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COÖPERATIEVE De Raif fe isenbank 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.

De vri avond markt
ook op UW bezoek!

Alle verzekeringen. Adr, Groot Jebbink Hengelo Gld 8 30 Tel. 1348

JANSEN 't SCHOENENHUIS

Vaderdag

boekendag

Wolters Boekhandel

Hengelo Gld heeft een zwembad l

Een reeds vele jaren gekoesterde wens in vervulling gegaan

Deze foto geeft een overzicht van het bad tijdens de officiële opening.

Zaterdag 5 juni heeft burgemeester Baron Mackay het Hengelose zwembad officieel geepend. De heer W.
Geurtzen, voorzitter van de ZwenbadstichtinQ sprak de openingsrede uit. Hulde aan de Zwembadstichting
en de medewerkers, die bergen -verk verzet hebben om dit mooie bad tot stand te doen komen.



BART HOEBINK

en

LEIS JANSEN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op donderdag
24 juni a.s. tijdens de plechtige H. Mis
die om 10 uur te hunner intentie zal
worden opgedragen in de parochiekerk
van de H. Johannes de Doper te Keijen-
burg.

Hengelo Gld, Noordink E 13

Keijenburg, C 5(3
jun i 1965

Toekomstig adres: Rtisserweg 2, Toldijk-
Steenderen

Dagadres: Concordia, Hengelo Gld

Receptie van 4.30-6 uur

VOOR VADERDAG

'n pracht sandaal „met voetbed"

portefeuilles - portemonnales

Voor de auto

autoplaids

mascottes in verschillende kleuren

ZIE ONZE ETALAGE

JAN HERMANS
Past. Thuisstraat 8 - Keijenburg - Telefoon 1669

Wesens vakantie gesloten
van 21 t.e.m. 3O juni

l ju l i staan wij weer voor U klaar

SLAGERIJ R A TER IN K

VADERDAG

Ook voer vader hebben wij geschikte cadeaus

Auto-, brommer- en
rijwielaccessoires

Garage A. B. Wolsink
Spalstraat 28-30 - Telefoon 1256

zelfbediening

uw voordeel

Gelegenheidskoopje

pracht weekendtas
edel kunststof slechts

(beperkt voorradig)

Zilveruitjes literpot

Weg met die vliegen

spuitbus Vlido
met gratis UK speldje 4

3.25

en ook nog 50 zegels

Cacao 3 pak a 100 gram

1 bl. doperwten fijn
1 bl. sperciebonen

samen 139

Appelsap gezinsfles 57

Fancy keta zalm blik 119

Zwanenberg soepballen 2 blik v. 17(> v. 139

Vleeswaren van goede huize
U proeft de kwaliteit!

Snijworst

Nierbrood

100 gram

100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 16-22 juni

Voor vlug en prettig winkelen naar . . ,

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

20 juni Vaderdag

Verras Vader en geef hem een

Philishave

Installatiebedrijf BESSELINK
Raadhuisstraat



2O juni Vaderdag

Komt u eens

bij ons

kijken

Geef Vader een nuttig cadeau.

Wij hebben een ruime keuze.

Lederwaren
of iets op kampeergebied

ARN. B O E R M A N

VADERDAG

KERKDIENSTEN
Zondag 20 juni
Ned. Herv Kerk

8.30 uur Ds F. ]. Duo, Hummelo
Jeugddienst

10 uur Ds W. v. d. Ven, Borculo

Goede Herder Kapel

Vrij / Herv, Kerk
10 uur Ds v. d. Ven. Borculo (Gr. Kerk)

R.K. Kerk Hengelo Gld
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 Keijenburc
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
s Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10 30 uur Hoog

mis. 's avocds 7 uui Lofi

Zondagcdlentl Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OGh

Zondag&dien&i wijkverpleging
ir. Lucie Marie (Tel. 131 S,

Zondagfcdlenst Dieren» t»«»n
Hengelo-Steenderen

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

bruining
en bescherming

Picmaderm

Burgerlijke stano
Geboren: johanna J. M. d. v. W. A. Kaak
eii H. M. Th Buitink
Ondertrouwd : H. M Weijers en H. J. Smeenk
F. j |orna (Doetinchem) t-n L. G. Voskamp
Th H. A. Nijenhuis (Warnsveld) en A. ).
M. Besselink.
Gehuwd. B. A. Hoebink en ]. B. H. Nie-
sink

Geslaagd
Voor het toelatingsexamen van het Bau-
dartius Lyceum te Zutphen slaagde Gerdien
Smeitink, leerlinge van de Ds ). L.Pierson-
school.
Aan het St Ludgercollege te Doetinchem
slaagden voor het toelatingsexamen : Alfred
en jos Horstink van de r.k. school, dorp.

Mej. B. ). Menkveld slaagde te Doetinchem
voor onderwijzeres.
Voor de cursus machineschrijven welke door
het instituut „Gulden Loon" te Gaanderen
werd gegeven, slaagden voor Hengelo Gld
de dames I. Luimes, M. Huurneman, M.
Harmsen, ]. Berendsen en de heren ]. Deni-
ming, H. Boerman, NV. Boerman, Th. van
Aken, en A. Sueters. Bovendien slaagden
de dames Chr. Regelink, D. Schierboom en
£. Hiddink.

houdt_-. de .huid
smetteloos zuiver

Te koop jonge konijnen
(Hollanders). B. A . W e n t m k
Paardestraat 6, Steenderen

Te koop jonge konijnen,
jonge fazanten met kr ie l -
kloek, jonge krielen met
kloek, jonge duiven
Tevens gevr. g o u d p i l l e n
Jan e n - R i e n Wull ink, C 39
Hengelo Gld, tel. 1246

Te koop jonge hollander-
tjes bij J. ten Have
Banninks t r . 7, Hengelo Gld

Te koop een paar mooie
rijlaarzen, maat 36.
Hedwich Schröder, b/d kerk

Te koop 2 toom biggen
A J . E g g i n k , B 93,

Hengelo Gld

Te koop 150 jonge hennen
R.I., 8 a 9 weken. Jü^nl
B. Langwerden, Bannmk-
straat 29. Hengelo Gld.

Te koop een toom biggen
L.W.Harmsen, „Memelink"
Noordink, Hengelo Gld

Te koop biggen.
W, Klein Haneveld, F 29

Bij inschrijving te koop
blok hooigras, perceel l
bij huis en een blok bi j de
Coldeweij perc. 2. Briefjes
inleveren voor vrijdagmidd.
18 jun i ,3 uur. Erven A. Kok
E 14, Hengelo Gld.

Te koop een perceel hooi-
gras. Briefjes inleveren tot
vrijdag 18 jun i , 8 uur bij
A .T joonk , E 17, Hengelo G



MOTO-CROSS „Wimac" WINTERSWIJK

A.s. zondag 20 juni - circuit „het Rommelgebergte

500 cc

Senioren en H-rijders zijspannen

Senioren 50 cc
Alle klassen tellen mee voor het kampioenschap van Nederland

Aanvang 13.3O uur

"

Geef met Vaderdag een

overhemd

hoed

das

shawl etc.

LENTFERINK - Spalstraat 7

Voor Vaderdag
EEN PAAR

mooie schoenen

sandalen of

pantoffels

Wullinks Sdioenhandel
Kerkstraat Vordenseweg

Voor Vaderdag

after shaves

haarlotions

Merken: Old spice, Tabac, Boldon, Holland
House, Fant, Fresh-up

J. W van Onna
Kapper Parfumaria

De grootste keuze

nuttige en practische geschenken

voor Vaderdag

vindt u bij

Woninginrichting

LUBBERS
Raadhuisstr. 33

Vaderdag

Goreedschapdag

H. J. HORSTINK - Kerkstraat
Kermis Keijenburg in aantocht

Al veel vrije uren hebben de akt ieve leden van het
kermiscomité Keijenburg opgeofferd om de kermis 1965
een zo goed mogelijke kans van slagen te geven.
De kermis, welke steeds georganiseerd wordt door 't
plm. 230 leden tellende schuttersgilde St. Jan, is vast-
gesteld voor zaterdag 26, zondag 27 en maandag
28 juni. De opening geschiedt 's zaterdagsmiddags.
Het comité is er na veel arbeid in geslaagd diverse
attracties aan te t rekken . Als de kermis een aanvang
gaat nemen zult u o.a de navolgende vermakelijkheden
aantreffen, auto-scooter, vliegtuig-octopus, the swing
mill, luchtschommel, draaimolen, balcorotor, balrol-
sport, schiettent, kegel- en biljartspel. Verder staan
er dan opgesteld vis-, koek-, gebakkraam, ijsco enz.

Wie haantjes wil eten
moet

Braakhekke niet vergeten!
Hofstraat Hengelo Gld; Telefoon 1512



Moto-cross „WIMAC" Winterswijk
2O juni op circuit „het Rommelgebergte'

Wedstrijden om het kampioenschap van Nederland

Op zondag 20 juni zullen de crossmotoren weer brullen
op het circuit „het Rommelgebergte". Dan organiseert
namelijk de Winterswijkse motor- en autoclub .,WIMAC"
weer haar jaarlijks terugkerende terreinwedstrijden. Deze
wedstrijden trekken telkens veel bezoek. Alle klassen
tellen mee voor het kampioenschap van Nederland en
het belooft er dus zeer spannend te worden.
Bekijken we de zijspanklasse, dan zien we o.a. de namen
van Cor en Stef van Heugten, 2 bekende namen uit de
motorsportfamilie van Heugten. Deze zullen echter zware
strijd moeten leveren voor ze de overwinning uit het
vuur kunnen slepen. Beiden heersten tijdens de cross
te Zaltbommel. Ook in de andere klassen zal er hard
gevochten worden. De leden van de club zijn al weken
druk bezig het circuit gereed te maken. Het circuit is
gelegen aan de rijksweg Winterswijk-Groenlo en is be-
schikbaar gesteld door de gemeente Winterswijk.

W {uw, \Jodecdag,

Wij hebben een passend geschenk voor hem

Komt U eens bij ons kijken

Grootbod's Woninginrichting

Vergeet Kader zondag niet
Kijk naar onze sortering

HENGELO GLD

Telefoon 1263

Mistlampen
Achteruitrijlampen
Wielssierringen
Lampensets

alle merken auto's
Gevaren driehoeken
Pechlampen
Sleepkabels
Autokinderzitjes enz. enz.

Garage H E R W E R S

2O juni Vaderdag

EEN ÜROTE COLLECTIE

weekenders

overhemden

zelfbinders

sokken

vesten enz.

H. J. BUUNK & ZN

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiüsioio's en
reporiaue's

van DOLPHIJN
B.z.a. r .k. meisje, 3 dagen
per week, oud 22 jr, l iefst
bij kinderen. Adres te bevr.
bureau van dit blad.

Gevraagd 'n net kosthuis
omgeving Hengelo Gld.
In l icht ingen bij T. Roenhorst
Hoistr. 8 of tel.2911, Aalten

Gevraagd:
BIETENAFZETTERS

H. Peters, Dollemanssiraat 3
Baak

2 bergroeden te koop.
E. G. Hal fman, C 109

PASFOTO'S
voor alle doelcindrn, voor
half een genaakt»
d«Eelfd« dag nog UMX.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 353Q

GEEF VADER EEN

Enicar
horloge

Een betrouwbare tijd-
meter voor jaren

Putten's
Horlogerie
Optiek

Steenderen

GEEF VADER

op Vaderdag
een Ie klas merkr i jwiel

Empo of Union

Ook een bromfiets is welkom, of een set

Sleutels om aan zijn brommer te
prutsen.

Maar dan na tuur l i jk van

A. G. WOLSINK v.h. Meulenbni^e
Telefoon 1493



20 juni Vaderdag
Wilt u vader een» echt verrassen

Geef hem dan een

ENICAR horloge
daar heeft hij zonder enige twijfel zeer lang
plezier van.

Dit echte Zwitserse fabrieksmeik kaï u geleverd
worden door:

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en zilver
Spalstraat 27 - Tel. 1771 - Hengelo Gld

Esta

Koelkasten
vanaf f 298,

Diepvrieskisten
vanaf f 86O,

Wij verstrekken U gaarne nadere inlichtingen

J. H. JANSSEN St. Janstraat 9 - Keijenburg - Tel. 1760

Voor Vaderdag

Ovorhomüon - wookondors

Dassen - 30kkon

Zakdookon

Gebbing - Steenderen

Te koop
of

te ruil

4 z.g.a.n. Cormick hark-
keerder schudders,

7 Vicon Acrobaten,

8 4-bordige Vicon lely's (op
ijzer en lucht).

l P Z. snelhooier,

1 Polyp harkschudder ,

2 Fahr harkschudders.

3 vorkjesschudders,

l Vicon aftakas schudder,

l Cormick aftakas hark-
schudder

1 Excelsior harkkeerder-
schudder

2 trommelschudders,
Eureka en Victoria,
Verder Denings, Nichelsons,
J a r m a i n ,

t4 nieuwe P.Z. snelhooiers,
(met hoge i n r u i l w a a r d e ) ,

7 nieuwe harkschudders v.
paard of tractor (spec pi ijs)

3 nieuwe t rommelschudders ,

2 Rotex schudders,

3 nieuwe Vicon acrobaten,

Nieuwe kunstmeststrooiers,
uit voorraad leverbaar.

A. L E F E R I N K (
Toldijk-Ste«nderen (Gld)

Tel. 0 5 7 5 5 - 3 5 4

Bij inschrijving

te koop:

een perceel bouw- en gras-
land nabij de A a l t e n s e v u g
(bij Hissink's bos)
te Hengelo üld, kad. sect E
no. 1334, groot 222,70 ha
Eig. J. W. Woerts Hzn. Vri j
van pacht, te aanvaarden
na de oogst v d. gewassen.
Briefjes inleveren tot 25 jun i
as., 17 uur ten kantore van
notaris H. van Hengel, Spal-
straat 25 te Hengelo Gld
(telef. 05753-1273) alwaar
in l i ch t ingen .



t
VERHOOG

uw kermisvreugde
met een

modern kapsel
van

Ik. LURVINK's
kapsalons

Keijenburg - Telefoon 05753-1298

Voor Vaders
die graag glad

geschoren willen zijn

Philips

Remington

B ra u n

N

A

A

R

24 uurs

service

WINTERS

Polaroid of optische zonnebril
beschermt uw ogen tegen alle schit ter ingen

Een geschenk
voor Vader!

Fa Kohler-Wissink
Optiek

Wij hebben voor Vaderdag

Tulngereedschap

Boormachines

Bankschroeven

Doe het zelf gereedschappen

FA. H. J. HARMSEN
Banninkstraat 4 Hengelo Gld

Voor Vaderdag

slaagt U altijd nog

het beste bij

FA G O S S f I N K & Z N
Landlustweg 30

Steenderen - Telefoon 288

Aanbiedingen
17 juni - 31 juni

Heerlijk op toast of boterham

Sandwichspread per pot

1 fles appelsap Azet

1 fles Lodaline afwas
gratis speldje

5 rapen chocolade
gratis speldje

1 fles Duyvis slaolie van f 1.58 voor

250 gram citroenkoekjes

200 gram chocolaadjes

Erg voordelig
1 fies ranja voor

Tubes mayonaise, geen 69 maar

1 10

1 00

1.-

Fa Meezen

„CONCORDIA" Henselo Gld

A.s. zaterdag

dansen
Orkest: „The Spitfires''

met „The Hurricanes"

VOOR

FLEXA
NAAR

LENSi.LINK



Nuttige geschenken voor Vaderdas

pantalons

sokken

anklets

werkmanskleding

overhemden
ook in extra grote maten

H.BESSELINK • Keijenburs

Nederlandse bromfiets

op de

Amerikaanse luchtmachtbases

Dat de Nederlandse bromfiets ook in het buiten-
land een hoogtij k gewaardeerd vervoei middel is,
werd onlangs opnieuw aangetoond door een Ne-
derlandse bromfietsfabriek, de

N.Y. Rijwiel- en Motorrijtuigenfabnek
Cyrus te Venlo
die uit een internationale inschrijving van 's werelds
meest bekende bromiietsmerken werd uitverkoien
om bromfietsen te leveren aan de Amerikaanse
luchtmacht. Een Nederlandse bromfiets weid dus
het meest geschikt geacht om het vervoersprobleem
voor het personeel op de uitgestrekte luchtmacht-
bases in de Vere.nigde Staten op te lossen.
De kwali te i t en .de functionali tei t van de Neder-
landse brorrrmeff waren doorslaggevend voor deze
uitverkiezing.
De eerste 28 bromfietsen z i jn reeds naa r de
Verenigde Staten ingescheept en men verwacht
dat nog vele series zuüen volgen.

Daarom: Wilt u een Cyrus bromfiets

Harmsen & Geurtsen
heeft xe

H.H. Landbouwers t
Geef nu reeds Uw .aan te vu l l en voorraad hooi
of gedcrst hooi op.

Levering van diverse sooiten hooi op monster

Uitsluitend kwaliteit Concurrerende prijzen

Pluimvee- en fouragehandel

J. Franken Hengelo Gld-Tel. 1295

Voor Vader

Onze collectie

zegel • cadielringen
biedt keuze uit zware mas-
sieve en halfmassieve mo-
dellen

O.m. met onyx, carneool
of lagersteen

Een geschenk van blijvende herinnering

FA KOHLER-WISSINK
Goud en Zilver - Horlogerie - Optiek

Gaat U met vakantie?

Denk aan

uw reisverzekeringen
voor binnen- en buitenland!

Assurantiekantoor

A. J. M E M E L 1 N K
Kastanjelaan 5 - Hengelo Gld - Teleloon 1521

Gemeente Hengelo Gld

Onttrekking wegen
aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld b r e n g e n ,
zulks ter voldoening aan artikel 12 der Wegenwet,
ter openbare kennis, dat van 17 jun i 1965 af gedurende
veertien dagen ter gemeentesecretaiie voor een ieder
ter inzage ligt het raadsbesluit van 15 maart 19C5,
no 20a-I-l, goedgekeurd dcor gedeputeerde staten dezer
provincie bi j beslui t d.d. 19 mei 1965, no 1136/55-1211,
waarbij de wegen of gedeelten daarvan, voorkomende
onder de nummers 9 (Slotsteeg), 15 ( H i d d i n k d i j k ) , 28
(Hazenhutweg), 31 (Merne l inkdr jk ) , 38 en 39 (Heide-
weversweg), 79 (Gennepweg), 107 (Kroezerijwep) en
128 (Remmelinkdijk) van de wegenlegger aan het open-
baar verkeer z i jn onttrokken.
Ingevolge artikel l la van voornoemde wet kan iedere
belanghebbende van de beslissing van gedeputeerde
staten beroep instellen u i t e r l i j k tot op de dertigste
dag na heden
Het adres van beroep moet aan de Koningin worden

***W^'

gericht maar worden ingediend bij de Commissaris oer
Koningin in de provincie Gelderland.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Th. Mackay, burgemeester
W. M. A. van Zeeland, secretaris

Hengelo Gld, 8 iuni 1965.

i


