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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.

UW
VERF-

SPECIALIST
WOONT

DICHTBIJ

LEXA
Hij kan u alles vertellen over schil-
deren. Hij geeft deskundige adviezen,
adviseert de juiste kleuren ... de
verfspecialist, de vakman die er alles
van weet:

jfet; f

Drogisterij en Verfhandel

G. LENSELINK
Koop in deze zaak, waar uw ouders
en grootouders voor 100 jaar reeds
verf kochten.

Neem geen risico...verf met

LEXA
De verf met f lexabiliteif
'extra speling voor de doe-het-zelver

Denk aan de _

H.H. Landbouwers

Bespreek NU REEDS

uw onkruidbestrijdlngsplan
met uw vakman met vele jaren ervaring

REEDS NU
omdat de beste resultaten vaak voor op-
komst van het gewas bereikt worden;
als b i j : bieten (ook wilde haver), mais,
aardappelen e.a.

Ook windhalm kan momenteel met vol-
ledig succes bestreden worden in winter-
granen.

Hebt U interesse voor een dergelijke bespuiting,
bel dan even

Loonsproeibedrijf

HEUSKES
Tel. 05753-1259

KAPSALON

W. LURVINK
voor moderne en houdbare
coiffures!

Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-12Ü4

vrijdagavondmarkt
Van 5 tot 1O uur

Voorjaarsschoenen JANSEN 't Schoenenhuis



Op maandag 29 maart a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

L. van Norde

en

G. F. van Norde-HeijinU

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de
wens van hun dankbare kinderen en k le inkind

Marie - Bennie
Lejon

Hengelo Gld, maart 1965.
Prunusstraat 2a.

Receptie van 4-5.30 uur in feestgebouw Con-
cordia te Hengelo Gld.

Heden nam de Here uit ons midden weg, na
een langdurig geduldig gedragen lijden, onze
lieve zorgzame man, vader, behuwd- en groot-
vader

Jan Willem Zeevallcink
echtgenoot van G. J. Wassink

in de ouderdom van 50 jaar.

Hengelo Gld, G. J. Zeevalkink-Wassink
B. J. Steenblik-Zeevalkink
A. Steenblik

Jan

Ab en Toos
Jan
Wim
Mia

Hengelo Gld, 15 maart 1965.
Bekveld D 46.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
donderdag 18 maart op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo Gld.

Maandag 29 maart

wegens familiefeest

de gehele dag

gesloten

Wullink's Schoenhandel
Kerkstraat

Zaal Langeler Hengelo Gld

A.s. zaterdag 27 maart

A.s. zondag 28 maart

DANSEN
Orkest The White Waves Orkest The Rhythm Players

Wees er als de kippen bij
weer met extra voordeel

in VIVO ZB

500 gram

Probeer daar de nieuwe Duyvis Italiaanse saus bij

49

Vanille pudding 6 zakjes
van 108 voor 89 et

Groene erwten 500 gram

Huishoudjam bramen-appel
pot van 75 voor

Hero doperwten middelfijn
literblik van 99 voor

Koopmans custard
groot pak geen 65 maar

Ananas „Geisha"
blik 567 gram nu

Nu met 10 cent reduktie

Rookworst „Huninlc"
vacuüm verpakt van 135 voor

Koff iemelk Nutricia 12 cent voordeel
litersfles van 188 voor 17B

Bloedworst 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 mrt. -1 april

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Hebt U ze al gezien?

De nieuwste modellen

Gazelle rijwielen
en brommers
in diverse kleuren en uitvoeringen

Graag geven wij U in l i ch t ingen of demonstraties

FA J. TH. SLOTBOOM
Telefoon 7278



draion

Sportieve,
mouwloze
Damespullover
van modern-gemak-
kelijk 'Draion'. Uit-
gevoerd in pittig rib-
patroon en met war-
me rolkraag. Ver-
krijgbaar in de kleu-
ren : I.grijs, d.grijs,
rood/wit, marine, ro-
se/l.grijs, d.grijs, rose
/ in de maten S-M-L.

13.90

H. J. Buunk & Zn
Raadhuisstraat 5

Hengelo Gld - Telefoon 05753-1409

Aanbiedingen
25 maart - 8 april

1 pot frambozen-bessenjam
van 108 voor 95 et

1 fles jus d'Orange 1.34

1 blik Hero wortelen 1.18
22 et voordeel

250 gram koekjes 69 et

2 pakjes tomatensoep Maggi
van 138 voor 124

5 repen chocola voor 69 et

Fa Heezen
STEENDEREN

Te koop aquarium met
planten en tropische vissen
afm. 90x33x33. H. Wil-
lernsen, Teubenweg 11,

Kei jenhurg
Te koop lariks geschikt

voor zware en lichte berg-
roeden. D. J. Walgemoed,
E 40 Hengelo Gld

Telefoon 1421
Te koop trapnaaimachine
J. ten Have, Banninks t r . 7
Hengelo Gld
Te koop bromfiets 2 versn.
2 paar voetbalschoenen,
m. 39-43, Vordenseweg 18
Te koop prima eetaard-
appelen (Pimpernel) G.
Walgemoet, Varsselseweg
B 66
Te koop 1000 kg haver-
en gerstestro en 1000 kg
roggestro aan balen bij
J. Brui l , Lankhorsterstraat
D 119, Hengelo Gld

Te koop nog te dorsen
rogge- en haverstro bij
J. W. Klein Lebbink, Hof-
straat 3a.

Te koop een part i j t je man-
gels J. W. Zievcr ink, Wich-
mondsevveg 4

Te koop 3 a 4000 kg man-
^gels G. Bosman, Lankhor-
sterstraat D 107 Hengelo G

Te koop puike stalmest,
ook wel per kar. B. Boers,
Hummeloseweg 18

Te koop partij slacht-
haantjes, voederbieten,
consumptie-aardappelen
en een part i j oude koemest
H. J. Vlemingh, Broekweg
D 63

Te koop een r.b. dragende
maal en een transport-
fiets. A. W. Jansen Bleek-
s t i a a t Hengelo Gld/c/,//!/?.

Te koop een zwaar/rood-
bont maaikalf . Te beviagen
B. A. Hoebink E 13

Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
B. Berendsen Pluimveehan-
del, Bekveld, Tel. 1M)4

Te koop dra i; bb zeugjes
Aan de t e l l i n g l apr i l . H.
W Derksen, Hummeloseweg
Hengelo Gld

Een kwaliteits uurwerk
koopt u bij

Horlogerie

Goud en

Zilver A G R O O T K O R M E L I N K
Spalstraat 27 - Telefoon 1771 - Hengelo Gld

Bij deze zeggen wij allen,
die ons 40-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, onze
hartelijk dank.

J. W. Zieverink
J. B. Zieverink-

Huet ink

Hengelo Gld, maart 1965.
Wichmondseweg 4.
Voor de vele b l i j ken van be-
langstelling die wij mochten
ontvangen t i jdens de ziekte
en na het over l i jden van
onze l ieve m a n , vader , be-
huwd- en grootvader

H. J. Kremer

betuigen wij onze hartel i jke
dank.

Wed. G. F. Kremer-
Harrnsen

en f a m i l i e

Hengelo Gld, maai t 1965.
F 47.

LANDGOED 't ZAND

Eiken rikposten
Boswchter Steenbergen,

't Kruisselt - Zelhem
Tel. 08342-372

Wegens inruil te koop
N.S.U. Prinz 4 1963
Renault Dauphine 1959
Wartburg 1957
V.W. de Luxe 1956
Opel Kaptein 1953
GARAGE HERWERS
Tel. 1263
PASFOTO'S

voor alle doeleinden, voor
half een gemaakti
d «zelf da dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHF.N
Telefoon

II WOROT BEWONDERD
OM UW GOED FIGUUR

Manufacturenhandel

DISBERGEN
RUURLOSEWEÜ
HENGELO GLD



KERKDIENSTEN
Zondag 28 maart

Nad. Herv. Kerk
8.30 uur Ds. L.Wieringa, van Eefde.

Jeugddienst.
10 uur Os ]. ). van Thiel.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds G ). van der Burgt.

em. prcd. te Silvolde

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
l ) . 1 5 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

m i s . 's avonds 7 uur Lof»

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OOM

Zondagsdienst wijkverpleging
/.r. Luttik (Tel, 1397)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

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

Burgerlijke stand
Geboren: Johan E., z van H. A Hulihof
en M. Vruggink; Hendrik j. en Gerritdina
H., z en d. van G. B. Oldenhave en H.
Regelink.
Ondertrovwd: W. te Stroet (Zelhem) en
E.J.H.Freericks: G.H.Andriessen (Zelhem)
en H. G. Rietman.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J . W. Zeevalkink, m.. 50 jaar.
echtgenoot van G }. Wassink.

Onrustige Zenuwen?
MUnhardfi Zenuwfabletfen

Bijeenkomst van de
Chr. Plattelandsjongeren

De afd. Hengelo Gld van de C.P.J. kwam
in hotel Leemreis bijeen.
Voorzitter de heer B. Stolteoborg opende
deze vergadering met voorlezing van een
bijbelgedeelte en gebed.
Na deze werden de aanwezigen 'n hartelijk
welkom toegeroepen, in 't bijzonder de heer
Kolk uit Laren, welke voor de derde maal
een Doekbesprekmg hield.
Van de reuen uit net aryelopen verenigings-
jaar gaf de secretaretse mej. H.Hiddink een
duidelijk overzicht.
la eeu uoeicuüe causene besprak de heer
Kolk het laatste deel v ,d. trioloyie „Uauw
over dorstiy land.' Het was mteiessant te
horen hoe spreker weeryat de itrveusweg
van de hooiupersoon m dit boek Wim brons.
Hij boeide de toehoorders van beyiu tot eind.
De voorzitter dankte de heer Kolk voor
de leerzame Despiekiuy, hetgeen de leden
noy eens onderstreepten met 'n welgemeend
applaus.

Weer biljartkampioenen
L)it seizoen levert de biijardsport vele kam-
pioenen in Hengelo Gkd. Schreven we de
vonye maal over De Eikenboom, nu zijn
liet Concordia '54 en het Centrum 2.
Voor het succes van Concordia droegen
zorg de heren Th. Beening, H. Boerman,
H. van Dam en Th. Ibing, Zij hesen de
katnpioensvlay in de klasse C U.
Hun naaste rivaal was . . . Concordia 2.
Het andere succesvolle viertal was dat van
Centrum 2, Keijenburg. Dit seizoen werd
voor de eerste maal aan de competitie deel-
genomen in de klasse C IV groep en gelijk
raak. Zij konden zich kampioen noemen na
een 9-0 overwinning op DLS 3.
De heren J Derksen, J.Winkelman, H.Stroet
en ( > . Seesing waren hieraan debet.

Gemak dient de mens
M - t dit o,)ichrift bedoelen wij de telefoon-
cel die in Hengelo Gld geplaatst wordt
door de Technische Di«nst der PTT te
Zutphen. De plaats van de telefooncel is
gepland bij de Coöp. Landbouwvereniging
aan de Spalstraat. Hengelo gaat vooruit.

HAMOVE-motorcross dit jaar extra spannend!
A.s. zondag 28 maart worden velen verwacht op 't Zand, waar

dan gestreden wordt om de punten voor het kampioenschap van

Nederland 1965.

Het staat weer voor de deur, hét evenement van Hengelo Gld en daarmee bedoelen
we dan de HAMOVE-motorcross. A.s. zondag 28 maart zal Hengelo weer gevangen
zijn in de ban van dit altijd weer boeiende en grootse motorfestijn. Vooral nu het gaat
om punten verzamelen voor het Nederlands kampioenschap 1965 (de cross op a.s.
zondag is de eerste wedstrijd ervoor) zal weer menig bekende rijder naar Hengelo G
komen om z'n strijd daai te leveren.
Voor motor-enthousiasten vormt 't Zand, dat ook dit jaar weer welwillend ter beschikking
werd gesteld door mevr. V.E.R.A. Dittlinger een waar Eldorado, wanneer de ronkende
motoren weer over het circuit zullen razen. Voor de toeschouwer wordt de strijd nog
aantrekkelijker gemaakt. Het circuit heeft op enkele plaatsen wijziging ondergaan.
Zo werd de Sahara uitgediept en van meer kronkels voorzien, terwijl op de verderop
gelegen stukken het snelheidsevenement de boventoon voert. Tevens zijn de spring-
schansen op het startveld dusdanig gewijzigd dat de veiligheid der renners niet in
gevaar wordt gebracht en het toch aantrekkelijke punten zullen vormen.
Deze cross wordt evenals andere jaren geheel verreden onder auspiciën v. d. KNMV
en de FIM. Om de felbegeerde ,.Coupe 't Zand", een bokaal, welke in 1953 als wissel-
prijs werd ingesteld door de eigenaresse van 't Zand, zal in de zware klasse felle strijd
worden geleverd. Vele prominenten zullen zich in de strijd werpen.

Bekende namen zullen weerklinken o.a. Broer Dirkx, Jo Heyboer
Rudi Boom, Albert de Wit.
Alle rijders in de zware klasse kunnen natuurlijk rekenen op
fel verweer van onze favoriet Bennie Hartelman (H 22) die de
zege graag voor zich zal willen opeisen voor eigen publiek
in een voor hem zo vertrouwde omgeving. Op z'n zeer snelle
Husqvarna zal hij trachten de fraaie Coupe, welke hij reeds
driemaal won, opnieuw te bemachtigen.
Voor de eerste maal in de motorsportgeschiedenis biedt de
HAMOVE een 50 cc KNMV-Nieuwehngencross, die in 2- en
3- versnellingen zullen verreden worden.
Als extra attraktie komen er ook zijspanraces. Gezien de goed
geslaagde wedstrijden te St. Anthonis beloven ze een succes
te gaan worden. Cor van Heugten eiste daar de zege voor
zich op. Ook nu zal hij zich laten gelden. De van Heugtens
zitten met 7 man in de motorsport en zijn zo langzamerhand
iets gaan betekenen.
De klasse der 250 cc junioren zal zeer zeker in de belang-
stelling staan. Deze klasse telt reeds 138 startbewijshouders en
is uitgebreid met een 12-tal goede renners uit eigen omgeving
w.o. Hans Rietman, zoon v. de eerdere crack van grote klasse
Henny Rietman uit Doetinchem.
Ongetwijfeld zal deze motorcross meer publiek trekken dan
ooit tevoren, mede omdat het circuit aan natuurschoon alleen al
zoveel biedt, dat menigeen hier gaarne een dag vertoeft.
Houdt die natuur dan mooi en werpt uw afval in de daarvoor
aangebrachte bakken.
De prijsuitreiking zal worden gehouden in zaal Langeler.

B. Hartelman

Husqvarna . . .

WICHMOND

Rivalenstrijd tussen Sociï
en Baakse Boys

Toen de goed leidende scheidsrechter, de
heer'Wittenberg uit Warnsveld. de bal l i e t
aftrappen in de „voetbalveldslag" Sociï
tegen Baakse Boys hadden zich de nodige
belangstellenden langs de l i jnen geschaard.
De jeugdige suppoiters lieten zich niet
onbetuigd. Met veel getoeter moedigden zij
hun favorieten aan.
In de eerste helft had Sociï door een iets
betere techniek een l i cht veldovn wicht
verworven, Rechtsbuiten T. Tijs.sen nam
het eerste doelpunt voor zijn rekening.
Baakse Boys beantwordde deze tre f fer met
een serie aanvaller, w e l k » echte! dooi te
kort spel geen resultaat opleverden. Mr de
debet hieraan was doelman Bouwmrister,
die vooral deze middag goed het oog er in
had. A. Taken en R. Hissink l ie ten de doel-
man der gasten nogmaals vergeefs duiken.
De thee had de boysspelers schijnbaar wel
goed gedaan. Onstuimige aanval len rolden
op het heil igdom van doelman Bouwmeister
af, en deze leverden binnen een tijdsbestek
van 5 minuten 2 doelpunten op.
Hiervan schrok Sociï wei wakker. Alles
werd meteen op aanval gezet. Onder de
druk moest de doelman nog tweemaal de bal
uit 't net halen, door todoen van L.Sueters
en B. Wolbrink, waarvan eerstgenoemde
met een prachtige boogbal de keeper ver-
rastte. Direct na de rust bracht T. Tijssen
de stand op 4-0. De eindstand was 6-2.
De toestand, waarin het speelveld van de
thuisclub verkeert is eigenlijk onhoudbaar.

Wedstrijden in mooiste
bloementuintjes

In het kader van de oranjefeestrn tr
Wichmond-Vierakker zullen dit jaar weer
wedstrijden worden gehouden om de mooiste
bloementuintjes. Om de voorbereidingen
beter te regelen worden opgaven binnen
gewacht voor l mei . De keuringen zu l l en
worden g houden midden jun i en vlak voor
de feesten Verl icht ing in de tuintjes is wel
gewenst

Bekendmaking

WANDELKAARTEN
/ van het landgoed 't Zand

x.ijn wegens de motorcross
op zondag 28 maart niet
geldig voor liet gedeelte
en N.O. van de Veenweg.

In het Rus thuis van de N.H. Dia-
conie te Hengelo Uld kan een

flinke huishoudelijke
kracht

worden geplaatst.

Sollicitaties worden ingewacht bij de
directie (telefoon 1357)



MOTORCROSS HAMOVE HENGELO GLD
A.s. zondag 28 maart 1965 - Circuit 't Zand

Senioren en H-rijders 500 c.c.
(kampioenswedstrijd)

Senioren en H-rijders zijspannen
V V lfc

Aanvang 13.00 uur; vooraf nieuwelingenklasse.

Wat

Harmsen & Geurtsen

U biedt,

vindt U in de

verre omtrek niet

Uit voorraad te leveren

Vers gedorst

roggestro
(kurkdroog)

Prima sraszaadhooi
f i j ne kwaliteit

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 1295

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruidsloto's en
reporlaoe's

van DOLPHIJN

Weg grijs haar
Cième MARCHAL yeeft uw haar
binnen 3 minuten zijn natuurl i jke
kleur . Géén verf , géén spoeling.
Gratis folder krijgt u bij drog.
LENSELINK, Kerkstraat 1.

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

wegwijzer naar een

goede en geheel com-

plete automobiel

Scaldia de Luxe

Prijs f

Dealer voor Hengelo Gld, Zelhem, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Warnsveld en Vorden

Garage- en automobielbedrijf Gebr. Regelink
Korte Holstraat 6 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1573



Voorjaar
Wij hebben voor u in voorraad

Cocos
zeer uitgebreide collectie
50-70-100-120-140-200 en 380 breed.
Kan als vast tapijt gelegd worden.

Haar bouclé tapijt
in verschillende prijsklassen en kleuren
100 - 380 breed

Jabo tapijt
ijzersterk, f 7.9O per m2

100 - 380 breed

Tapiflex
De moderne vloerbedekking met de
lange levensduur en het minste onder-
houd. In alle kleuren voorradig.
Ideaal voor het bekleden van trappen.
Prijs f 13 5O per m2

Van de zelfde fabriek

Tapisom nylontapijt
In diverse kleuren voorradig.
Op dit tapijt geven wij de hoogste
garantie. Prijs f 32.SO per m2

Ook voor trappen zeer geschikt.

Al deze vloerbedekking wordt door ons vak-
kundig gelegd. Eventueel met hardboard
ondervloer of ondertapijt.

Ook ruim gesorteerd in

Balatum viltzeil
Balalux „

Komt u eens aan de zaak, of belt u eens voor
inl icht ingen of prijsopgaaf. Wij staan graag ter
uwer beschikking.

Woninginrichting LUBBERS
Raadhuisstraat 33 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1286

Koelkasten
Bosch - Frimatic

Marijnen - Alaska

Besselink - Raadhuisstraat

ERFHUIS
(wegens beëindiging bedrijf)

Notaris H. Ph. Callenfels te Steenderen is voornemens
op donderdag 25 maart a.s. n.m. 2 uur, ten huize
en verzoeke van de heer A. G. Wolbrink, Langendijk 5
Baak, tegen contante betal ing publiek te verkopen:

2 melkkoeien, 2 vaarzen, 1 dr. zeug, 40 k ippen,
1 werkpaard. De inventar is w.o.: luchtbandenwagen
stortkar, eggen, 2 p Lemke-ploeg, me lkge ieedsch i ip ,
hooi, voederbieten, zaadberg en wat verder zal worden
aangeboden.

Bez. op de morgen van de verkoop na 11 uur.
Inl . ten kantore van gen. notaris (tel. 05755-236)

VOOR

DKW bromfietsen

EN

Simplex rijwielen

NAAR

GARAGE HERWERS
TELEFOON 1263

Heren en jongens kostuums
Sportkolberts • pantalons

in de moderne kleuren en modellen

LENTFERINK - Hengelo Gld
Spalstraat 7 - Telefoon 1383

Zangersa vond
op zaterdag 27 maart
in zaal Concordia. Aanvang 8 uur

waaraan medewerken:
Dameskoor „Zanglust" - Empe
Gorssels gemengd koor - Gorssel
Zangver „Ons Genoegen" - Laren
Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria' ' - Bekveld

Dirigent de heer J. W. van Neck uit Zutphen

Ter opluistering zingt het chr. mannenkoor
„Ars Nova" (12 leden) uit Doet inchim o.l.v. de
heer G. W. Maatkamp.

W/e van zingen houdt, is hartelijk welkom


