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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
De Raiffeisenbank is U ook gaarne van dienst met de

verzorging van Uw reisdeviezen.

U kunt bij ons terecht voor al uw bankzaken.
Het is immers:

De spaarbank met volledige bankservice.

Denk aan de

vrijdagavondmarkt
t e Hengelo Gld, van S tot 10 uur

ffoninginnefeest 1965
f-J «r

Vrijdag 30 april zijn alle
winkels, kapperszaken en
bakkers 'smiddags na 1 uur

gesloten

Woensdag 5 mei
(Nationale Feestdag)

zijn alle zaken de gehele dag

gesloten
Hengelose en Keijenburgse Winkeliersvereniging

KERKDIENSTEN
Zondag 2 mei

Ned. Herv. Kerk
8.30 co 10 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. F. Oisewaarde, em. prcd.

te Loc h c ra

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds Lamberts, Deventer

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mi».
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.

Zondagsdienst Doktoren
30 april

Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, 008)
1 en 2 mei

Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondaqsdienst wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 1315)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

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

In verband met Koninginnefeest

verzoeken wij u uw advertenties

gaarne vroegtijdig te bezorgen

oer AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

SUCCeS . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307

RIJWIELEN - BROMMERS - MOTOREN
Zie onze

nieuwe

* winkel

A. B. WOLSINK

IN RUIME KEUZE VOORRADIG

Ook in accesoires ruime keus

- Tel. 1256 - Spalstraat 28-30



Opening

Wij openen op

zaterdag 1 mei
^

om 3 uur

op het nieuwe adres

Hummeloseweg 3a
onze naar de eisen des tijds

ingerichte smederij en winkel

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

Hoogachtend,

A, J m Bessellnk

i

Comfortabele
steun

BEHA (longline). Zorgvuldig ontworpen mo-
del voor veeleisende figuren. Zeer comfor-
tabel van pasvorm. Cups B, C en D 12.50.
CORSET voor de vrouw die een slanke
heuplijn wenst. Speciaal model met flex-
front (baleinen zelfs bij bukken niet te voe-
len). Extra souplesse door elastische inzet-
sels aan boven- en onderkant. Cotton satin.

r.50. in wit broche 35.00

Foundations verkrijgbaar bij

Weer een serie treffers

van de VIVO ZB

Puur vruchtensap

Jus d'Orangetieie fles v«-m 105 v 129

Exclusief touristische VIYO atlas
voor slechts 15O

bij aankoop van f 5.- aan boodschappen

Voedzaam en lekker

POtatO <hiï>S 2 pak van 50 voor

Appelmoes 3 potjes x^79

Kant-klaar maaltijd

merblik van 1C>9 s oor 145

Gratis speldje bij
2 blik ananas a 69 voor 129

Voor een gemakkelijke dag

SpinaZÏe l i t e r b l i k van G2 voor 49

Roodzegel toiletzeep 3 stuk
met gratis 1 caps. shampoo

Lola afwasborstel van 54 voor 43

U proeft de kwaliteit

Saksische leverworst

Ontbijtspek

100 gram

100 gram 56

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 april - 5 mei

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

HENGELO (G) • SINDS 1880

U.V.V. afd Hengelo Gld

Be jaarden middag
Ter ere van het 20 jar ig bestaan der U.V.V. zal

op maandag 3 mei

'* middags 2 uur

in zaal Concordla

een feestelijke bejaardenmiddag worden gehouden

Alle bejaarden boven G5 jaar, zijn hartelijk welkom
Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen kortien,
kunnen worden gehaald. Opgave vóór l mei a.s.
bij mevr. Aalberts, Ruurloseweg 10.

Te koop nieuw fototoestel
Agfa-lsoly. Vordensfweg 24
Hengelo Gld.

Te koop een zaadberg,
ponykar, 3 koehalsrie-
men, melkzeef, strosnij-
der en kozijn met ramen
A. LuDDers, Kervelseweg 7
Ie kuop dragend varken
eind april uitgeteld, bij U.
Schuennk, D 2ö
Biggen te koop bij Pelgrum
C 68, Hengelo üld
Te koop mooie zware big-
gen L. W. Harmsen
„Memeiink" Hengelo Gld

k^op een toom zware
'ien (8 stuks) G. W. Lijf-
O 137, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
bij W. Klein Haneveld F 29
Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

ian bruidsfoto's en
rswrtew's

*an OOLPHIJN

Weg grijs haar
Crème MARCHAL geeft uw haar
zijn na tuu r l i j ke kleur. Binnen 3
m i n u t e n ? Zonder wassen, onmid-
de l l i jk k l a a r ? Gratis folder k r i j g t

bij dr0g. LENSELINK K e r k -
aat 1.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half ren gemaakt,
dezelfde dag nog klaas.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHFN

Zij d iie vielen
De dodenherdenking zal dit jaar in onze gemeente een ander
verloop hebben dan in vorige jaren. Het organiserend comité
heeft - na overleg - tot het volgende besloten :
De kerkklokken zullen luiden van 19.47 tot 19.57 uur. Daarna
/al de burgemeester een krans leggen aan de voet van het
monument. Hierop volgen twee minuten van algehele stilte.
Wanneer tenslotte ,,The last Post" geklonken zal hebben, kan
langs het monument gedefileerd worden en kunnen bloemen
worden neergelegd.
Gedurende deze korte plechtigheid zal dus geen stem worden
beluisterd en geen zang zal klinken.
De gang van zaken tijdens deze plechtigheid zal dus soberder
zijn dan in de afgelopen jaren. Het comité ziet als het wezen-
lijke van deze herdenking het gemeenschappelijk beleven van
de twee minuten, gedurende welke het gehele Nederlandse
volk stilte betracht; stilte, om terug te denken aan de jaren
1940 - 1945, aan allen, die toen gevallen zijn en aan de geest

van moedig verzet, die zovelen bezielde.
Van velen onzer zullen de gedachten teruggaan naar de Henge-
lo.se ingezetenen, die in- en tengevolge van de oorlog zijn om-
gekomen en wier namen vermeld staan op een lijst, welke
zich bevindt in het monument, waar wij op 4 mei - na kwart
voor acht 's avonds - gedurende een kwartier tezamen hopen
te zijn. Voor wie gedurende die tijd bezwaarlijk kunnen staan,
zal voor zitplaatsen worden zorg gedragen.
Men wordt verzocht van zes uur 's avonds af de vlag halfstok
te hangen, er daarbij voor zorg dragende, dat de vlag niet de
grond raakt. Na zonsondergang dient de vlag - zoals altijd -
ingehaald te worden.
In afwijking van hetgeen eerder gebeurde, zullen de namen van
„hen die vielen" dus niet meor tijdens de herdenking worden
voorgelezen; zij volgen (hans - in volgorde- van overlijden -
hieronder :

Jan Rouwenhorst
Hendr ik Willem Kn/.rrink
Louis Mciji-rs
Jacob Philips
Sinion Philips
Usi Meyer Philipp Jacobs
Philip Philips
Samuël Jac-ohs
Herman Stoltenborg
Ccrda Johanuu Stoltenborg
Ilrrmina Oerdinu Stoltenbarg
|oh;m Stnltrnhor.^
Christina Johannu Wurstrnrnk-Agterkamp
l.co N levers
Jans Philips
Abraham Philips
Aron Meyers
Kehekka Jacobs
Hert ha Philips
Rachel Philips

Louis Philips
Billa Baer
Theodorus Wilhelmus Sanders
Erna Philips-Bönninger
Louis Philips
jennie Philips
|nlia Cohén
Louis Philips
M i n a Philips
l'Vits Cohen
Klara Fortuin-Kuiers
Alexander Cohen
Sara Jacobs
Hans Cohen
Levie Meyers
Jefta Bamberg
Jacob Philips
( i « r r i t Arnoldus Barink
Kmanuël Jacobs
Johannes Hendrikus Vennegoor

Karel Jacobs
Etje Jacobs-de Groot
Albertns [ohannes Taken
(eannette Meyers-Spier
llernard Luimes

i /.iiia Johanna Cornegoor
Willem Meenink
(acob Storm
johan Bobbink
Hernardus Verboni n
Willem Hammink
Thcodora Ilendrina van Uum-van

Ditshni/.en
Theodora Jo l ianna van Uum
Johannes Kvcrhardus Josef van Uum
Johanna Antonia Ankersini t-Knipers
Mar ia Herendina Seesing-Saleinink
l .eo An.mis t inns Salemink
Oerhard Hendr ik Wolsink

U.V.V. afd. Hengelo Gld

1945

WIN
die 2-persoons
droomreis
naar Londen

of ..een geldprijs

Fin. aktie zwembad Hengelo G
Barometerstand per 14 apri l 1965
Vorige eindstand f 34.795.67
N a - a k t i e h u i s - a a n - h u i s i n z . f 117.50

1965

Op 4 mei 1945 - op de avond dat het be-
r icht doorkwam: ,,de dui tsers in Nederland
capi tuleren" - werd onder leiding van me-
vrouw van Hoogstraten opgericht de Unie
van Vrouweli jke Vrijwil l igers. De Unie stelt
zich ten doel: Helpen, waar te helpen valt.
Werd in de eerste jaren er o a. voor ge-
zorgd dat de Hengelose mil i ta i ren in Indië
met Kerstmis en Pasen pakketten ontvingen,
Al spoedig werd begonnen met het organi-
seren van ontspanningsmiddagen voor be-
jaarden. De Unie zal op 3 mei a.s. samen
met de bejaarden haar 20-jar ig bestaan op
feestelijke wijze herdenken en nodigt bij deze
alle Hengelose Bejaarden uit . Er wordt ge-
rekend op een grote opkomst. Het wordt
een gezellige middag, waarbij o a de Hamove
de 20-jarige U V V. voor de bejaarden
een verrassing aanbiedt Komt U all jr?

Totaal f 34.913,17

De operette ..Cauber Elsje" zal op 11 en
13 mei worden opgevoerd. De toegangs
prijs bedraagt f 2,-. Voorziet u tijdig van
toegangsbewijzent De netto opbrengst komt
geheel ten goede aan het zwembad te
Hengelo Gld.

Burgerlijke stand
Geboren: Hendrika B. d. v.G. W. Poorter-
man en ]. Beumer; Annelize j . d. v. ).
Wagenvoort en H. ]. Woerts; Emil ius L.
F. M. z v. J. H. Bergervoet en B.J .Wos-
sink.
Ondertrouwd: ]. Boers en G. A. Wolsink
W. J. Garritsen en M. W. Roelvink.
Gehuwd: W. te Stroet (Zelhem) en E. ).
M. Frericks; G. H. Andriessen (Zelhem)
H. G. Rietman; A. ]. Slotboom (Zelhem)
en C. G. Scholten; G. W. Luimes en A.
Steinvoort (Zutphen).
Overleden: ). H Nieuwenhuis. m a n , 79 jr.
R. Mulderi j , vrouw, 91 jaar

Inspectie N.R.S. afd. F.H.
Door inspecteur D. Terlouw uit Velp
werden ingeschreven:
Berbe 3 b 79, Anna 4 b 81, ). Woerts;
Bontje K.S. b 79; Bea K S. b 80 B. Lang-
werden; Hi l l ie 2 b-77, H. J. Zemmelink;
Gine 26 K.S. b 79, )acoba 5 K.S. b 80
Th. R M. Tersteeg: Emma l b 80, H.].
Bosch; Roosje 28 b 78, Roosje 27 b-77.
Trijntje 101 b 78, T. J. H. Glesen (Baak);
Mariet je 27 b-77, Mar i e t j e 29 b-77, A. H.
Bretveld.

Grammofoonplaten
Een grote keuze

vindt U bij

Wolters Boekhandel

een un ieke aktie voor ieder-
een... kopers van LUXAFLEX
jaloezieën of niet!

Voor iedere gelegenheid

Voor elk seizoen

de juiste schoen
bij

Wullink's Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg

Kom bij ons in de winkel
informeren

Grootbods
wo"!L35!*!in3 Adverteer In DE RECLAMETelefoon 1469

Zoekt U een passend

communiegeschenk

Dan naar

BESSELINK - Keijenburg

Wij zijn hierin ruim gesorteerd.



Door een steeds toenemende vraag naar onze artikelen

Aanmelden bij
W. DERKSEN

Hummeloseweg 38
Telefoon 1757
Hengelo Gld

GEVRAAGD:

NAAISTERS EN
LEERLING-NAAISTERS

B. Winkelman
Pastoor Thuisstraat 12
Telefoon 1354
Keijenborg

voor onze ateliers te Hengelo Gld en Keijenborg

Voordelige Icoopgelegenheid van alle artikelen, welke in ons bedrijf voorkomen

Prettige werkkring, alle sociale voorzieningen en hoog loon

N.V. KLEMACON - Tel. 05420-23716 - ENSCHEDE

Te koop

± 1.75.00 ha

bouw- en weiland
gelegen aan harde weg i/h Broek

Aanvaarding: weiland direct; bouwland stoppel-
bloot.

Inlichtingen:

D. Walgemoed, makelaar
E 21 - Telefoon 05753-1338
Hengelo Gld

Verzilvering vac. bonnen
voor bouw- en landarbeiders

op donderdag 29 april 's avonds 8 uur

Algehele zomerinleverins
van landbouw vacantiebonnen

op woensdag 12 mei
's avonds 8 uur beide bij

H. J. Berendsen, lekink 12

Het bestuur N.C.B.

Coöperatieve dorsvereniging

„De Vooruitgang" W.A.
te Hengelo Gld

Buitengewone

algemene ledenvergadering
op donderdag 6 mei 1 965
's avonds 8 uur in zaal Langeler

AGENDA:

1 Opening.
2 Vaststelling notulen vorige algemene

vergadering.
3 Behandeling van het bestuursvoor-

stel tot ontbinding der vereniging.
4 Sluiting.

Het bestuur

MEIMARKT HENGELO QLD
woensdag 28 april

DANSEN
Zaal Langeler, orkest: „The Woodpeckers"
Zaal Concordia, orkest: „The Moodchers"

KONINGINNEDAG
vrijdag 30 april

DANSEN
Zaal Langeler, orkest „The Favorita's"
Zaal Concordia, orkest v.d. Berg
Zaal Michels
Zaal v.d. Weer, orkest „The Meteoors"

hoera, gratis speldjes bil

k3 de échte doe-het-zelf verf wij hebben
de gehele serie k3 speldjes in voorraad

Schildersbedrijf

S 7 E E G E
Tel. 1478 - Hengelo Gld

„DEN B REM E R" - TOLDIJK

30 april

DANSEN
Aanvang 7 uur

Orkest: „The Evening Stars"


