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Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters

HENGELO 6LD
Tel. 05753-1455

Giro 964791
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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
Raiffeisenbank. Het is immers:

De spaarbank met volledige banksenice.

M O N O K N O P
O uit

minder vuil*
witte wat

luiers

kleurecKte
bent* was

minder vuil*
bonte WM

extra weken wol stijven niet kleurechte
bonte w«i

12 verschillende
wasmogelijkheden
met één knop!

IVf iele
•r is geen betere l

Voor MIELE
naar WINTERS

Aanbiedingen
11 febr. - 25 febr.

Een litersblik soep
Keuze uit erwtensoep of tomaten-
soep

2 blik soepballen

A J.P. groentesoep, geen 118
maar 2 voor

250 gram koekjes

8 repen butterscotch 100

Een prachtig speldje gratis
bij 4 pakjes instant pudding

1 pak macaroni

Fa Meezen

Schoenreparatie

's Morgens voor 10 uur gebracht

de andere dag voor 10 uur klaar.

JANSEN 't SCHOENENHUIS

Tapiflex Tapisom
Flexorol

De ideale vloerbedekking voor ieder huis, mits

vakkundig gelegd.

Hebt U goed geïnformeerd,

't is de vakman, die adviseert

Woninginrichting „De Spannevogel"

HEIJINK
Telefoon 1484

Speciale attentie voor onze

witte week
Voor de a.s. bruidjes en uw linnen-

kastaanvulling brengen wij prima

kwaliteiten met aantrekkelijke prijzen

ZIE DE ETALAGE

Schröder bij de kerk



Heden is van ons heengegaan onze geliefde moeder
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Marie Sophie Jansen-Bandow
weduwe van A. W. Jansen

in de gezegende ouderdom van 79 jaar.

JU'
Dat zij rusten moge in vrede

i f*
Uit aller naam:

Fam. A. W. Jansen

Hengelo Gld, 2 f eb rua r i 1965.
Bleekstraat 6.

De begrafenis heeft plaats gehad zaterdag 6 febr.
op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Profiteert hiervan

'/o korting
OP CHEMISCH REINIGEN

op ieder 2e laagst geprijsde ar t ike l

Alléén bij

DE WITTE PAUW
Hamburgerstraat 41 DOETINCHEM
Telefoon 4107

Depots: Grotenhuys & Zn, D 18, Tel. 1598
G. Ebbing, Raadhuisstraat 45
H. v.d. Weer, Spalstr. 29, Tel 1578

H.H. Varkenshouders
Wist U dat alleen op de bedrijven die aangesloten
zijn bij de V.I.O., de varkens gewogen worden
door de beëdigde wegers der N.V. Internationale
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.
Ei«t van uw handelaar dat uw varkens op V.I.O.
bedrijven geslacht worden. Bij eventuele klachten
of twijfel omtrent gewicht of uitbetaling, of wenst
u nadere inl ichtingen, gelieve U zich rechtstreeks
te wenden to^t ons bureau

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

off G. WOLSING, hooffdcomm. V.I.O.
D1DAM - Telefoon 797

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

2100 VIVO-winkeliers kopen gezamenlijk

grote partijen levensmiddelen!

Daarom kunt u wekelijks profiteren

van spotprijzen

41 cent voordeel
ZAANSE CACAO
2e pak è 100 gram van 1.10 voor

Appelsap met gratis speldje 69

31 cent voordeel
1 pak Mimosa cocoskoeken
1 pak Friese Tafelkoeken

normaal 1.30 - nu 99 cent pei 2 pak

Boerenkool grote pet 69

Aardbeienjam (met appel) normaal p n pot 80
elke 2e pot 55

Verse boerenmetworst uit diepvries
400 gram geen 198 maar 159

Fraaie kop en schotel
winkelprijs 2 60 - nu voor 1 3O
bij 2 pak kof f i e van Ackerman

GRATIS 75 zegels

bij 1 Mes Ricordo Vermouth a 3.95

Grot* pot Icnakworst - 8 stuks
normaal 1.70 - nu 1.49

Boerenmetworst 100 gram 56

Haagse leverworst 100 gram 31

Deze aanbiedingen zijn geldig van 11 febr. -18 febr.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstp. 4 HENGELO 6LO Tel. 1205

„CONCORDIA" Hengelo Gld

Zaterdag 13 februari a.s.

DANSEN

Orkest: The Typhoons
Weer in originele samenstelling!

KERKDIENSTEN
Zondag 14 februari

Ned. Herv. erk

9 uur Ds Ossewaarde, I chem
10.30 uur Ds Ossewaarc

Goede Her . Kapel
10 uur Ds van Thiel

Vrijz. Herv Kerk
(ïeen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis
9.15 uur Hoogmis. 7 uur n.m. Lof. Dooi
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mts.
s Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10.30 uur Hoon
-nis '5 avond* 7 uur Lofi

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

Zondaqsdienst wijkverpleqino
Zr. I.uttik (Tel. 1397)

?ondagsdienst Dierenarts»^
Hengelo-Steenderen

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

Burgerlijke stand
Geboren: Evert J. z. v. G. W. Reugebr ink
en W. Berends.
Ondertrouwd: Th F. A. Bolk (Bergh) en
W. J Peters.

Onrustige Zenuwen?
Ml|nhardt'i Zenuwtabletten

Rijkspostspaarbank
In de maand januar i 1965 weid er op de
Rijkspostspaarbank te Hengelo Gld ingelegd:
f 12.600.23 en terugbetaald f 18.486,73.

Fin. aktie zwembad Hengelo G
Vorige eindstand f 30 075.94
Mi Lenselink, Vordenseweg f 500,—
Comité 1000 jaar Hengelo f 2.890,80

Totaal f 33.466,74

In een oogwenk verdwijnen alle rimpels
en lijnen!

MARCHAL RIMPELCORRECTOR ver
jaagt rimpe's, lijnen en kraaiepootjes. Wer
kinysduur 8 uur. Prijs per flesje (voor
maandenlang gebruik f 8.75. Gratis folder
bij drog, LENSELINK, Kerkstraat l

(Ingez med.)

Bed rijf sverzorgingsvereniging
Naar we vernemen heeft bvg. vereniging
als bedri j fsverzorger aangesteld de heer G.
W. Enzerink. Vordenseweg 31 te Hengelo
thans werkzaam bij ,,de Volhardii g '.Tevens
heeft het bestuur besloten de heer H. Lub-
bers (koster) Kervelseweg te benoemen als
werkverdeler . Hier zal men in de toekomst
aanvragen om hulpverlening kunnrn doen,
bij ziekte of ongeval. De heer E n z e r i n k zal
op maandag 15 februar i in dienst treden bij
deze instelling. Deze nieuwe dienst voorziet
onge twi j f e ld in een grote behoefte en zal
veel en nut t ig werk gaan verrichten voor
hen die bij ziekte of ongeval in moeilijk-
heden geraken.

Te koop z.g.a.n. korte leren jas en
transistorradio. A. Memelink
Vordensew. 9 Hengelo Gld tel. 1656

Te koop een kolenhaard en jonge
konijnen. H. Hermans, Tramstr. 6
Hengelo Gld.

Te koop 2 toom blanke biggen.
J. Zents, St. Janstr. 22, Keijenburg

Batig slot van viering 1000 jaar
Hengelo Gld verdeeld

De feestel i jkheden ter gelegenheid van de
viering van 1000 jaar Hengelo Gld in 1963
hebben een netto winst opgeleverd van
f6040.80.
In e -n slotvergadering van alle commissies
tesamen onder leiding van de heer ]. C.
Geertsma, kreeg het overgebleven bedrag
verschillende bestemmingen.
Allereerst werd een bedrag van f300,—
gevoteerd voor een gezellig avondje voor
de medewerkers aan de revue en waarmede
de belofte, destijds gedaan, werd ingelost.
De f i l m van de feestweek, gemaakt en
gefinancierd door het driemanschap Van
Dijke-Lubbers-Luiten. moest volgens de
voorzitter en de vergading, eigendom van
de gemeenschap worden. Besloten werd om
de f i l m , waarop nog een exploitatietekort
van f 800— rustte, over te nemen voor
f 500,—.
Zij behouden dan het recht de f i l m nog
enkele malen te ver ton* n om de resterende
f 300.— binnen te kri jgen. . De f i l m moet
u i te r l i jk l januar i 1966 aan de gemeente
worden aangeboden.
Na af trek van genoemde bedragen t.w.
f300,— en f500,— bleef er 'n bedrag van
f 5240,80 over om te verdelen.
Besloten werd om elke muziekvereniging
een bedrag van f 750,— te schenken, als-
mede beide EHBO verenigingen elk f 50, —.
De zwembadstichting kreeg toegewezen 'n
bedrag van f 2890,80.
De heer Geertsma dankte aan het slot van
de vergadering alle commissies voor hun
vele werk voor de feestweek vericht.
Namens a l l e n dankte Dr Schreuder de voor-
zitter voor zijn prettige leiding der ver-
gaderingen.
Met deze slotvergadering is het comi té van
,1000 jaar Hengelo Gld" ontbonden.

„Gebroeders Pompernikkel"
weer in de belangstelling

De toneelgroep der chr. muziekve'eniginp
Crescendo Hengelo Gld. die na vele jaren
weer optrad, heef t met haar goede spel in
het toneelstuk „Gebroeders Pompernikkel
in zu idvruch ten" meerdeie b e l a n g s t e l l i n g
gewekt.
Van de chr. muziekvereniging ..Sursum
Corda" te Vorden kreeg men het verzoek
om het blijspel op te voeren op zaterdag
13 februar i op diens uitvoering in „Irene''
te Vorden.

KEIJENBURG
Vergadering Veefonds

In zaal Hilderink hield het Veefonda
Kijenburg en Omstreken onlangs vergader ing
Voor de vereniging was 1964 een yunstig
jaar . Er kwamen 2 runderen en 4 nuchtere
xalveren voor vergoeding in aanmerking.
De ver. telt 75 leden. 310 stuks vee waren
verzekerd voor 't totaalbedrag: f 212 150,—,
Het kassaldo was f 7661,68.
Bij controle der boeken v, penningmeester
Halfman door W.Jansen en G. Klein Stapel
verden deze keurig in orde bevonden.
Herkozen werden P. Jansen en als wijk
meesters J.A.H.Willink en W.J Nieuwenhuis
De vergoeding der wijkmeesters wordt nu
f l,25 per geval. De vergoeding aan
bestuursleden wordt verdubbeld. Besloten
werd de penningmeester de heer Halfman,
die onlangs z n gouden huwel i jkfee .vt vierde,
als e rkente l i jkhe id voor zijn verdiensten
gedurende 43 ja^r, f 50,— aan te bieden.
Tegen half maart zal konttole der veeboekjes
plaats vinden.

WICHMOND

Oranjefeesten verplaatst
Alhoewel de Oranjefeesten te Wichmond-
Vierakker nog in verschiet liggen willen
we er nu reeds een mededeling over doen.
De feesten welke waren gepland op 24 en
25 augustus, worden nu gehouden vrijdag
20 en zaterdag 21 augustus.
Men lette hierbi j vooral op verschuiving
naar het weekeinde,

NSU-PRINZ 4 4650,-
GARAGE HERWERS

HENGELO GLD - TEL. 1263

GEMS
Gevestigd

1830

METAALWERKEN N.Y.
VORDEN ZUTPHENSEWEG 7

heeft plaats voor:

MANNEN
voor de functies van

transport, algemene hulp,
of asfalteren

Vakbekwame en aankomende

LASSERS
(hand- en automatisch lassen).

JONGENS
voor bankwerk, laswerk en koperslagers~
hulpwerkzaamheden.

Aanmeldingen schriftelijk of persoonlijk ajd
fabriek, op bgn. adres. Ook 's zaterdags v.m.
bid Personeelschef, Zutphenseiveg 69, Vorden.



Gevraagd net meisje, boven
16 jaar, voor 2 dagen per
week, dinsdag of woensdag
en vrijdag. D. Coops F 113a
Veldhoek Hengelo Gld

Tel. 05736-273

Gratis verkrijgbaar jonge
hond. A. Haaring F 9,

Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen
J. de Gier Hummelosew. 29

Te koop 2 zware huis-
slachtingsvarkens bij
Kok C 72, Hengelo Gld

Te koop best roodb. dr.
maal, a.d.t. 14 febr. T. W.
Lijftogt B 90, 's avonds na
7 uur, tel. 1777.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemankt.
d«Mlfd« dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Heutmarkt 77. ZUTPHFN
Telefoon 3S3Q

ZOMERWARMTE1N
DE WINTER VOOR

UW OLIEHAARD!
Fa H. m. j. u. d. mond t zn

RUURLOSEWEG 52

HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1392

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldslolo's en
reporiage's

van DOLPHIJN

JUISTE VOEDING

LEVERT EXTRA
melk
geld OP

Een juiste voeding van Uw pas afgekalfde koeien kan U het hele
jaar extra melk(geld) opleveren! Zorg, dat het voederrantsoen
voldoende eiwit en zetmeelwaarde bevat voor het aantal liters
melk, dat Uw pas afgekalfde koeien dagelijks produceren. Dan
voert U goed. Goed voeren is: Uw ruwvoeder aangevuld met het
beste krachtvoeder. UTD koek en biks

voert tot winst/

VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROT-JEBBINK
Hengelo (Gld.) 1348

//////////A

Gemeente Hengelo Gld

Bekendmaking

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld maakt bekend,
dat de vuilnisstortplaats voor het publiek opengesteld
zal zijn voor het storten van huisvuil op:

donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Op andere dagen en uren is het verboden om vuil-
nis te storten.

Het gemeentebestuur voornoemd

Voor alles op het gebied van

electrische huish. artikelen
is ons nieuwe adres

Hummeloseweg 28a
waar wij u gaarne de nieuwste collecties

wasmachines, centrifuges, mixers,
stofzuigers, electr. dekens, strijk-
ijzers, koffiemolens, schemer-
lampen enz.

in onze toonkamers kunnen demonstreren.

Fa Ordelman & Dijkman
Hengelo Gld Zelhem

Tel. 05753-1350 Tel. 08342-249


