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Het is jammer voor de anderen,

GAZELLE is heter/maar

Komt u onze pracht collectie
eens zien In sport- en tour-
uitvoering

A. B. WOLSINK - Spalstraat 28 - Telefoon 1256

In ons steeds groeiend Groothandelsbedtijf, met
een interessant lever ingsprogramma van meer dan

40.000 a i t i k e l e n , hebben wij plaats voor enke le

M A G A Z I J N B E D I E N D E N
van 15 - 55 jaar

Speciaal voor onze IJZER- en PIJPENLOODS zoeken wij enkele

f l i n k e volwassen mannen .

^ Deze loodsen zijn voorzien van een uitstekende
technische u i t rus t ing ; voor het zware werk
zijn b.v. takels en electr. loopkatten aanwezig.

Op de OVERIGE AFDELINGEN kunnen zowel OUDEREN als
JONGEREN geplaatst worden.

+ De jongelui k u n n e n een goede toekomst op-
bouwen. Aan hun practische en theoret ische
opleiding wordt de nodige zorg besteed.

•¥• De magazijnen zijn in het algemeen grote
ru imten , waar men niet het gevoel heeft
„opgesloten" te zit ten.

•¥• Er wordt u i t s lu i t end in dagdienst g e w e r k t ;
dus geen ploegen.

•¥• Het is pre t t ig , afwisselend en vast werk in
een goed georganiseeide, solide gemeenschap.

-¥• Goede sociale v o o r z i e n i n g e n .

•¥> Reiskoste nU-gemoetkomin g.

Elke dag tijdens de kantooruren wil len

wij gaarne geheel v r i j b l i j vend alle in-

l icht ingen vers t rekken over de mogeli jk-

heden en arbeidsvoorwaarden in ons

bedri j f , doch speciaal te:

Hengelo Gld, dinsdagavond 18 mei

van 7.30 - 8.30 uur

in café Leemreis - Spalstraat 40

Wichmond op dinsdagavond 18 mei

van 7 30 - 8.30 uur

in café Krijt - Dorpsstraat 25

Vonden op woensdagavond 19 mei

van 7.30 - 8.30 uur

in café Eskes - Dorpsstraat 42

Steenderen
op woensdagavond 19 mei

van 7.30 - 8.30 uur

Café Heezen - J. F. Oltmanstraat 5

Zutphen elke maandagavond

van 6.00 - 7.00 uur

op ons kantoor - Havenstraat 7

Desgewenst kunt U ook schriftelijk of

telefonisch contact met ons opnemen.

Tel. 05750-5551, toestel 353 of 358

Havenstraat 7 - Zutphen



HENK GROOT JEBBINK

en

DINI WESSELINK

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op vnj-
dag 21 mei om 2 uur ten gemeentehuize
te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Olddoorde
weieerwaarde heer Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, „De Wisselt" F 23

Vorden, „Hoogkamp" C 3
mei 1965.

Toekomstig adres: F 23, Hengelo Gld

Receptie van 3.30-5 uur in zaal Concordia
te Hengelo Gld HJ)

Openbare
School

Dorp feestelijke
ouderavond

op zaterdag 15 mei a.s.

om 7.30 uur in zaal Langeler.

Toneel
Zang
Muziek

Toegang vrij

Pauze met verloting

Ouders en belangstellenden hartelijk welkom

Coöperatieve dorsvereniging

„De Vooruitgang" W.A.
te Hengelo Gld

Buitengewone

2e algemene ledenvergadering
op woensdag 1 9 mei 1 965
's avonds 8 uur in zaal Langeler

AGENDA:

1 Opening.
2 Vaststelling notulen vorige algemene

ledenvergadering.
3 Behandeling van het bestuursvoor-

stel tot ontbinding der vereniging.
4 Sluiting.

Het bestuur

Profiteer in de

en uw gezin vaart er wel bij

Koffie voor halve prijs
Elke 2e bus Kolibri vacuumkoffie van 194

voor 97 met nog 40 zegels

Neem een voorraadje in huis
APPELMOES 2 literblikken nu 109

Ylido insectendood
Spuitbus 32S met 100 zegels gratis

Halve vruchten

Halve perziken

Slaolie

literblik 133

hc fles 129

Het volle pond voor weinig geld
Gestoomd gehakt blik a 500 gram 1O6

Aardbeien op sap
l i terblik 13S

Zo goedkoop kocht U nooit
DOPERWTEN middelkwaliteit literblik 69

2e blik 39

Haagse leverworst 100 gram

Nierbrood 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van mei 13 - 19 mei

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Zomerprijzen brandstoffen

Bestellingen worden gaarne aangenomen door

het oudste adres

Th. J. Harmsen
Raadhuisstraat 17 - Hengelo Gld

Alles in voorraad tot super toe



KERKDIENSTEN
Zondag 16 mei

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds F. v.d. Heijden, Lochem
10 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds H. ), Visser, Doetinchem

Vrijz. Herv. Kerk
8.30 uur Ds F. v.d. Heijden, Lochem

Grote Krrk

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
4.15 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
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, OOK)

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Inoaande Zaterdagmiddag 2 uur

!)r Felix Tel. 06755-266 (b.g.g, 008)

Burgerlijke stand
Geboren: Lucia E. M. d. v. P. H. Jansen
en M. J. F. Reinders;
Ondertrouwd: B ]. Gussinklo (Lichtenvoordc
en H. H. Groot Roessink; C J. de Bruin
(Bergh) en H. v. d. Boom; H. Groot Jeb-
bink en G. ]. Wesselink (Vorden)
Gehuwd: G. ]. ]. H. Wissink (Voorst) en
M. C. B. Lankhorst
Overleden: G. J. M. te Wilt, vrouw, 53 jr
W. G. Burghout, man, 68 jaar

Hengelo werd een fraai

winkel-pand rijker

Zaterdag l mei was voor de fa.A.Besselink
(smederij) een verheugende dag Opdezedag
werd n.l. een geheel n ieuwe zaak geopend
aan de Hummeloseweg, t o. garage Herwers.
De fa. Besselink, welke voordien gevestigd
aan de Kastanjelaan hoek Banninks t raa t ,
heef t bij deze nieuwbouw nu ook 'n winkel
aan haar bedrijf toegevoegd
De voorzitter der winkeliersvereniginp de
heer J . H . Tijdink verr icht te de officiële
opening en compl imen t r e rde de fam. Bes-
selink met de aanwinst. Spr memoreerde
in een korte toespraak dat met deze 130e
verbouwing of vernieuwing na de oorlog
Hengelo GJd een f r aa i pand r i jke r was ge-
worden en men niet elders hoeft te gaan
wat eigen plaats biedt.
Dat het niet aan verdere belangstel l ing ont-
brak bewezen de vele b l o e m s t u k k e n , die
van verschillende zijden werden ontvangen.
Van de gelegenheid het bedrijf en winke l te
bezichtigen werd veel gebruik gemaakt .
Met de opening van de winkel gaat de fa.
Besselink zich nog meer toeleggen op de
verkoop van verwarmingsapparaten, o.a,
kolen- en oliesstook, alsmede huishoudel i jke
ar t ikelen enz. Een nieuw snufje zijn de
verpakkingsartikelen. Dit zijn van aller-
hande k le invakar t ike len zoals spi jkert jes ,
schroefjes enz. welke in kleine hoeveelheden
verpakt geleverd worden,
De bedri jfsruimte welke thans aan de fa,
ter beschikking staat is vele malen groter
d m de oude. Mede door aanschaf van nieuwe
machines zal men zich ook meer toeleggen
op constructiewerken. Ook kunnen thans
geleverd worden landbouweiktuicer- zoals
kunstmeststrooiers en transport laders. Ook
iets nieuws is de verkoop van V-snaren
in a l l e r l e i maten voor d r i j f w e i k t u i g e n .

Bond voor staatspensionering
hield propaganda-feestavorden

De afd . Hengelo Gld van de Bond voor
Staatspensionering verzorpde weer enke ' e
in alle opzichten geslaagde propaganda-
feestavonden en wel op z a t e r d r ^ . 24 ;p l
en l mei, resp, in de zalen Concoidia en
Langeler.
De heer H. Berendsen r iep de aanwezigen
een har te l i jk welkom toe en leidde de voor
deze avond uitgenodigde s p r e k e r s met een
kort woord bij de aandachtige toehoorders
in Op d u i d e l i j k e wijze zetten zij in hun
causerie de pogingen uiteen, die in het we rk
worden gesteld om vei betei ingen aan te
brengen in het pensionerrgswere n
Dit o.a. door verhoging van de u i t k e r i n g tn
door het pensioen op hoger plan te brengen.
De eigen toneelgroep, welke zolargzamer-
hand een reputatie aan het opbouwen is,
bracht op de pianken het komisch» toneel-
spel Zwar te ku i st op de dageraad.
Dit stuk werd in d ia lec t gesprok» n he tgeen
nog meer sprak tot de ve rbee ldn $• VIT de
aanwezigen. Het uit 3 bedrijven bestaande
spel van A. Frieling heeft menige lach doen
ontlokken. De rolverdeling was goed ge-
kozen, hetgeen tot u i t d r u k k i n g kwam in
het verantwoorde spel, dat de a c t e u r s ( t r k e s )
leverden.
Het toneelstuk speelt zich af op de boerde r i j
,,De Dageraad", waar 'n oude tante twee
t rouwlus t i^e meisjes aan twee iewat ve r l eg t u
partners t r ach t t e koppelen. De jongens
die niet weten hoe ze 't moeten aanpakken
roepen dan de hulp m van 'n waarzegster.
De heer Berendsen dankte a l len h a r t c - l i k
voor hun komst en l iet voor dr spelers
een extra applaus aanhef fen .

Adverteren doet verkopen



A.E.G. wasmachine
m. dubbelw. chroomstaalkuip
voor 3 kg droge was, m. verwar-
ming, kunststof wasbeweger, was-
tijdinstelling, dubbele deksel en
beveiligde motor

Van f 475.-

nu voor l

A.E.G. centrifuge
voor 3 kg wasgoed, verchroomde
vulrand, automatische rem,
beveiligd deksel, hoge trommel-
snelheid

Van F 275.-

nu voor f 235.—

Winters
Te koop 2 dragende vol-
bloed M.R.Y. vaarzen, bi jna
uitgeteld, prima a fs tamming
en productie. Joh. Jo l ink ,

C 41, Keijenburg

Te koop 2 toom biggen
F. Hulshof , D 32, Hengelo

Te koop jongensfiets, 10-
12 jaar, in goede staat.
Joh. Berenpas D 128

Hengelo Gld

Te koop Schotse collie
teef, met stamboom 9 weken
H. Derksen, Hummelose-
weg 38, Hengelo Gld

Weg grijs haar
Voor f 3.75 per half jaar nooit
meer last van grijs haar. Crème
MARCHAL helpt onmiddellijk.
Speciaal borstelt jr f 1.50. Gratis
folder kr i jg t u bij drog. LENSE-
LINK Kerkstraat 1.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

üan bruidsloto's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Heutmarkt 77. ZUTPHFN
Telefoon 353Q

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw

Advertenties

Steeds voorradig de nieuwste serie

rijwielen
o.a. SIMPLEX en GERMAAN

in sport en tour in diverse kleuren en

alle prijsklassen

HENLI rijwielmagazijn

B. J. HULSHOF

Boekenweek 14-23 mei
Diegene die t i jdens de boeken week voor f 7.50 of meer
aan boeken koopt, ontvangt gratis het boek „De Geuzen"



Leden van de

H. H. V.

Het bestuur houdt zitting op

vrijdagavond 14 mei van 7-9 uur

bij café Bruggink

VOOr

opgave van nieuwe visakten

Bij inschrijving te koop

Een perceel bouwland

aan de Hummelosewep bij de „Olde Kaste" te
Hengelo Gld kad. sectie F no 1852, groot 72 are
Eigenaar G. W. Starink.
Vrij van pacht te aanvaarden stoppelblool 1965.
Briefjes inleveren tot 20 mei a.s., 17 uur, ten
kantore van notaris H. van Hengel te Hengelo Gld
Spalstraat 25 (tel. 05753-1273) alwaar inlichtingen

HARMSEN & GEURTSEN
Do Speciaalzaak

heeft te koop

gebruikte brommers
o.a. Puch, Berini Sport Jeunesse

GEVRAAGD zo spoedig mogelijk

flinke kracht
voor tractorchauffeur

en hulp in maalderij

FA A. JANSEN
Hummeloseweg 39 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1412

Koop een SOL EX

De bromfiets voor jong en oud

TH. J. SLOTBOOM
B 98 - HENGELO GLD

Doperwten fijn, literblik nu 96 et

Zilveruitjes grote pot 95 et

Ranja grote fles 98 et

3 blikjes vruchten op sap 169 et

Pinda's in dop 49 et

2 flessen vruchtenlimonade 99 et

3 flessen gazeuse limonade 98 et

Literpot kleine augurken slechts 129 et

Jampot rode bietjes, nu 3 potjes 98 et

M. Wijnbergen & Zn
Telefoon 1473

Philips droogautomaat
3 kg wasgoed komt er naar wens

strijk- of kurkdroog uit.

Prijs f 598.-

U mag deze automaat vrijblijvend en gratis 1 dag
proberen.

Winters

Wist U,
dat wij Uw woning vakkundig installeren

dat wij een pracht kollektie meubels in voorraad

houden

dat wij Uw matrassen nieuw overtrekken en bijvul-

len en van veren bedden celmatrassen maken

dat wij Uw oude meubelen als nieuw stofferen

dat wij U gaarne vrijblijvend onze stalenkollektie

tonen «n prijsopgaaf maken

dat wij uiterst scherp in prijs zijn en U de meest

mogelijke service bieden

dat ons adres is

A. J. A. HELMINK
Zutphenscw«g 14

Telefoon 05752-1514
VORDEN



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 banksenice.

Denk aan de

vrijdagavondmarkt
te Hengelo G l d, van 5 EO t 1O uur

AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

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

12 mei - de dag der verpleging
De „Dag van de verpleging" zal dit jaar
op 12 mei worden gehouden, Deze dag,
die internationaal wordt gevierd en die vo-
rig jaar door de Federatie van Nederlandse
verenigingen die de belangen van de ver-
pleging en de verplegenden behartigen ia
ons land met succes is ingevoerd, is be-
doeld om zoveel mogeli jk aandach t op de
verpleging te doen vallen. Enerzijds wil
men op deze dag propaganda maken voor
het beroep, anderzijds een hommage be-
wijzen aan hen die het beroep uitoefenen
of hebben uitgeoefend. Vorig jaar h f e f t d e
,,Dag der verpleging" hoofdzakelijk ge-
stalte gekregen in de ziekenhuizen en ver-
pleeginrichtingen. Men hoopt dat dit jaar
ook de verplegenden in de maatschappelijke
sector voor het voetlicht zullen worden
gebracht, in het bijzonder de wijkverpleeg-
sters, de schoolverpleegsters. de verplegen-
den van de sociaal-psychiatrische dienst en
die in de bedrijven.

Eind mei a.s. zwemmen
Aan de bouw van het zwembad wordt met
man en macht gewerkt. Het grote bassin
is bijna gereed en.de gebouwen schieten als
paddestoelen uit de grond. Het bestuur
streeft er naar de poorten van het zwem-
bad ult imo mei voor bezoekers te openen.
Als badmeester is benoemd de heer G.C.B*
van Aken te Keifenborg. De tarieven zijn
als volgt vastgesteld:
1 abonnementen voor gezinnen f 20.-

onbeperkt het aantal keren zwem-
men en ongeacht het aantal kinderen

2 abonnementen voor volwassenen t 12.-
3 abonnementen voor kinderen f 7.50
4 10 badenkaart voor volwassenen f 7.-

voor kinderen f 4.-
5 Entreekaarten voor volwassenen f 0.90
6 „ kinderen f 0.50
7 „ „ kleuters f 0.25

kleuters onder begeleiding van
volwassenen hebben gratis toegang

8 Zwemlessen, 15 lessen f 10.-

KEIJENBURG

Vergadering Boerenleenbank
Onder voorzitterschap v.d. heer G.Menting.
kwamen de leden van de coöp. boeren-
leenbank voor de jaarvergadering bijeen
in het parochiehuis. De hiervoor bestaande
belangstelling was redelijk te noemen.
Bij monde van secretaris de heer H. van
Uum bleek het afgelopen boekjaar voor
de bank een goed jaar te zijn geweest.
Gespaard werd er voor een totaalbedrag
van f 1.378.802.93 en terugbetaald tot een
totaal van f 1.084.182,57. Dat betekent een
overspanng van f 294.620,36. De bank zag
ook het aan ta l spaaiders wr tnee rde td met
125. Tesamen 1721 spaarders overschreden
het bedrag van f 300.000,—.
Voor f 286.900,— werd in 1964 voor-
schotten verstrekt, terwijl afgelost werd
f 159.029, — .
Besloten werd om het winstsaldo, groot
f4918,86, aan de reserve toe te voegen.

...ü

f
- winst

U als pluimveehouder heeft één doel

voor ogen: zoveel mogelijk eieren ra-

pen. UTD stelde volledige legvoeders

l samen, die in de praktijk hebben be-

wezen een prima resultaat te geven :

hogere produktie, méér eieren, méér

•winstpunten voor U. Pak ze met beide

handen aan! Bestel nu Legkips of Leg-

meeljde volledige legvoeders van UTD

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GRGOT-JEBBINK
Hengelo (Gld.) 1348

Denk aan de opvoering van „Cauber Elsje"
ten bate van het zwembad op dinsdag 11 en
donderdag 13 mei, 7.30 uur in zaal Langeler


