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Abonnementsprijs
f 2.- per half iaar.

UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters

HENGELO GLD

Tel. 05753-1455

Giro 964791
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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
De Rai f fe isenbank is U ook gaarne van dienst met de
verzorging van Uw reisdeviezen.
U leunt bij ons terecht voor al uw bankzaken.
Het is immers:

De spaarbank met volledige banksenice.

Denk aan de

te Hengelo Gld, van 5 tot t O uur

A.E wasm
m. dubbelw. chroomstaalkuip
voor 3 kg droge ^/as, m. verwar-

ing, kunststof ^yvasbeweger, was-
d instelling/dubbele deksel en

beveiligde/motor

Var
' /

nu voor f

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

Van f 275. -\

nu voor f 235. —

Gemeente Hengelo Gld

Openstelling bureau burgerlijke stand

In verband met het in werking treden op 1 april j . l .
van de wet van 26 maart 1965, staatsblad 121, wordt
de aandacht er op gevestigd, dat het bureau van de
burgerlijke stand vanaf voormelde da tum voortaan op
zaterdag gesloten zal zijn.
Ingevolge het nieuwe artikel 29 van het Burgerlijk
Wetboek zullen de aangiften van geboorten moeten
worden gedaan aan de plaatselijke ambtenaar van de
burgerli jke stand binnen drie dagen na de bevalling
za te rdagen ,zondag -» en algemeen e rkendefees t -

^.

dagen niet meegerekend.
Dit houdt in, dat de aangiften van geboorten en over-
lijden etc. op zaterdag niet meer behoeven te worden
gedaan.

Het bureau van de burgelijke stand is thans geopend
maandag t/m donderdag van 9-12 uur ;
vrijdag van 9-12 uur en van 18.30-20.00 uur .

VERLOVINGSRINGEN
A. Groot Kormelink

I HORLOGERIE GOUD EN ZILVER
E

SPALSTRAAT 17 - TEL. 1771

HENGELO GLD

DKW en SOLEX bromfietsen

GARAGE HERWERS
TELEFOON 1263

J. G. van Dijke
TANDARTS

Afwezig
van vrijdag 21 mei
tot maandag

14 juni

Waarneming spoed-
gevallen

Tandarts Edens, Vorden.
Spreekuur van 9-10 uur, be-
halve zaterdags.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan hruidsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN



JAN BOERS

en

GERRIE WOLSINK

hebben de eer U, kennis te geven van
hun voorgenomen huwel i jk , waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 2G mei a.s. om 2 uur ten ge-
meentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk door de weleerw. heer
Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, Banninkstiaat 30
mei 1965

Hengelo üld, Vordenseweg 3

Toekomstig adres: Vordenseweg 3

Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in zaal
Bruggink te Hengelo Gld.

Woensdag 26 mei

wegens huwelijk de gehele dag

gesloten

A. G. WOLSINK Vordenseweg

GROENE KRUIS HENGELO GLD

Aan de agenda voor de ledenvergadering op 20 mei a.s.
wordt als punt 8a toegevoegd:

voorstel tot verhoging v.d. contributie
Het bestuur

VERENIGING
VOOR

Vreemdelingenverkeer

Algemene ledenvergadering
op maandag 24 mei om 8 uur
in hotel Leemreis.

AGENDA:

1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Jaarverslag penningmeester.
5 Benoeming kascommissie.
6 Bestuursverkiezing. J. Herwers, aftr., herkiesbaar.
7 Bespreking zomerplannen.
8 Vaststelling contributie.
9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Hierna ver tonen vari dia's over Oostenrijk en Canada

Hengeloërs, door uw belangstelling te tonen, steunt u het

werk van de V.V.V., want de V.V.V. is ook uw belang.

Het bestuur

ONS
voordeel

uw
voordeel

Door steeds stijgende omzetten

altijd goedkoper dan elders!

Gazeuse limonade 3 fles 99 et

Huishoudjam (Aardbeien) met appel 67 et

Prima DWEIL 2 stuks deze week 123 et

Verse worst uit diepvries
400 gram deze week 180 et

Erwten-Wortelen l i t e rb l ik 46 et

GRATIS glas bij l fles R a n j a a 175 et

2 y Q Tomatenpuree, 2 bl ikjes van elk
X / Soepgroenten samen

B I E R Posthoorn, licht of donker

6 pul 1OO zegels GRATIS

Augurken

Snijworst

Kinnebakspek

l i terpot 99 et

100 gram 49 et

100 gram 38 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 19 mei - 26 mei

Voor vlug en prettig winkelen naar , , .

WANSINK 'S
V.I.V.CXZEIFBEDIENING

Rabdhuisstr 4 HENGELO GLO Te*. 1205

A.s. zondag

23 mei
DÉ wedstrijd

van het seizoen

STEENDEREN 1

P A X t
Aanvang- 2 uur

POLAROID ZONNEBRILLEN

NEMEN HINDERLIJKE

SCHITTERING WEG!

Of U zeilt, fietst, vist of zo-
maar in de zon zit, een
Polaroid zonnebril
geeft Uw
ogen rust.

FA ROHLER-UIISSII IK
OPTIEK - HORI..OGERIE

GOUD EN ZILVER

KERKDIENf EN
*3

Zondag 2ó 'i

Ned. Herv, K- ;•
8.30 uur Ds J. A.Tammet Warssrveld.

jeugddieost
10.30 uur Ds M. S. J. de Jo«g, Lochem.

Goede Herder Kapei
10 uur Ds J Wiersma

Vrij? Herv Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 1045 uur H Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uut r. Lof Dooi
de w e e k H Missen om 8 uu i

R.K kerk Keijenbuii,
ledtTi day 7 en 8 uur Mis
s Zondag 7.30 en 9 uur Mis. 10 30 uut H< eg
mis s avocds 7 uui Lof i

Zortdagsdienfci Doktorei.
Dr. Th. |. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OC>

Zcndagsdiensi wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. !3lS,

Zondagsriienst Üit>r«na ts«.t.
Hengelo-Steenderftr.

Ingaatide Zateidncn.idda^ 2 uur
Dr RU Te 057SS-M20 (by.y. OOK)

Uit serie van 4
Bij tube van f 1.-

Burgerlijke stano
Geboren: Johanne» W. z.v. W Visschersen
G ) Di)kn..-.r;; Monique W A d. van l) J
W'ttytiivooit en ) W W o l s i u k ; H e n d r i k j
2 Vati ) W ZrCmoiCttuk en H } R u r s i n k :
(eane t tö W J a van J W Beef t iuk t n J H J
Voskamp.
On i e t rouwd . B A H o c b i n k e n j B h N i e s s i n k
J S J Lacrs (Ztlhtm) tu E M Hoebmk.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Examen doen?
Mi j n hardt Ts Zenuwtableiten

Gevraagd een boerenknecht voor
direct of later. J. W.Wullink C 39
Hengelo Gld. Tel 05753-1246.

Dikkertje Dap kleuterschool

Aangifte kleuters

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijk-
heid van kleuters verzoekt het bestuur de belang-
hebbende ouders, voorzover zij zulks nog niet
hebben gedaan, bij de hoofdleidster vóór 1 juni
a.s. aangifte te doen van die kleuters, die met
ingang van het nieuwe cursusjaar vier jaren oud
zul len z i jn . Aangezien echter de school reeds thans
ten volle bezet is en uitbreiding van de school
met één lokaal wordt overwogen, is de inschr i jv ing
van kleuters, die voor l september van het vol-
gend jaar de l ee f t i j d van vier jaar zullen hebben
bereikt, eveneens tot l jun i a.s. open gesteld.
Belangstellende ouders wordt in hun eigen be-
U'ig a i i j M. - iden van deze mogelijkheid tot aan-
gifte gebruik te maken.

Het bestuur voornoemd

KOOPT AL UW

zonwering
bij

HEIJINK
TELEFOON 1484

AfWSkS - AUTOMAAT
géén (fabr . General Blectric U S.A.
voor-
spoelen

Ingebouwde vuedsehts te r i -
v e r n i e u w t i
Gioie capaci te i t

(D

Per keer de atwas var de
gehelb dog voor een gezin van
Ö—8 personen

Winters
Spalstiaat 8-10

Henseiose Ensrosslachterij
v.h. D J JANSLN Hengelo üld - Tel. 1207

Wij leveren iedere donderdagmorgen :

prima RUNDERBOUTEN
to^oi i scherp c o n c u n e i c i i d c p r i j z e n

Desgewenst u i tgebeend voor cie d i q - v i u s
Bestellingen u i t e r l i j k dinsdag.

Aanbiedingen
20 mei - 3 juni

samen et

25o gram pindakoekjes 7B et

Heerlijk voor de boterham
chocoladeboter 62 et

l pot Herba abrikozen 98 et

l literblik stukjes ananas 159 et

100 gram musketflikken
100 gram vruchtenkoekje
l blik hupack nasi goreng

1 pakje batonkoekjes
2 p. tiktak thee
2 p, koffie
2 tuben tandpasta
200 gram kwatta bonbons
1 zakje ijsbonbons

149 et

Gratis
speldje
bij

Fa Heezen

De keur op 't goud is net zo iets,

als t merk GAZELLE

op een brommer of Fiets

B 98 • Hengelo Gld

RUNDVEEFOKVERENIGING
Hengelo Gld

een MONSTERNEMER
GfcVRAAGU

v >or 5 J I ; M I u t r i 3 weke.i, omgeving doip

op hei ka t i too i dei

Coöp, Z u i v e l f a b t i e k

Nu het zomer wordt

sandalen
muilen

zomerschoenen

van

Wullinks Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg



Tapijten

Cocos

Jabo

Tapisom

Tapiflex

Flexorol
0

ook in kamerbreedte

HEIJINK
voor al Uw

vloerbedekking
Telefoon 1484

GROTE SORTERING

badpakken

vindt u bij

Schröder bij de kerk

PASFOTO'S
voor alle .ioe>nn.vn. voor
half een u, r-i;,n • t.
daxelfd* dag nog klaax,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHKN
Telefoon

Weg grijs haar
Borstel uw gri jze haren weg met
Crème MARCHAL, zonder vrees
voor regen! Crème MARCHAL
is watervast en gezond voor uw
haar! Gratis folder kr i jgt u bij
drog. LENSELINK, Kerkst raat l

Modisch cashmire-
dessin, exclusieve
halsgarnering. 48,

Voor de vele b l i jken van
belangstelling, die ons gou-
den huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, zeggen wij allen
onze oprechte dank.

G. Lenselink
J. H. Lenselink-Ooms

Hengelo Gld, mei 1965.
Kerkstraat 1.

Sportief pullovertje
met moderne col.
Mouwloos 17,95

J. E. T. LAKGELER
KERKSTRAAT 11
HENGELO OLD
TELEFOON 1235

BLOEIENDE

geranium
salvia
afrikanen
agaratum
petunea
lobelia's
enz.

J. E. T. LMGELEI
KERKSTRAAT 11

HENGELO OLD

TELEFOON 1235

Te koop 2 toom biggen
enige BB zeupjes en een
hooischudder. H. J. Zem-
melink, E 52, Hengelo Gld

Voor de vele bl i jken van
belangstelling die wij moch-
ten ontvangen tijdens de
ziekte en na het over l i jden
van onze lieve man, vader
en grootvader

J. W. Zeevalkink

betuigen wij onze hartelijke
dank, in het bijzonder aan
Dr Schreuder.

Wed. J. W. Zeevalkink-
Wassink

Hengelo Gld, mei 1965.
D 46.

Gevraagd net meisje voor
de huishouding voor dag of
dag en nacht. Liefst zelf-
standig. Mevr. Schröder bij
de kerk.

M. Wijnbergen

Heren en jongens mode

kostuums

kolberts en

pantalons

LENTFERINK
Telefoon 1383

Te koop jonge konijnen
Vlaamse reus, bij Lenselink
F 28, Hengelo Gld

Te koop 2 toom mooie
biggen bij L. W. Harmsen
„Memel ink" , Noordink
Te koop een toom biggen
bij D. J. Walgemoed, E 40
Hengelo Gld, tel. 1421

Gevraagd net meisje voor
2 dagen per week. Adres
bureau dezes.

Te koop
Renault Ondine 1962
Zündappen Berini brom-
fiets

Garage Herwers

Te koop mooie jonge ree-
pinchertjes bij H. Hermans
Tramstr. 6 Hengelo Gld

Te koop een toom zware
bigqen (10 stuks) G W
L i j f t o p t , D 137, tel . 1359,
Hengelo Gld.
Te koop biggen Joh. Be-
renpas, D 128, Hengelo G

Biggen te koop. B.
veld, B 107

Bret-

Te koop 3 toom biggen
R. Klein WinkJl./ Yarfiael
F 43, tel 7293 tl/n'/^
Te koop 4 dr. bb [geiten
bijna a d.t. H. W. Lenderink
B 35

Geslaagd
Onze plaatsgenote mej . G. Kohier behaalde
de diploma's Steno Duits en Nederlands

Jubileum J. W. Luiten
Gedurende 25 jaar was de heer ] W Luiten
als assistent, verbonden aan de l a n d b o u w
voorl icht ingsdienst te Hengelo Gld.
Op een feeste l i jke bijeenkomst werd hem
namen.s de ABTB, Geld. Mij v. Laad bouw
en CBTB een rookstoel aanr boden.|
Uit deze bl i jkt de waardering van d • stands-
organisaties voor zijn werk.

Financiële aktie zwembad
Barometerstand per 12 mei 1965:
Vorige eindstand f 34.930,17
Opb engst voetbalwedstrijd P*x
veteranen-gemecnteambttnarer „ 200,—
Bijdrage van een oud inwoner ., 25,—

Nieuwe itand f '^5.17

STEENDEREN

Oudste inwoner overleden
BRONKHORST - Op de l ee f t i j d van
101 jaar overleed Harm Hulshot. c> oudste
inwoner uit de gemeente Steen dei t.
Geleidelijk ging zijn gezondheidstoestand
achteruit . In tegenstel l ing tot z'n hooderste
verjaardag werd het bereiken van 't 101e
levensjaar in alle soberheid gevierd
Met 't heengaan dezer bekende en
thieke f i g u u r is een brokje geschie
het stadje Br inkhor s t verdwenen.
Harm Hulshof wi&t veel te vertel len
de oude geschiedenis van dit schilderat '
plaatsje aan de IJssel.

Directeur benoemd aan et,
R.K. Lagere Huishoudschool

BAAK • Met ingang van het nieuwe
is benoemd tot direkteur aan de R.K. l <• .
Huishoudschool. De directrice v.d.
mej. M. Hofman treedt b innenkort <
huwelijk. ^
De nieuw benoemde direkteur de g
A. Sanders, welke momentee l is ver JJ
a.d R.K. Lagere Landbouwschool t
geeft ook al enige tijd les op de hi
school in zang en in de A. V.O.
aan de leerlingen der assi.stentenkUs
Mej Hofman zal zich na haa •. *
gaan vestigen in Zevenaar. .

Bijeenkomst chr. vrouwe
TOLDIJK Voor de laatste u i t . . .
seizoen hield de ch r . v rouwenve n
bijeenkomst in zaal ,,den Brcmer '. \
De presidente mevr. Jansen-v.d . Pc i o,
groette na 'n openingswoord de aanwezigen
in 't bijzonder de spreekster op deze a ~ r \.
mevr. Pasma-van Haaften, die haav inf
ressante reis door het Heilige Land be
toegelicht met p iach t ige kleufCfidi**!
Ooor de leden we rd deze prachtige a\
hogelijk gewaardeerd. De v o o r z i t s t e r bo.
de spreekster onder harteli jke dankzevgü
een a t t en t i e aan.

WICHMOND

Aktie voor jeugdgebouw
Voor de verbeter ing van het jeugdgebou
achter de Herv. Kerk te Wichmond is
veel geld benodigd.
riet hiervoor gevormde comité heeft reet
veel werk verzet. Onlangs werd een akt
gehouden met de verkoop van oliebolUn i
Wichmond en omliggende plaatsen. H<
jracht ru im f 965,— op
nmiddels is er gestart met de verkoop va!
oten. evenals vorig jaar.
Waar men nog niet is geweest zullen a'
nog loten worden aangeboden.

Attentie
De inwoners van Wichmond Vierakke
worden er op attent gemaak t dat di
vakant ie rege l ing voor de bakkers, kruide
niers en slager niet per advertentie bekent
gemaakt worden, doch per berichtkaart .

enoemde leveranciers zullen dezr kaarten
aan hun klanten verstrekken.


