
Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

UITGAVE VAN

Drukkerij Wolters

HENGELO 3LO
Tel. 05753-1455

Giro 964791
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COÖPERATIEVE Spaar met ruim 1.800.000 andere Nederlanders bij de

M »tt • *^W%&* Raiffeisenbank.

K QlttQIOQnhQnK fSMWF\ U h«bt daar keuze uit vele sptarvormen.
lid IClOC lUd IV &Or) Modern en veilig.

De spaarbank met volledige bankservice.

6CI* AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

I7166P SUCCGS • . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307

NIEUW

Modern
en
vol

charme !

l presenteert de dames

de nieuwe Haarsauna wave
(blijvende watergolf)

A. LURYINK - Kapsalon • Keijenburg
Telefoon 05753-1298

Schoonmaaktijd

VOOR ?J*L

vitrage
vloerbedekking
overgordijnen
NAAR

B.U).Groienhuys&zn
Bekveld - Tel. 1598

Denk aan de

vriidagavondmarkt
Van 5 tof tO uur

Attentie
Hebt U onze keurcollectie

Gazelie rijwielen - brommers
Typhoon brommers
Honda brommers - lichte motoren

en ACCESOIRES al gezien? Zo niet, kom dan eens kijken in onze nieuwe win-
kel, waar U veel mooie modellen zullen worden getoond. Ook in kinderrijwielen,
Steps, driewielers ruime voorraad.

A. B. Wolsink - Spalstraat - Telefoon 05753-1256



HENK ANDRIESSEN

en

HENNY RIETMAN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben op 9 april
a.s. om 11 uur ten gemeentehuize te
Hengelo Gld.

Zelhem, Beatrixstraat 33

Hengelo Gld, Gooi C 45
april 1965

Toekomstig adres: Asterstraat 8, Zelhem

Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot 5.30
uur in zaal Winkelman te Keijenburg.

Inplaats van kaarten

Vrijdag 9 april hopen onze lieve ouders en groot-
ouders

Gerrit Lanselink

en

Janna Handrilca Lenselink Ooms

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven, is de wens van hun dank-
bare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld, G. Lenselink
B. G. Lenselink- Berendsen
Gerrit, Alie, Hansje

Zelhem, T. F. Dierssen-Lenselink
G. Dierssen

Janny
Vorden, W. Eskes-Lenselink

G. Eskes
Janny, Anke

Hengelo Gld, april 1965.
Kerkstraat 1.

Receptie op woensdag 14 april van 4 tot 6 uur
in feestgebouw Concordia.

H. SCHEPPER HENGELO 6LD

ter dekking beschikbaar
Twee klasse extra best fokkende, steeds met la pre-
mie's, in de kleine maat bekroonde vosbles kampioen

Belg. kophengsten

De hoge opbrengst van de afstammelingen is onze re-
clame

Bellen 's avonds na 8 uur

05753-7295 en wij komen bij u aan huis

Ga ook VIVO zelfbedienen
Uw gezin vaart er wel

Bralis prachtig uiuo landenspeidie
bij 5 capsules shampo (ei of olie)

Zeem (34x36) van 3$0 voor 319 et

et

Met veel vruchten
Vruchtengries zak 200 gram

2e zak

Dat komt nooit weer
Sperciebonen litersblik
bij 3 blik betaalt u slechts 63 per blik

Limonadesiroop van 115 slechts

In 4 smaken
Exota Gazeuse 2 grote flessen van 80

voor

SINAASAPPELS 8 voor

Groot ovaal blik
Haring in tomatensaus blik 400 gram 79

Gratis VIVO landenspeldjes
bij 2 zakjes aanrijgeitjes

Onze vleeswaren - altijd een traktatie
Snijworst 100 gram AS et

Haagse leverworst 100 gram 31 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8-14 april

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

•

•

+

•

•

4

•

•

•

•

+

•

•

•

•

•

•

•

r ijs klasse

van exclu-
tuums
nan, die
'° eisen
•oakte
>derne
5m eens
\-

A J. E. T. LANGELER
erkslraat 11 - Telefoon 1235 - Hengelo Gld
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GEVRAAGD
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Levensmlc
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meisje
vinkei en huishouding

ERKSTER voor 2 dagen p. week

«lenbcdrijl J. KNOL
„orslerstr. 24 - W1CHMOND

-toon 05754-287

Biedt zich aan meisje P.G.
16 jaar, als hulp in de paas-
vacantie. Adres bureau v.d.
blad

Te koop 2 dr. varkens
spoedig a.d.l. en 2 4-duims
stortkarraderen bij H.
Besselink, Vierakker

Te koop een roodb. drag.
maal bij W. Nieuwenhuis.
Bekveld D 33

ER f HUIS
Nots. Rombach zal woensdag 7[april n.m. 1.30 uur
t. verz. v. H. Groot Obbink, E 57 Vorden, aldaar

publiek d contant verkopen:
9 melkkoeien, 3 dr. vaarzen, 8 pinken, 2 kalveren
(alles t.b.c.- en abortusvrij), 5 zeugen met biggen, 6
dr. zeugen, Porsche tractor, stel kooiwielen, tractorploeg,
wagen en stortkar beide op luchtb., wagenopzet, trans-
portband, 3 stel eggen, cirkelzaag, handzaairnachine,
grasmachine, hooischudder, stro- en bietensnijder, krui-
wagen, compl. melkmachine-install , losse dito emmer,
melkbussen, -kar, emmers, weidesleep, 500 l giervat,
gierpomp voor el.motor, slijpst., kuikenkachels, zeugen-
kooien, biggenkisten, kalverbak en -emmers, legnesten
kuikenvoerb. en -drinkemmers, 2 lange ladders, dom-
mekracht, dekhaken, konijnen m. hok, meelkisten, dek-
riet, el. kuikenkachel, bascule m. gew., brandh., drijf-
riemen enz., el. fornuis, el. wasmachine, el. stofz., el.
strijkijzer, dressoir, divan enz.
Te zien: 7 april vóór de verk. Kosten kopers, vee 10°/0,
overig 12'/*"/o.

L
Paai

Fa

^aanbiedingen

8 april • 22 april

Vruchten op sap
keuze uit abrikozen, perziken,
fruitsalade

3 blikjes voor 1.59

10 pennywafels voor 89

Litersblik sperciebonen 68

Herba abrikozen op sap
flinke pot 98

Paaseitjes chocolade-eitjes
150 gram 89

Suikereitjes 150 gram 48

Heerlijke rumcake 1.2S

Heezen
STEENDEREN

NU
is een A.E.G. automatische wasmachine be eilcbaar voor iedereen, die

graag op automatisch wassen wil overgaaj

Want de A.E.G. heeft voor wasautomatenl

een klinken^
De A.E.G. Turna f 995,- nu f 84

De A.E.G. Turnamat f 1298,- nu ff 1O95,-

Vraag bij ons geheel vrijblijvend demonstratie en

prijs verlaging

inlichtingen!

Installatiebedrijf BESSELINK - Raadhuisstraat

De meest moderne

COLLIERS-HANGERS

De nieuwe voorjaarskollektie in

gouden ringen, armbanden,

colliers met hangers

Op het gebied van horloges de nieuwste modellen
in de bekende merken

Prisma, Remova, (azal, Zentra

REMOVA
horloges

2 jaar
all risk

verzekerd!

Fa KOHLER-UIISSIIIK Horlooepie 6oüden2ilve
Optiek



Het Vasa-merk is uw garantie voor vlotte modellen,
degelijke kwaliteit en afwerking. Ideaal ondergoed
voor uw kinderen. Voor meisjes: Camisole, ver-
vaardigd uit gekamde Peru-katpen; met leuk
kantje, v.a. 1.45. Bijpassend Slipje, v.a. 1.45.
Voor jongens: Singlet, v.a. 1.95. Slip v.a. 1.50;
beide in netbreisel, in de maten 1 t/m 3.

H. J. BUUNK
Raadhuisstraat 5

Tel. 1409

Hengelo Gld

Teak meubelolie met speldjes

Heijink „Spannevogel

Wansink's VIVO Zelfbediening
vraagt een

flink meisje
voor haar winkel

J. H. Wansink, Raadhuisstr. 4 Hengelo Gld

U ziet het, allemaal voordelige koopjes

l litersblik doperwten
l literspot zilveruitjes

3 blikjes ananas voor
Grote fles augurken
Duyvis mayonaise, grote pot nu

Ranja, giote fles

3 es vruchtenlimonade, grote fles

WAARDEBON

c t

et

169 et
945 et

13S et
et

et

Bij inlevering van deze waardebon

2 literspotten appelmoes
nu slechts voor

119 et I

Tussen de middag is onze winkel gesloten
van 12.30 tot 1 uur en woensdagmiddag
na 1 uur.

M, WIJNBERGEN
Telefoon 1473

EEN MOOIE KOLLEKTIE

heren en Jongens

kostuums
in nieuwe kleuren en dissins

vindt U bij

ENTFERINK Spalstr. 7 - Tel. 1383

Waterschap van de Baakse Beek
Op zaterdag 10 april 1965 des v.m. 9 uur
zal in café Ras te Kuurlo

de aanbesteding plaats hebben
van de ruiming en het onderhoud van een deel der
watergangen voor het jaar 1965.

Omschrijving en voorwaarden van aanbesteding zijn ie
verkrijgen ten kantore van het waterschap op elke werk-
dag tussen 9 en 12 uur v.m. a f 0.25 per exemplaar.

Het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap van de Baakse beek

De secretaris, De watergraaf,
A. D. Pardijs Mr W. Baron van Heeckeren van Keil



KERKDIENSTEN
Zondag 11 april
Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds van Thiel, Bcv. Lidmaten
7.30 uur Ds.v.Zorge, Vorden, (eugddienst

Goede Herder Kapel
l O uur Ds ) F. Oise waarde, Lochem

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.
s Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10.30 uur Hoog
mis. 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdlenet Doktoren
Dr, Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OOK

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr van Mie. Tel. 08348-540

Burgerlijke stand
geb. Jeanetted.v.G.F.NijhofenH. Vruggink
Pranciscus J. L. z. v. L. A. E. Düking en
G. B. A. Hermsen
Ondertrouwd: J. A. G. Ter Horst (Steen-
deren) en W. J. Derksen
Gehuwd: L. ]. Maalderink en G. A. Vrog-
ten

Palmpasenoptocht
Naar wij vernemen zal door 't Nut a.s.
zaterdagmiddag voor de kinderen wederom
een palmpasenoptocht georganiseerd worden
De optocht wordt geformeerd, in de Rozen-
straat om 2 uur. Oqk nu weer zullen de
mooiste stokken met een pnjsje beloond
worden, terwijl alle deelnemende kinderen
een kleine surprise ontvangen.

Bronchi letten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Rijkspostspaarb*nk
In de maand maart 1965 werd er op de
Rijkspostspaarbaqk te Hengelo Gld ingelegd:
f 16.943.52 en terugbetaald f 9973,83

Fin. aktie zwembad Hengelo G
Barometerstand per 31 maart 1965
Vorige eindstand f 34.128,93
Netto-opbrengst bromfietsver-
loting bij de HAMOVE-motor-
cross op 28 maart j . l . f 666.74

Totaal f 34.795,67

„Jong Gelre"
Door Jony Gelrc (afd. dames) werd in hotel
Langeler een cursusgeorganiseerd, bestaande
uit 4 lesavonden en waaraan door 24 dames
werd deelgenomen. Oe cursus genaamd:
..voor zover het aan jou ligt" was onder-
verdeeld in de volgende onderwerpen :
,,Gezonde voeding", ..Schoonheidsverzor-
ging", ,,Goede manieren" en „Sexuele op-
voeding". Aan het slot van de cursus dankte
de pres. mei. Keiholt allen voor de ver-
leende medewerking aan deze. gezellige en
leerzame cursus.

GEVRAAGD

metselaar
Aannemersbedrijf

6. W. WULLINK
Wichmondseweg E 9,
Hengelo Uld - Tel. 1572

Hengelose Engrosslachterij

v.h. D. J. Jansen

Tel. 05753-1207, Hengelo ü

Wij leveren iedere donder-
dagmorgen

prima runderuoorbouien
voor de diepvries, desge-
wenst ui tgebeend. Bestel-
l ingen u i t e r l i jk dinsdag
Te koop een kinderledi-
kantje met hemeltje en op
wieltjes, rolschaatsen en
een in prima staatverkerende
Adler motor 250 cc.
Adres bur. dezes

Te koop ramen en ko-
zijnen met glas, van ver-
schillende grootte. Wolttrs
Boekhandel
Te koop zangkanarie
Adres bur. dezes.
Te koop zw.b. pink, een
part i j consumptie-aard-
appelen, een auto, in
goede staat, merk V.W. B.
Takkenkamp D 34, Bekveld
PASFOTO'S

voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d«x«lfd« dag nog klaar,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 7? 7.UTPHF.N
Telefoon 3i39

t»,

wtf/uet

UW VERFHANDELAAR:

H. STEECE
C 54 a

KEIJENBORG

Moeten Uw foto's
vakwerk z i jn

dan bruidsfoto's en
reportaoe's

van DOLPHUN
Te koop mooie biggen bij
H. Scheffer E 86 < <A*W

Te koop bb zeug met big-
gen, keuze uit 2, bij Joh.
Tolkamp D 78

Palmpasenoptocht

zaterdag 40 april

Opstelling 2 uur in de
Rozenstraat

Deelname gratis

Luxaflex zonwering

Tapiflex vloerbedekking

HEIJINK
,De Spannevogel'

Te koop bij de

„De Speciaalzaak"

HARMSEN & GEURTSEN

gebruikte bromfietsen o.a.
Kreidler Florett, Zündapp, Batavus Sport

3 versnellingen

Verder nog verschillende brommers vanaf f 7B.-

>.

Te koop een toom biggen bij H. J. Bosch B 104

Te koop 5 a 6000 kg mangels A. Verstege, Oude
Varsselseweg B 74



een voorjaar vol
modenieuwtjes

een
zalige
zomerstof
tricel voor

Gemakkelijk wassen, nauwe-
lijks strijken. Dat maakt zo'n
blouse tot iets heerlijke voor
de zomer. Het mouwloze
coll-modelletje staat heel
jeugdig. Het cashmere-des-
sin is grote mode. Mooie pas-
tei tinten, ritsje in de rug.

Maten 38-44
f 15,50

KLEM
HENGELO GLD

Landgoed 't Zand

brandhout
om zelf uit te hakken

Bosuiachter J.steenberoen
't Kruisselt - Zelhem
Tel. 08342-372

Weg grijs haar
Borstel zelf uw gr i jze haren weg
zonder h inder l i jke nagroei. Bor-
•tel met crème MARCHAL Vol-
komen vei l ig . Gratis folder krijgt
u bij drog. LENSELINK, Kerk-
straat 1.

Voor een fiets of een brommer
Harmsen & Geurtsen

De zaak mei de grootste sortering

en de beste service

Hoe kunt U
iets van Uw
kalveren
verwachten?

Door ze het beste te geven op elk gebied, dus
ook het beste mengvoeder:

Want met dit smakelijke mengvoeder koopt U de
zekerheid dat Uw verwachtingen waarheid worden ...
dat Uw kalveren uitgroeien tot prima melkkoeien.
Bestel nu UTD-Kalverbiks.

voort tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROOT-JEBBINK
Hengelo (Gld.) 1348

VERLOVINGSRINGEN
A, Groot Kormolink

keuze uit

15 modellen

HORLOGERIE GOUD EN ZILVER

Spalstraat 27

Hengelo Gld

Tel. 1771


