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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 bankservice.

KERKDIENSTEN
Zondag 28 februari

Ned. Herv. Kerk
9 uur Ds van Embden, Steenderen

Jeugddienst
10.30uurDs Visbeek.em. predikant, Vorden

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Qld
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.
i Zondags 7,30 en 9 uur Mis, 10.30 uur Hoog
mis. '* avonds 7 uur T,of.

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. 1. Hanrath tel. 1277 Ib.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Inoaaade Zater 1 iqmiddag 2 uur
Dr van Nie. Tel. 08348-540

Burgerlijke stand
Geboren: J acque l i ne A. ] H. d. v. G. J.
Langerhuizen en H. B Cornelissen.
Gehuwd: H. A. lanssen (Arnhem) en Th.
J. Geurts; Th. F. A. Bolk (Bcrgh) en W.
J. Peters.

Geslaagd
Voor het associatie-diploma boekhouden
slaagde onze plaatsgenote mej B. Nieuwen-
huis.

STEENDEREN

Geslaagd
Te Zutphen slaagde voor 't diploma Boek-
houden der Associatie de heer H Wentink
BAAK - De heer J. Derksen slaagde voor
't diploma Engelse Handelscoi rsespondentie
(Associatie). Hi) genoot z'n opleiding bij de
Doetinchemse Opleidingscentra!* (D.O.C.)

broncii i letten
Hoestdronk in tab let vorm.95cf

E.H.B.O.
De afdelingen Baak, Drempt, Keijenburg en
Steenderen der r,k. E.H.B.O. hielden te
Drempt een onderlinge rayonwedstrijd in
zaal Hoppenreijs.
Met 163 pnt behaalde de afd. S te rnderen
een 2e plaats, te rwi j l de afd. Baak op de
3e plaats eindigde.
Het aantal deelnemende verenigingen is van
5 op 4 gekomen, aangezien de afd. Olburgen
geen leden meer telt.
De laatste wedstijd zal plaats vinden te
Kei jenburg op 15 maart a.*., waar dan
tevens prijsuitreiking zal plaats vinden.

Veilig Verkeers-cursus
De afd. Baak-Toldijk van het Verbond voor
Veilig Verkeer zal bij voldoende deelname
een verkeerscursus gaan geven.
De cursus bestaat uit 10 lessen en zal ge-
leid worden door pos tcommandant De Jong
te Steenderen. De lessen voor deelnemers
uit Baak en Toldijk zullen worden gegeven
op de woensdagavond in zaal Den Bremer
te Toldijk, terwijl eventueel voor liefhebbers
ook te Steenderen lessen worden gegeven.
De kosten zijn voor leden f 3, —, voor niet-
leden f 4,—. Opgave zo spoedig mogelijk

SNERT-aktie voor
Hengelo's zwembad

Nog in de loop van dit voorjaar zal een
lang verbeide wens realiteit gaan worden
in Hengelo Gld. Het zwembad komt er.
De hiervoor benodigde vergunningen en
goedkeuringen zijn verkregen.
Er resteert thans nog slechts een bedrag van
c a f6600,— financieringsmiddelen. Dit be-
drag moet en kan ook nog bijeen gebracht
worden. Als een eerste aktie daartoe zal in
de namiddag van vrijdag 26febr. a.s. wor-
den begonnen met de huis-aan-huis-verkoop
van erwtensoep, welke verkoop zaterdag
27 febr. zal worden voortgezet. Wanneer
alle huismoeders in de gemeente voor za-
terdag 27 februar i erwtensoep op het menu
zetten, dan behoeven zij die dag niet ie
koken; de snert wordt thuisbezorgd en het
succes der aktie is bij voorbaat verzekerd.
Laat nu eens voor alle huismoeders het
devies gelden: Op zaterdag 27 febr. geen
•nert koken, maar SNERT KOPEN.
Eerwtensoep is degelijke kost en bijzonder
gezond en voedzaam.
U koopt sner t , eet lekker en helpt daardoor
mede het nog benodigde geld voor het
zwembad bijeen te brengen.

Uitvoering
Kon. Harmonie „Concordia"

A.s. zaterdag geeft bovengenoemde ver. haar
2e uitvoering. Houdt U deze avond vr i j !
Voor bijzonderheden zie men de advertentie
elders in dit nummer.

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

Foto Zelflemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Uw adres
voor behang, verf,

glas enz. enz.

Schildersbedrijf

LENSELINK
Het adres vanouds bekend



Coöp. Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 Hengelo Gld

Alle ingeleverde spaarbankboekjes kunnen

vanaf

woensdag 24 februari

weer worden afgehaald.

KOPERS VAN

LUXAFLEX
aluminium jaloezieën

maken mooie kans op een
romantische 2 persoons weekend-
vliegtrip naar Londen.

Niet-kopers kunnen meedoen aan de unieke
waardebonnen-aktie

Vraag inlichtingen en folders

Grootbods Woninginrichting
Telefoon 1469

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

Tel. 05753-1350
Zelhem

Tel. 08342-249

VIVO ZB
de zaak waar u voor zo weinig

zoveel ontvangt

SOEPSTUNT 2 pak vermicellisoep 89
Jaffa sinaasappelen

vol sap - 8 s tuks 99

Zure haring
zonder graat grote pot 119

Prima dweil van 75 voor et

Koffiemelk Café Nova
l liter geen 162 maar 149

Erwten-wortelen
2 litersblikken d

UITJES
l i terpot

Gesneden zoetzuur
pot 3/4 l i ter 46 et

Closetpapier pak a 4 rol

Dagelijks vers uit onze koelvitrine

Bloedworst 100 gram 31 et

Ontbijtspek 100 gram 53 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 febr. -4 mrt.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

6 maart

JAARFEEST
C.J.C. „JONG HENGELO"

in Concordia

fJ» ^

Gevraagd voorplele dagen
een f l ink meisjt voor huis-
houdelijk werk,|vegens hu-
welijk der tegertwoordige.
Te bevragen St Maria Postel
Keijenburg. %

Te koop tafel met 4 clubs
en een dressoir. Zuivel-
weg 26, Hengelo Gld

Te koop prima roggestro
in het Hummelose Broek,
bij D. M. Wull ink D 136,
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1427

Te koop 2000 kg vers ge-
dorst gebaald roggestro.
Lubbers koster, tel. 1625
Te koop peppelenpoten
en dekrijpe beertjes. Vader
Robin. J. R. Maalderink
„De Zomp" Wichmond, tel.
05753-1554.
Te koop een dr. varken
l maart a.d.t. Wed. H. J.
Smeenk, Lankhorsterstr. 19
Wichmond. . / / ' •

Te koop toom biggen W.
Klein HaneveldF29, Varssel

Te koop een toom biggen
D. J, Elsman, B 43 Duns-
borg 's avonds na 5 uur

Te koop 2 toom biggen
bij R Klein Winkel F 43
Varssel _

Te koop een toom mooie
biggen, 12 stuks. D. H.
Hubelman Varssel F 40,

Hengelo Gld
Te koop een toom biggen
bij H. Schetter E 86,

Hengelo Gld
Te koop 20 peppelen-

poten en 1 1 zw. biggen
G. H. Wolbrink D 104

Hengelo Gld. tel. 1575
Te koop r. b. drag. maal
9 maart a.d.t. J. Bruil, V+VW

D 119 - Hengelo Gij
Te koop r. b. drag. vaars,
4 maart a.d.t. met goede
melkl i j s ten . Wed. H. W. Wul-
l i n k , Keigersvoort C 80

Te koop jonge hondjes
Zemmelink E 175, Velswijk
Zelhem

Hengelose Engross lach te r i j
v. h. D. J. Jansen

Tel. 1207 Hengelo Gld

Aangeboden een vaalt beste
stalmest

GISTEBROOD geeft levenskracht

BAKKERIJ KREUNEN
bakt het voor U

GROOT GARNAVALSBAL
in feestzaal Herman Rutten
Steenderen
Rosenmontag 1 maart en dinsdag 2 maart

Beide dagen onder leiding van: Prins Hans den Dunnen

onder het motto:

„Dreugprumers en nathalzen

gewoon deurspai'jen"

Orkest: „The Mixers" De zaal is op zijn Keuls
versierd

Hengelose Engrosslachterij
v.h. D. J. Jansen

Tel. 1207 Hengelo Gld

Wij k u n n e n wekeli jksleveren

prima runderuoorbouten
(60-80 kg)

tegen zeer concurrerende
prijzen. Desgewenst uitge-
beend voor de diepvries.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan hruidstoio's en
reportage's

van DOLPHIJN

De grote schoonmaak
staat voor de deur

Maar kom voordien even een ki jk je nemen in
onze „drogisterij". Daar vindt U een groot as-
sortiment

schoonmaakartikelen enz.
Wij doen hieruit een kleine greep

Dweilen, s tofdoeken, vaatdoeken
Sponsen, zeemleder, de beste kwaliteit
Alle soorten borstelwerk
Wit- en verfkwasten
Bussen verf, merk Hexa, er is geen betere
Muurverven, alle kleuren, zowel was-
bare als veegvaste, in pasta en in pakken
poedervorm

Specialiteit
in alle wassoorten,
zowel vaste was als vloeibare was

In behang een grote sortering in voorraad. En
dan niet te vergeten de grote collectie uit de boeken
vandaag bestellen, morgen in uw bezit.
Kastpapier, plastic kastpapier, Fablon

Wilt u zelf schilderen of behangen, kom dan even
met ons praten, wij geven u gratis advies.

Drogisterij Do Vijzel
J. W. ten Hoopen - Steenderen
Dorpsstr. 39 - Telefoon 29ü

Horen- en jongens

sportkombinaties

LEflTFEUK Spalslraal 7 Tel. 1383

AANBIEDINGEN
25 febr. - 11 maart

150 gram gesneden gehakt G8

500 gram Brusselse kermis
100 et

150 gram chocolaadjes et

Neuteboom koffie nog 169 et
inplaats van 182 et

Litersblik perziken 149 et

Ontbijtkoek van 60 et voor SO et

Gratis vaatdoek bij tuben
Castella vaatwas

FA MEEZEN
STEENDEREN



Uitvoering
Kon. Harmonie „Concordia'
Dirigent: de heer D. H. C. Helmlnk

op zaterdag 27 februari in zaal Langeler

Aanvang 7.30 uur

Na een gevarieerd muziekprogramma, volgt opvoering van een toneelstuk

Opgevoerd wordt door het toneelgezelschap van de muziekvereniging

,,De Eendracht" te Hummelo:

ff„Strikt zakelijk'
Een blijspel in drie bedrijven

Entre* donateurs f 0.20 (tegen inlevering van programma-bon)

Entree niet-donateurs f 1.20

Er is geen plaatsbespreking, dus zorgt op tijd aanwezig te zijn.

Want dat is het prijsverschil tussen 200 l. melk en 200 1.
CalviMel-fok in het voordeel van CalviMel-fok. Nóg een voor-
deel : béter dan volle melk door de extra mineralen en vitaminen.
Schakel daarom over op CalviMel-fok de kalvermelk van UTD.

UTD voert tot winst! f

VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROOT-JEBBINK
Hengelo (Gld.) 1348

CalviMel-
bespaart u 21 gulden per kalf

WICHMOND

Sociï bleef baas over SCS
De „winterslaap' der GVB heeft Sociï wel
goed gedaan, voor het eerste elftal.
In de wedstrijd tegen SCS (Laag Soeren)
werd het geschut weer in stelling gebracht.
De wedstrijd was nog maar enkele minu ten
oud of midvoor A. Taktn l ie t met een
prachtig schot het eerste doelpunt voor zich
noteren. Even daarna joeg rechtsbui ten
T. Tijssen na een goed opyezette aanval
de bal ten tweede male tegen de touwen.
Nog voor de thee moest Sociï-doelnian
Bouwmeister ook de bal uit het net halen.
R. Hissink bepaalde de ruststand op 3-1.
Vooral in de tweede hel f t toonde de thuis-
club een nog grotere meerderheid.
Nu pas begon het geschut goed ce werken.
Hissink (3x), en Taken, Tijssen en Krijt
elk lx, deponeerden de bal in het doel der
tegenstander. SCS maakte ook nog even
twee doelpunten.
De uiteindelijke stand werd 9-3 voor Sociï.
Opgemerkt zij nog het goede debuut van
G. Bloemenkamp.

Niemand raadt uw leeftijd
Als u alle rimpels, lijnen en kraaiepootjes
verdrijft met onze MARCHAL RIMPEL-
CORRECTOR. Werking: onmidde l l i jk .
Duur: 8 uur. Prijs: f 8.75. Voldoende voor
maanden! Gratis folder bij drog LENSE-
LINK, Kerkstraat l

(Ingez nx-d.)

Jaarvergadering
chr. muziekver. „Crescendo"

Onder voorzitterschap v.d heer H.Vruggink
hield de chr. muziekver. Crescendo haar
jaarlijkse ledenvergadei ing in 't verenigings-
gebouw,
Geopend werd met 't zingen van gez. 103,
waarna de v o o r z i t t e r voor ging in gebed.
De leden met hun eventuele dames, die ook
waren uitgenodigd, werden h a r t e l i j k welkom
geheten, in het bijzondei de heer J .Hiddink
lid van de Commissie van Toezicht.
De notulen der vorige l edenvergader ing
werden na goedkeuring getekend.
Secretaris de heer H. Gotink liet in een
duidelijk opgesteld jaarvers lag de muzika le
feiten uit het verenigingsjaai nogmaals aan
de leden voorbijgaan. Serenades werden
o.m. gebracht bij de intrede van Ds van
Thiel, het 25-jarig ambts jubi leum van wet-
houder H Lueiink en 't 40-jarig huweli jks-
feest van het echtpaar Gar ritsen A a l d e i ink
waarvan de heer Garritsen d i r igen t is van
Crescendo.
De leden kregen ook een inzicht in de
financiële resultaten van het afgelopen j <ar
na voorlezing van het f inancieel j aa rve r s l ag
door penningmeester de hter E Bannink.
De penningmeester deelde verdei nog mede
dat diens bescheiden na controle der kas-
commissie in orde waren bevonden
Er was een batig saldo van ru im f300, — .
Bij de bestuursverkiezing werden de heren
Vruggink en Gotink via schriftelijke stem-
ming herkozen.
Bij de rondvraag stel<Je e~n d*-r leden de
vraag welke bestemming het b tdray zou
krijgen, dat ontvangen \ \erd u>t hati^ saldo
van viering 1000 jaar Henpelo. Voorzi t ter
antwoordde hieiop, dat hel bedrag aan
gewend zal worden voor even tue le f an -
schaf v. nieuwe instrument» i en reparaties.
Oud voorz i t te r J. Wagen voort sloot deze
vergadering met gebed.
Het verdere deel der avondwerd in gezell ige
ontspanning, onder leiding van de heer
D.Enzerink en m e j . D . L j e .mk, doorgebracht,


