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KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

Zondag 31 januari

9 uur Ds van Thiel
10.30 uur

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds P. ). v d. Vange, Zutphen

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 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 Lofi

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

Zondagsdienst wijkverpleging
ir. Lucie Marie (Tel. 1315)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Inoanndr Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eli Tel. 05753-1420 (b.g.g.) 008

Burgerlijke stand
Geboren: Gerland* ]. d. v. G. J. Ruiterkamp
en R. Dimmendaal; Ansje d. v. D. J. Hoek-
man en C. H. Eenink; Johanna H. d. v.
H. A. Lubbers en H J. Teerink.
Gehuwd. B. M. Berendsen en G H. Wal-
gemoet (Vorden); D. ]. Bultman en H. A.
Klein Gotink.
Overleden : H. Dimmendaal, 69 jaar
H. R. Jolij. 67 jaar. echtg. v. A. E Bau-
meister ; J. Wenneker, 79 jaar . echtgen. v.
G. Hesselink; H. J. Kistemaker, 76 jaar,
L. J. Groot Bronsvoort, 58 jaar

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.

Fin. aktie zwembad Hengelo G.
Barometerstand per 20 januar i 1965
Vorige eindstand f 29.534,55
R K. Kerkbestuur te Keijenbu-g f 200.—
N.N, te Kei)enburg f 50 —
R K. kerkbes tuur te Hengelo f 100 —
N.N. Hengelo Gld f 50.-
O.G.O (Doetmchem) f 100.—
Ned. Middenstandsbank (aanv.) f 41,39

Totaal f 30.075,94

Nog f 10.000,—, dus even doorzetten,
en . . . Hengelo krijgt zijn zwembad

Hengelo's zwembad
gaat werkelijkheid worden

Hengelo kantrotszijn. Het zwemba'd komt er.
In de komende maanden kunnende bestaande
plannen gerealiseerd worden. Het onver-
moeibare streven van 't bestuur der zwembad-
stichting heeft dit mogelijk gemaakt.
Ondanks het feit, dat een dieper bassin zal
worden gelegd en er een duurdere
zuiveringsinstallatie met de nodige garanties
komt, is het stichtingsbestuur erin geslaagd
de aanvankelijk opgezette begroting van
f 140,000,— te handhaven.
Na aanvankelijk gepland was om de diepte
van het bassin te brengen op 1.80 mt r , zal
deze nu 2.10 mtr worden.
Voor het begrote bedrag zal 'n combinatie
van een instructiebad en een groot bad
aangelegd worden, met de afmetingen van
16 x 33 een diepte van 0.40 tot 2.10 mtr .
alsmede 'n kleuterbassin van 6 x 121/? mtr.
dit met een diepte van 0.10 tot 0.30 mtr.
Hierbij komen dan nog de zuiveringsinstal-
latie en de nodige gebouwtjes.
Met 't grondwerk is men gereed gekomen ter-
wijl Je j j p l a n c i n g grotendeels is aangebracht.
Een verblijdend resultaat is er naast alle
gunstige berichten bij 't begin van 1965. nl.
bij de financiële aktie is de 30.000.— bereikt.
Met de f 100.000.—. die geieend wordt en
waarbij de gemeente zich garant heeft ge-
steld voor betaling van rente en aflossing
is een bedrag van f 130.000,— beschikbaar.
Er moet dus nog een bedrag van f 10.000,—
aangevuld worden.
Het voornemen bestaat hiervoor nog enige
aktiviteiten te ontwikkelen.
Op het programma staan bijv, ..snert-aktie"
in de loop van februari. Tevens bestaan er
plannen voor 'n f a n c y - f a i r in Hengelo Gld
in mei a.s. Voorts is toegezegd dat de
zangver. „Excelsior" Hengelo Gld in het
kader van haar 75-)arig bestaan, wederom
enkele malen de operette ..Cauber Elsje"
zal uitvoeren, met begeleiding van een
orkest. Uitvoeringen zullen gegeven worden
te Hengelo en Keyenburg.
Dezelfde operette is bij het 70-jarig bestaan
van de verenig ng met overweldigend succes
ten tonele gevoerd.
De verwachting is gerechtvaardigd dat bij
iedere Hengeloer de wens bestaat het op-
treden van de jubilerende zangvereniging
met de prachtige operette, bij te wonen.
Zodra de weersomstandigheden wat g u m t iyer
worden zullen de Pax-veteranen een voet-
balwedstrijd spelen tegen de gemeente amb-
tenaren. Als men gezamenlijk helpt de
Zwembadstichting het laatste slootje te geven
dan zullen ook de financiële hindernissen
genomen kunnen worden, zonder dat be-
zuiniging op één of ander onderdeel nodig
is. De leuze ,,Eerst duiten, dan duiken"
heeft reeds weerklank gevonden. De inzet
en steun van vrijwel de gehele bevolking
heeft ertoe geleid, dat in de gemeente
Hengelo Gld komende zomer op n verant-
woorde wijze gezwommen kan worden.

Vereniging voor Veilig Verkeer
Het lag aanvankelijk in de bedoeling van
het bestuur der Vereniging voor Veilig
Verkeer om in januari met de verkeers-
cursus aan te vangen. Waarschijnlijk zal
dit nu in het najaar 1965 zijn.
Van het hoofdbestuur van de vereen, voor
Veilig Verkeer werd o.m. de medededeling
ontvangen, dat met grote zekerheid kan
worden aangenomen, dat in 1965 de nieuwe
verkeerswetgevicg in werking zal treden.
Aangezien het lesmateriaal enigszins ver-
ouderd is, zouden hierin vernieuwingen
moeten komen.
Met het oog hierop werd besloten om met
een nieuwe cursus te starten in het najaar
uiteraard met lesmateriaal, aangepast aan
de nieuwe verkeerseisen.
Hiervoor zullen medio 1965 plannen in be-
werking worden genomen.
De verkeersexamens voor alle scholen in
Hengelo Gld zijn vastgesteld voor midden
maart 1965. De examens worden dan weer
afgenomen door leden van de Vereniging
voor Veilig Verkeer Hengelo Gld.

Gymnastiekvereen. „Achilles"
zoekt nieuwe leider.

Door het vertrek van de heer Koop uit
Vorden is de gymnastiek vereen. ., Achilles"
zonder leider geraakt. Vanwege 'n nieuwe
werkkring elders moest de heer Koop zijn
verbintenis met Achilles, als leider, opzeggen.
Het bestuur doet veel moeite om de open-
gevallen plaats weer te doen innemen. Er
hebben zich al enkele sollicitanten gemeld,
doch hieruit kon nog geen keus gemaak
worden. Wij,hopen dat het bestuur er zo
spoedig mogelijk in moge slagen .n plaats-
vervanger te vinden.

Purol dient t
heel de huid

bnKeie punten uit leden-
vergadering der HAMUVt.

De vergadering van Hacuovt in zaal van
Weer werd geopend door vooizitter A. B.
Wolsink, die hieina secietaris burgers ge-
legenheid gat voor lezing van notulen en
jaarveisiag Op zeer duidelijke en uitgebieide
wijze werd het afgelopen jaar belicht, in
welk jaar het ledental opklom tot 231. De
heer Burgers sprak de hoop uit dac het
komende jaar weer een goed verenigingsjaar
zou worden. De heer Kreunen bracht het
financieel verslag uit . Na een overzicht van
inkomsten en uitgaven bleef er een batig
saldo over. Bij de bestuursvetkiezing werd
de heer Wolsink herkozen. G. Oortgiesen
werd gekozen in plaats van J. Groot Roes-
sink die had bedankt. ]. Groot Roessink
dankte bestuur en leden voor de prettige
samenwerking. De heren Wolsink en Oort-
giesen aanvaardden hun verkiezing. Hierna
werd nog meegedeeld dat op 28 maart de
cross wordt verreden in de klassen 500 cc
Internationalen en Senioren (Kampioenswed-
strijd). 250 cc Junioren en Zijspannen

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
Rai f fe i senbank . Het is immers:

De spaarbank met volledige banksenice.



JOHAN COLENBRANDER

en

REINA REGELINK

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op don-
derdag 28 januari a.s. om 1.30 uur ten
gemeentehuize te Varsseveld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Varsseveld door de
Weieerwaarde Heer Ds J. M. de Meij.

Varsseveld, Hiddinkdijk 31

Hengelo Gld, B 9
januari 1965.

Toekomstig adres: Hiddinkdijk 31,
Varsseveld

Receptie van 3 tot 4 uur in de Harmonie
te Varsseveld.

Inplaats van kaarten

Op 29 januari a.s. D.V. hopen onze geliefde ouders
en grootouders

E. G. Halfman

en

H. Halfman-Weevers

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 uui in zaal
Concordia.

Hengelo Gld, januari 1965.
C 109.

Ofis nieuwe adres is

Hummeloseweg 28a

Fa Ordelman & Dijkman
Hengelo Gld Zelhem

Tel. 05753-1350 Tel. 08342-249

Alles op het gebied van

electr. hulsh. artikelen

Toonkamer aanwezig

Zaal Langeler Hengelo Gld

A.s. zaterdag 30 jan.

DANSEN
Orkest: The Starlets

vivo ZB
bent u altijd beter uit.

Soepstunt 89 et
2 pak groentesoep geen 118 maar 89 et

28 cent voordeel

2 flinke dweilen van 1.50 voor 122

Groninger koek van 102 voor 89

2 boordevolle blikken

SPINAZIE alleen deze week 2 b l i k van 116
voor 1O3

Jam bosbessen per pot

Extra aanbieding

Augurken grote pot 3/4 l i ter

2 gezinsflessen

COLA nu 2 grote flessen

et

et

109 et

Prachtige droogkokende rijst v. 96 v.

Aardbeien op sap heel litersblik slechts 139

Erwten-wortelen l i terblik

Delicatessen uit onze afdeling fijne vleeswaren

Hausmacher (U proeft de lever) 100 gr 61

Gekookte worst (ook aan stuk) 100 gr 41

Ook diverse soorten gesneden zoutloze vlees-

waren voorradig

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 jan.-4 febr.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

Leren JASSEN en VESTEN
DE IDEALE KLEDING
voor motor, bromfiets
en tractor

Uit voorraad leverbaar.

B. J. Hulshof
Vordenseweg Hengelo Gld

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij har-
telijk dank.

B. Hartelman
A. Hartelrnan-

Groot Jebbink

Hengelo Gld, jan. 1965.
B 30.

Voor de belangstelling bij
het overlijden van onze ge-
liefde vader en grootvader

Johan Hendrik Demming

zeggen wij hartelijk dank.

Hengelo Gld, jan 1965.
Spalstraat 11.

Wij danken allen hartelijk
voor de gelukwensen, ont-
vangen bij de jaarwisseling
Wederkerig wensen wij allen
een gezegend jaar toe.

De heer en mevrouw
te Winkel

Roderwolde, jan. 1965.

Gevonden zondag 17-1-'65
een regencape Tegen
advertentiekosten terug te
bekomen bij Hartman „Schip-
horst" Toldijk.

Te koop wegens ruimte,
goed onderhouden kinder-
wagen. Telefoon 1525

Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voo
half een gemaakt»
d«melfd« dag nog klam*.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop stro B. H. Harm-
sen D 59, Hengelo Gld

Te koop vers ged. rogge-
en haverstro. J. Willemsen
Dunsborg B 33 Hengelo G

Te koop een halve of een
vierdel van een schot. H.
Maalder ink E 3 Hengelo

Te koop enkele tomen zw.
biggen bij L. W. Harmsen
„Memelink" Hengelo Gld

Biggen te koop D. J. Pel-
g rum E 20, Noordink

Hengelo Gld

Te koop zw. dr. bb zeugen
a.d.t. 25-29 jan. bij Wed.
A. L. Ellenkamp, D 31,
Tel. 1385 Hengelo Gld.

Te koop 8 zw. drachtige
varkens van l tot 10 febr.
aan de telling. A. J. Goos-
sens Hengelosestraat 5

Keijenburg

R.K. Jeugdvereniging

„St Willibrordusgilde"

UITVOERING
op zaterdag 6 februari 1965

in zaal Concordia

Aanvang 19.15 uur

zaal open 18.45 uur

Na een kort programma door de jongeren wordt
opgevoerd het toneelspel in 3 bedrijven:

„Nacht zonder daseraad"
door Victor Boni en Thomas Rex

Het spel zal U boeien van het begin tot het einde

Kaarten in voorverkoop bij fa v.d. Mond, Ruur-
loseweg en 's avonds aan de zaal.

AANBIEDINGEN
28 Jan. - 11 febr,

Keep nu voordelig
voor de a.s. schoonmaak

2 vaatdoeken voor 7S et

1 fles kloksop voor 6O et

Rode dweil van 1.30 voor l.i

2 doos wrljfwas geel
geen 1.40 maar 1.

Verrassingspudding

Blik witte bonen in
tomatensaus

4 dikke repen voor

150 gram chocolaadjes
melk of puur

et

et
et

et

Fa Meezen

Schröder bij de kerk

Houtverkoop te Hengelo Gld
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld zal op
maandag 1 februari 1965 om 10 uur v.m. in hotel
Langeler te Hengelo Gld

publiek verkopen
ruim 200 perc. boerengeriefhout en douglas en
lar iks voor steigerhout en palen t.w. voor het Bur-
gerweeshuis te Zutphen:

Onder Linde (gem. Vorden):
in de bossen o.h. ,,Maalderink" en „Zomervreugd"
perc. l t/m 28 grove dennen, eiken en berkenslaghout
i.h. bosje;
in de bossen o.h. „Hissink" nabij Leopoldshoeve en
de Bergkappe:
perc. l t/m 35 zw. grove dennen voor r ikken en slieten,
perc. 36 Am. eiken, 37 t/m 43 Holl. eiken bij Korne-
goor, 44 t/m 52 lariks v. steigerhout enz.
in de bossen „de Weghorst":
perc. l t/m 11 eiken, perc. 12-13 eiken tophout in de
bossen „de Vossenberg" perc. 14 t/m 22 grove den-
nen voor r ikken;
te Vorden i.d. bossen o.h. Hiemken a.d. Almenseweg:
perc. l t/m 26 grove dennen, 27 t/m 42 douglas aan
hopen v. palen enz.
in Warken i.d. bossen a.d. spoorbaan:
perc. l t/m 6 en 11 t/m 15 grove dennen, 7 t/m 10
gedunde lariks;
te Hengelo Gld in de bossen o.h. „Sieblek":
perc. l t/m 7 zwaar slaghout.

Voor mw. H. van Sonsbeeck-Helmich:
in „de Blokken" aan de oude zandweg Zelhem-Ruurlo
en aan de Stellingweg nabij van Leijden in Varssel:
perc. l t/m 42 zware grove dennen voor rikken, sporen
en slieten.

Voor de Hr H. Bovenkerk:
i.h. bosje a.d. Ruurloseweg te Hengelo Gld nabij het
woonwagenkamp: perc. l t/m 10 grove dennen voor
rikken.

Kosten 10 °/0 voor koper. Betaling uiterl i jk op26febr .
1965 ten notariskantore te Hengelo Gld

OOK KOMENDE WEEK

kunt u nog profiteren

van onze bijzonder lage opruimings-

prijzen.

Haast u, 't aantal koopjes slinkt

Profiteer er nu nog van

N.Y. Winkelhorst
Rijswijkseweg 242 Den Haag

Wij vragen

jongens
om opgeleid te worden als C.V. mon-
teur

Inlichtingen: 's avonds na 7 uur bij

G. BOONSTRA
Hofstraat 15 - Hengelo Gld



Zorg nu reeds voor de
winstpunten van straks

Nu gezonde kuikens betekent straks goede leghennen.
Nu de beste voeding betekent straks de beste resultaten.
Nu Groeikuiks voeren betekent straks méér eieren.
En elk ei méér is een winstpunt voor U. Bestel nu GROEIKUIKS.

U T EB voert tot winst f
VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROOT-JEBBINK
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Hengelo (Gld.) 1348

MEER HUISELIJKE

Fa H. m. J. u. d. mond & zn
RUURLOSEWEG 52

HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1392

Hengelose Eng ros si ach te r ij
v.h. D. J. Jansen - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1207

Rundvlees 3.00
Runderrollade 2.75
Schenkel (rund) 2.25
Gehakt (rund of varkens) 2.50
Poulet 2.75
Varkensvlees 3.00
Varkenslappen 2.50
Carbonade 2.60
Mager spek 1.50
Wangspek (mager) 1.00

Vet spek
Ribjes
Reuzel
Hips
Varkenspootjes per stuk

090
1.50
0.40
1.50
020

Prima metworst (zuiver varkensvl) 2.75
Geld. rookworst (Stegeman Deventer)

per stuk 115

Alles per ' / 2 kg

Verkoop varkensvlees iedere dinsdagmorgen van 8-12 uur

Rundvlees iedere vrijdag- en zaterdagmorgen van 8-12

Prima rundervoorbouten, 60-80 kg a 3.50 per kg. Uitgebeend v.d. diepvries 3.60 p. kg
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Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en

van DOLPHIJN

Grammofoonplaten
Wolters Boekhandel


