teruggave van het kind

Uitvoering chr. zangvereniging
„Looft den Heer"

in alle opzichten geslaagd.
Iets dat bij diverse uitvoeringen jammer
genoeg maar al te weinig voorkomt, was
de extra grote belangstelling bij de uitvoe-
ring der chr. zangvereniging „Looft den
Heer". Alhoewel enige concurrentie viel te
duchten van het T. V.-spel .,Eén tegen allen"
waren zeer velen naar zaal Concordia ge-
togen om de uitvoering mee te kunnen
beleven.
De voorzitter de heer G. Meulenbrugge
riep alle aanwezigen een har te l i jk welkom
toe. In het bijzonder r icht te hij een speciaal
woord tot Ds. van Thiel, alsmede het
kinderkoor, dat het zangprogramma comple-
teerde. Het kinderkoor zong onder le id ing
van de heer W. Wildeboer, onderwijzer
aan de Ds. Piersonschooli
Onder dirigentschap v. d. heer G J.Scheffer
werden de op .t programma genomen zang-
nummers stuk voor stuk zeer goed uitge-
voerd. De zang van het plm. 45 leden
tellende koor stond, vooral b e t r e f f e n d e het
onderdeel zuiverheid, op behooi ijk peil.
Veel waardering werd ondervonden bij
het ten gehore brengen van een gedeelte
uit de operette ,,Im weissen Rössl".
In de latijnse nummers Ecce Quomodo
Moritur en Panis Angelicus bracht het
koor het met duidel i jke uitspraak tot ver-
antwoorde zang. Klankvol uitgevoerd werd
het mooie nummer „Neerland en Oranje"
op melodie van het Engelse lied „Land of
hope and gloiy". De overige liederen die
op het programma stonden, waren ,,het
Bondslied". „Den hooyen God alleen zij
eer" en Belmont hymn.
Ter afwisseling zong het kinderkoor o.m.
„Dank U", „Nachtcanon", „De klokken
van Haarlem" en „ A l l e l u j a " . Onbevreesd
zongen de meisjes en jongens hun nummers
voor het publiek, dit onder leiding van de
heer Wildeboer
De aanwezigen konden de gezongen tekst
volgen door middelvan programma-boekjes .
D. Scheffer jr. verzorgde de begeleiding met
piano.
Met veel belangstelling werd uitgezien naar
het optreden van de eigen toneelgroep,
bekend onder „De Koolhovense plankeniers"
Het bleek een goede keus te zijn geweest
om het blijspel „In het witte paard" ver-
taald door Rosita Peters naar de beroemde
operette ,.Im weissen Rössl", op te voeren.
Met veel genoegen volgden de aanwezigen
het vrolijke gebeuren in en rond hr t w i t t e
paard, met enkele amoureuze scènes,
ledere medespelende was precies in zijn rol

hetgeen de kwaliteit der opvoering aan-
zienlijk verhoogde.
Alle aanwezigen hebben zowel van zang als
toneel volop genoten deze avond

HAMOVE's film- en dia-avond
blijft in de belangstelling

Het is 'n jaarl i jkse terugkerende gebc ur tenis
gaan worden dat de motor- en autover.
HAMOVE uit Hengelo Gld een f i lm en
dia avond belegd,
Deze avonden staan ook steeds in veler
belangste l l ing. Ook bij de j . l . gehouden f i l m -
en dia avond, in zaal Langeler, viel een
grote opkomst te noteren. Vanuit de om-
liggende plaatsen waren eveneens geïnteres-
seerden voor vermelde avond naar zaal
Langeler gekomen. Vanuit Deventer en
Arnhem kwamen nog de bezoekers.
Eén bezoeker spande zeer zeker de kroon.
De heer de Vries uit Amsterdam kwam
's avonds enkel voor de f i lm- en dia-
vertoning naar Hengelo gereisd om nog die
zelfde avoud naar Amsterdam terug te keren.
Voorzitter der HAMOVE de heer A. B.
Wolsink was verheugd zoveel be lorg&U nee-
den een welkom toe te kunnen roepen.
Na een kort openingswoord stelde hij de
cineasten, de heren Burgers en Kreunen in
de gelegenheid de f i lm te vertonen. Op de
fi lmband waren vastgelegd de landelijke
competitie waaraan ook de HAMOVE,
deelnam motorcross op t Zand, tevens
de Ooit-Gelderlandrit en verdere fei ten u t
het jaar 1964. M'-t de film werd 'n bezoek
gebracht aan D. J .Wolsink die bijna twee
maanden in het ziekenhuis verbleef.
Tijdens de Oost-Gelderlandrit werd hij zeer
ernstig ziek en moest toen verdere deel-
neming opgeven. Een aktueel onderweip
vormden de beelden van de nog kort
geleden gehouden t ra in ing op 't Zand. De
volgende trainingscross is gepland voor
zondag 31 jaunar i
Het tweede gedeelte behelsde de vertoning
van dia's. Deze kleunijke beelden bevatten
o.m. de motorcross, toertochten. Bovendien
waren prachtige ndtuuropnamen te zien.
Hetamusunte kommentaar bij de vertoningen
geleverd door de heren Burgers en Kreunen
deed menigeen in de lach schieten.
Niet onvermeld moge blijven het vele werk
dat het duo voor deze avond heeft verzet.

Te koop 4 zware dra^r. varkens
2e he l f t januari aan de tell ing. J.
W. W u l l i n k C 39 Hengelo Gld

On s nieuwe adres is

Hummeloseweg 28a

Fa Ordelman & Dijkman
Hengelo üld

Tel. 05753-1350
Zelhem

Tel. 08342-249

Alles op het gebied van

electr. huish. artikelen

Toonkamer aanwezig

Te koop een toom zware
biggen, geënt tegen mond-
en klauwzeer, bij B. Berend-
sen Pluimveehandel Bekveld
Tel. 1504

Te koop 2 toom biggen
hij G. Harmsen „Reerink"
R 23 Hengelo Gld

Te koop biggen bij J. G.
Jansen Schiphorsterstraat 2
Toldijk

Te koop zware biggen bij

J. Zents St Janstraat 22

Keijenburg

Te koop biggen bij D.

Ligterink Varssel F 92
Hengelo Gld

J.

Te koop een toom biggen
M. R. Burghout F 55,

Varssel

Bedriilsuerzorgingsniging
te Hengelo Gld

vraagt door dezen een

aktieve bedrijfsverzorser
die zo spoedig mogelijk in dienst kan treden

Gevraagd wordt iemand, die

alle voorkomende werkzaamheden

op het gemengde bedrijf kan verrichten

Schriftelijke aanmelding voor 28 januari

1965 bij

J. W. Luiten, D 11 7


