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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
De Rai f 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 banksenice.

De vrijdagavondmarkt
wacht ook op UW bezoek!

oer AUTORIJSCHOOL
A. W. W. W E I J E R S

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

Op het kantoor van de

Stichting Boekhoudbureau en Accoun-

tantsdienst van de G.M.v.L.

Zaadmarlct 95 te Zutphen

komt binnenkort de aantrekkel i jke plaats v r i j van

1e typiste
Leeftijd bij voorkeur niet beneden de 20 jaar.

Als minimum Mulo- en typediploma of gelijk-
waardige opleiding vereist Diploma Ned. Handels-
correspondentie, of studerend daarvoor strekt tot
aanbeveling.

Goed salaris, afhankelijk van ervaring en prestatie

Prettige werkkring, 5-daagse werkweek.

Met eventuele vakantie-afspraken kan rekening
worden gehouden.

Sollicitaties worden gaarne spoedig op boven-
stand a Ires ingewacht.

Vakantieregeling Bakkers
Bakkerij Hekkelman 28 juni t/m 1 O juli

Bakkerij v.d. Weer 5 juli t/m 17 juli

Bakkerij Bruggink 1 2 juli t/m 24 juli

Bakkerij Harmsen - Bekveld
26 juli t/m 7 aug.

Bakkerij Meenink 26 juli t/m 7 aug.

Bakkerij Jansen - Varssel
2 aug. t/m 7 aug.

Bakkerij Kreunen 8 aug. t/m 21 aug.

Bakkerij Demming 1 6 aug. t/m 28 aug.

Bakkerij v. Neck - Noordink
23 aug. t/m 28 aug.

Bakkerij Tijdink 30 aug. t/m 1 1 sept.

Gelieve deze advertentie goed te bewaren!

H.H. Landbouwers *

Geef nu reeds Uw aan te vullen voorraad hooi
of gedorst hooi op.

Levering van diverse soorten hooi op monster

Uitstekende kwaliteit Concurrerende prijzen

Pluimvee- en fouragehandel

FRANKEN Hengelo GId - Tel. 1295

Appelkisten gaarne inleveren
voor 1 Juli

Onze zaak is 's middags ge-
sloten

van 12.30 tot 1 uur
woensdag na 1 uur

Fa M. WIJNBERGEN & ZN



Bezoekt tijdens de

Keijenbursse
kermis
26, 27 en 28 juni

café ,Do Smid"

Sinds lange jaren tijd,

vond men hier gezelligheid.

Muziek, ober en borrel staan

voor u gereed

Neem plaats in onze tent,

tuin of café,

en ik wed, dat u kermis 1 965

nooit vergeet!

GEBR. HILDERINK

Bij alle KEIJENBURGSE KERMISVREUGDE

hoort natuurlijk

een goed stukje

vlees

Wij k u n n e n zorgen voor
1e kwaliteit

Slagerij N IEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9 KEIJENBURG

Specialiteit in vleeswaren

Met de Keijenburgse kermis
drinkt U vast wel een extra borreltje

of een glaasje wijn

Ook de koffie wordt niet vi

Wij hebben daarom voor u:

g/as- en

aardewerk.

J. H. Janssen & Zn KEIJENBURG
St Janstraat 9 - Telefoon 1760

Het is geen wonder dat steeds meer nieuwe klan-

ten onze zaak bezoeken.

Als U onze prijzen vergelijkt met wat U elders

betaalt zult ook U tot de overtuiging komen dat

VIVO voordeel werkelijk

voordeel is

Jus d'Orange hele fles van 165 v. 129

Voor het nieuwe zwembad

pracht badtas 3.95
met 50 wapentjes gratis

Voor pick-nick of camping

Plastic weswerpbekers doos a 24 st. 139

Extra kwaliteit

Asperges Ligo hi ik a 400 gram

Pak weg

500 gram macaroni 49 et

Augurken zoetzuur po, </ 4 nter 119

Solide plastic glazen
3 voor slechts

met gratis nieuwe UK speldje

Pils Bavaria 4 fles 99
krat a 24 fles

Haagse leverworst 100 gram 34
v

Boerenmetworst 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 23-30 juni

Voor vlug en prettig winkelen naar . , .

WANSINK'S
V.I.V.O.ZEIFBEDIENING

Raadhuisstr 4 HENGELO GLO Tel. 1205

Doe het zelf!

Morgen schilderen met

Ripolin

Het van ouds bekende adres:

Schildersbedrijf

DERKSEN
Keijenburg

Voor de vele blijken
belangstel l ing die wi j hu
ons huwelijk mocliteR'öTifler-
vinden, zeggen wij hartel i jk
dank.

" W. Garritsen
' ,„ ^ M Garritsen

Ruelvink

Hengelo Gld, j u n i 1965
B 44

Voor de vele blijken van
deelneming, betoond ti jdens
de langdurige ziekte en na
liet overl i jden van mi jn lieve
man en onze ' l ieve man en
zorgzame vader, behuwd-
en grootvader

W. G. Burghout

betu igen wij onze h a r t e l i j k e
dank.

Namens allen:
Wed. G. J. Burghout-

Cuppers

Hengelo Gld, juni 19G5.
B 70.
Gevraagd een meisje of
een werkster, 2 dagen p.
week. Inlichtingen bureau
van dit blad.
Net meisje voor fte huis-
houd ing gevraagd voor d.
of d. en n. Mevr. Schröder
Manufacturen, Hengelo Gld
Te koop 1 Solex, 1 NSU,
3 ve i sn . J. Hendriksen

Noordink, Hengelo üld
Te koop 2 pits gasstel in
goede staat. A. Meerbeek,
Zelht-mseweg 3, Hengelo G
Te koop ca 30 a 35 are
best hooigras. Te bevr
bij A. v. d. Berg, Aaltense-
weg, Hengelo Gld
Te koop mooi jong pin-
chertje en tevens wringer
met bok H. Hermans, T r a m -
s t r a a l (j. Hengelo Gld.
Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druidsfolo's en
reporlage's

van DOLPHIJN
Te koop sik Veihei j C
Keijenburg.

118

Te koop 2 toom biggen
hij H. Teunissen, B 100

Hengelo Gld
Te koop zw. biggen bij

B. Langwerden, Bann ink -
siraat 29, Hengelo Gld.

Biggen bij Wed. J. W
Zcev.i lki i .k D 46, Hengelo

PASFOTO'S
voor alle doeleinden voor
half een gemaakt»
dezelfde dag nog klaax,

Foto Zeijlemaker
Heutmarkt 77. ZUTl'HFN
Telefoon 3539

Oproeping tot bijwoning der

ALGEMENE VERGADERING
van de COOP. RAIFFEISENBANK HENGELO GLD

te Hengelo Gld

op DONDERDAG 1 juli 1965, 's AVONDS TE 8 UUR

PRECIES, in hotel Langeler te Hengelo Gld.

Punten van behandeling :

1 Opening
2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemeri
3 Notulen
4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1964
5 Voorstel om de gemaakte winst te storten in het reserve-

fonds
6 Aanvragen subsidiën
7 Mededelingen ingevolge art . 5 van het Huishoudelijk

Reglement
8 Opzegging van het lidmaatschap
9 Bestuursverkiezing wegens periodieke af t reding van

J. W. Wullink (herkiesbaar)
10 Verkiezing vaneen lid van de Raad van Toezicht we-

gens periodieke af treding van G. Bannink (herkiesbaar)
Tot 7 dagen vóór de datum der vergadering hebben
minstens 10 leden van de bank het recht deze voor-
drachten aan te vullen door een schrif te lijkeenondertekeade
kandidaatstelling ten kantore van de bank in te dienen

l l Voorstel regeling presentiegelden
12 Rondvraag
13 Sluiting

N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een presentie-
geld van f l ,—. Volgens art. 40 der statuten kunnen slechts
leden der bank, hun echtgenoten of meerder ja r ige k indere r
als gemachtigde opt ieden, doch n iemand ken meer dan één-
maal presentiegeld ontvangen.

Het bestuur

* i

ZAADHANDEL

BLOEMISTERIJ

SPROEIBEDRIJF

wenst allen

prettige kermis

Verhoogt uw KERMISVREUGDE tijdens de

Keijenburgse kermis

A C

Zaterdagavond

en maandag

de gehele dag

do*r een bezoek te bren

CAFÉ

WINKELMAN
H AMCCM Oikcst : The Woodpeckers

Zondag concert

Hartige
hapjes Cafetaria 't Centrum

Limonade, bij ons nog voor de oude prijs

3 flessen gazeuse 98 et

2 Flessen 3 es vruchtenlimonade 9B et

1 grote fles ranja 9S et

Heerlijk over de pudding

1/2 literblik aardbeien

1 blik ananas
nu samen voor 139 et

Zolang de voorraad strekt

1 literpot appelmoes van goudreinetten

nog voor 65 et

Bij ieder pakje soep, 1 blik soepballetjes

voor 59 et

Bij 1 blikje Unox smac van 98 et

een speldje gratis

1 blikje Weense worstjes voor 139 et

Dit alles is weer te krijgen bij

Fa M. Wijnbergen & Zn
Telefoon 1473

Wie haantjes wil eten
moet

Braalchekke niet vergeten
Hofstraat Hengelo Gld, Telefoon 1512

Het TREFPUNT van de

Keijenburgse
kermis CAFÉ

„DE EIKENBOOMII

ZATERDAGAVOND en

MAANDAG de gehele dag DANSEN
Zondag concert

Muzikale verzorging:

„The Rythme Players"

KEIJENBURGSE KERMIS

BEZOEKT tijdens de KERM1SDAGEN
9A 9t on OO

café BOOLTINK
Zaterdagavond en maandag de gehele dag

DANSEN
Zondag CONCERT tintree vrij

Prima dranken
Bergplaats voor r i jwielen.

Bel. aanbevelend TH. BOOLTINK



Voor al uw verzekeringen. Assurantiekantoor A. J. MemeU<*
Kastanjelaan 5 - Telefoon 1521 - HENGELO QLD

Hoe kunt U
iets van Uw
kalveren
verwachten ?

Door ze hét 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.

Dl vo&rt tot winst I

VERKRIJGBAAR BIJ

WED.GROOT-JEBBINK
Hengelo (Gld.) *Q* 1348

W//////////5S&//////////A
De Keijenburgse kermis.

In aansluiting op het vermelde over de kermis in
Keijcnburg in de vorige uitgave laten wij hierover nog
enkele regels volgen. Naast de talrijke attracties op
de kermis mag genoemd worden de optocht voor de
jeugd met versierde wagens, fietsen, gecostumeerden
of groepjes. Aan de ouders een taak om samen met
de kinderen deze optocht te maken tot een feesteli jke
gebeurtenis voor en door de Jeugd. Laat 't nu zondag-
middag 27 juni niet aan belangstelling ontbreken. De
jeugd verdient uw aandacht.
Het tradionele t in t je van de kermis het vogelschieten
krijgt zijn beslag op maandagmorgen 28 juni.
Benevens vermaak op het kermisterrein zal men de
kermisvreugde kunnen beleven in de diverse zalen.
Tijdens de 3-daagse kermis bestaat er volop gelegen-
heid tot het maken van een dans.
Het keurkorps der schutterij biedt nog plaats aan
flinke mannen voor opleiding tot vendelier of schutter.
Indien animo dan spoedige opgave.
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KERKDIENSTEN
Zondag 27 juni

N«rf Herv Kerk
8.30 uur Di J J van Thiel.
10 uur Di B - i n k e ' i n k , Geesteren.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds ) ) van Thiel.

Vrljz Herv Kerk
10 uur Ds B r i a k e r i n k (Gr. Kerk).

R.K. Kerk Hengelo Qld

Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur HoogiKis, 7 uur n, m Lof. Dor.'
de wrek H Missrr om 8 uur

- Hoog

R.K kerk Keijenburg
ledere day 7 er 8 uur Mis.
' ZondagW.3v' en 9 uur M'« l O V i

mts, '• 'vord» 7 uui Lofi

Zondagcdlenat Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b-^-g, OOK>

Zondao&dien&t wijkverpleging
7r. Luttik (Tel. 1397)

?ondag*dl«n&t Ulerenai tstn
Hengelo-Steenderen

Ingaand- ZafnrlaQ"' ddag 2 uu'

Dr Ril Tei. 0575H-H2Ü (hg.g. 00»)

Burgerlijke stand
Geboren: Wilco z van H ) Teunissen en
H j Lansink ; Ronald z van ) A Duijrn en
f St Verweij ; johannu W M d van A h
J-ialtir.k en Th M ] Menting.
O n d e r t r o u w d : M J J Mulder ( K l ü r e c b « e V ^
en Th } W M Janssen
Gehuwd. G Zemmel ink en L R Steenstra
(Hoorn).
Overleden: G Klassen, vr, 73 jaar. ech tg rn
van G W Gosselink.

Geslaagd

Aan het Baudartius lyceum te Zutphen
slaagde roej. I. Vïaalderink voor het dlploira
Gymnasiun, B (6 jarige opleiding).
Voor het diploma M.S.v.M. slaagde aan
het St Ludger college te Doet i rc lx m me j.
I. Sloot. Hengelo Gld.
H Liesting slaagde voor het toe la t i r^ s -
examen St Ludgercollege te Doetinch» ir.

Jeugdturndag op komst.

Door de tu rnk r ing ,,de Graafschap" weid
aan de gymnastiekvr r. Achi l l ts , Hengelo G
de organisatie opgediegen vcor een jeu^d-
turndag op zaterdag 3 juli in het spoitpaik
Hengelo.
Dat hiervoor de nodige belangstelling en
animo bestaat y e t u i y e de 1400 inschi ij vingen
welke reeds binnen zijn. De turndag welke
(in de leeftijdsgroep van 8 t .e.m. 12 jaar)
wordt gehouden in de vorm vi wedstiijdeo
spelletjes en demonstratie,.
Voor muzikale opluistering is de mede-
werking ingeroepen van*Üet tamhoei korps
van df Kon. Harmonie ..Cfcncordia" en de
G T W.-Harmonie
Het welslagen van deze dag zal niet & J U e n
afhangen van gunst ig w e e r , doch ook zeer
zeker van uw bezoek. Men verwacht u.

Reeds 10.000 bezoekers
op zwembad Hengelo.

De reeds jaren bestaande v r f c p p naar de
wenselijkheid van een zwembad in Hengelo
is wel overduidelijk beantwoord met het]
feit dat sinds de opening 5 jun i op dinsdag
15 juni de 10.000e bezoekster de poorten-
van het zwembad passre 'de.
De gelukkige bezoekster me j Ans Motu n
kreeg een grat is a b o n n e m e n t pangcbcden.


