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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
De Raiffeisenbanlc voor:

REISDEVIEZEN - REISVERZEKERINGEN
Verhuur van KLUISKASTJES

U leunt bij ons terecht voor al uw bankzaken.
Het JS immers: De spaarbank met volledige banksenice.

De vrijdagavondmarkt
wacht ook op UW bezoek!

Alle verzekeringen, Adr, Groot lebbink Hengelo Gld B 30 Tel, 1348

'n
die moet U proberen,

U kunt geen betere brommer of fiets

begeren

FA J. TH. SLOTBOOM
Telefoon 7278 - Hengelo Gld

TOTAAL A U T O M A T I S C H WASSEN
MET DE

M O N O K N O P
uit witte WM

minder vuil*
witte was

luiers

kleurechte
bonte WM

minder vuile

extra weken wol stijven niet kleurechte

12 verschillende
wasmogelijkheden
met één knopl

Miele
•r is geen betere l

Voor MIELE
naar WINTERS

Wenken Autohustocht Bejaarden
1965

1. Evenals voorgaande jaren is er' een bus
's morgens 8 uur bij café Jansen, Veldhoek om
deelnemers(sters) at te halen. Deze worden ver-
zocht omstreeks 8 uur langs de route Veldhoek-
Hengelo Gld aan de weg te zijn.
2. Om 8.15 uur is er een bus in Keijenborg
voor het Bejaardentehuis „St. Maria Poste!" ten
gerieve van de deelnemers uit die richting.
3. Om 8.45 uur moeten de overigen bij de
Coöperatie in 't dorp aanwezig zijn, waarna om
9 uur de tocht kan starten. Het doel is Emmen (Dr.)
4. Voor een hapje onderweg moet zelf worden
gezorgd. De koffiepauze is ergens in Overijssel,
terwijl in het restaurant van het dierenpark te
Emmen wederem een kopje koffie of iets anders
en een boterham genuttigd kan worden.
5. De warme maalijd is op de terugtocht ca 5 uur
te Lemelerveld. We hopen ca 8 uur 's avonds
behouden weer in Hengelo terug te zijn.
Een prettige dag wensend bij goed weer en een
dito humeur.

Het comité.

Zaterdag a.s. houdt de gymn.ver. „Achilles"

een jeugdturndag
op het sportterrein. Voorafgegaan door een mars

door het dorp. Circa 1400 deelnemers.

Aanvang 3 uur Het bestuur



Gemeente Hengelo Gld

Onteigening te Keijenborg

Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld
maakt, zulks ter voldoening aan het bepaalde in art.
84 der onteigeningswet, bekend, dat vanaf 29 j u n i 1965
gedurende eenentwintig dagen, op de secretarie dezer
gemeente ter inzage voor een ieder is nedergelegd
het raadsbesluit met bijlagen d.d. 21 jun i 1965, nummer
84-1-1, tot onteigening in het belang van de volks-
huisvesting ten name van de gemeente Hengelo Gld
van het perceel, kadastraal bekend gem. Hengelo Gld,
sektie G, nummer 1749, groot 2.9300 ha., begrepen
in het u i tb re id ingsp lan in onde ide len voor het dorp
Keijenborg.
Deze onteigening beoogt de mogel i jkhe id te scheppen
tot de aanleg van wegen, r io ler ing en groenstroken,
alsmede de bouw van een school, woningen, winkels
en garageboxen, een en ander conform het boven-
genoemde ui tbre id ingsplan in onderde len voor het dorp
Keijenborg, zoals dit door de raad op 25 november
1964 is vastgesteld.

Het hoofd van het gemeentebes tuur
voornoemd,

Th. Mackay

Hengelo Gld, 23 j u n i 1965.

Vorf en behang
van kwaliteit

De zaak van ouds bekend

Droqisterij en Verfhandel

G. LENSELINK

Ledenvergadering PAX
op woensdag 30 juni om 8 uur
in café Jolij.

1 Opening.
2 Notulen.
3 Jaarverslag.
4 Financieel overzicht.
5 Bestuursmededelingen en bespreking bestuursbeleid.
6 Bestuursverkiezing. Aftredend J. Wansink-R. Notten
7 Verkiezing elftalcommissie.
8 Verkiezing juniorencommissie.
9 Rondvraag.

10 Sluiting.

•̂  Opgeven voor toto.
^ Geen bedrijfsvoetbal meer dit seizoen, in overleg

met gemeente.
•̂  Vrijwil l igers gevraagd (vooral vaklieden) voor de

bouw van het kleedlokaal, 't Hangt van de inbreng
van Pax af, hoe groot het gedeelte zal zijn, dat in
eerste instantie klaar komt voor de f 10.000,-, die
de gemeente beschikbaar heeft.

•̂ C Rijwielstalling enz. niet gratis (ook niet v. zwem-
badbezoekers) bij wedstrijden op de sportvelden.

Heeft u het al on tdek t?

vivo
- zelfbodienen

zei f v er dien en

HUISHOUDJAM aardbeien-appel pot 69 et

GRONINGER KOEK slechts 89 et

Handig voor de vakantie I
Reisetui verbandmiddelen

van 190 et voor . 169 et

HARING in tomatensaus 2 blik 69 et

Met GRATIS buitenlandse munten!

UNOX SMAC blik 200 gi van 114 v. 104 et
bilk 340 gr van 188 v. 169 et

Op naar het ZWEMBAD met onze

pracht haütas

voor 395 et

Makreel filet

met 1 00 wapentjes extra

blik van 95 voor 82 et

ROYAL COLA
2 gezinsflesseri van 130 voor 11 9 et

Specialiteiten uit onze afd. FIJNE

VLEESWAREN
Palingworst 100 gram 46 et
Ontbijtspék 100 gram 48 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 30 juni-6 juli

Voor vlug en prettig winkelen naar , . *

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

Raadhuisstr 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Zaal Langeler - Hengelo Gld

A.s. zaterdag
3 juli DANSEN

Orkest: The White Waves

Wegens familiefeest

vrijdag 2 juli gesloten

FA A. JANSEN
Hummeloseweg 39 - Hengelo Gld

KERKDIENSTEN
Zondag 4 juli

Ned Herv Kerk
8.30 uur Ds M L Onnes, Barchetr.
Voorbereiding H. Avondmaah
10 uur Ds J J van Thiel.
Voorber. H. Avondmaal . Bed. H. Doop.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds C F J Antonides, Terborg

Vrl|7 Herv Kerk
(>-en dienst

R.K. Kerk Hingelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lor. Doei
dr weck H Missen on 8 uur.

R.K kerk K e i j e n b u r g
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7.30 en 9 uurMiy l O 30 uu; Hoog
mis, 's avocds 7 uui Lofi

Zondagsdlenftt Doktorei
Dr. Th. J. Hanrath tel.' 1277 (b.g.fl. 0(„>

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

Zondag*di«n&t Dierunai tsb»
Hengelo-Steenderen

Ingaabde Zateidagmiddav 2 uur
Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g, 008)

't Mooiste bruin
en beschermt tegen zonnebrand

Pigmaderm.Tube r 2,95
Geslaagd

Aan het Gem.Lyeeum te Zutphen slaagden
reip. voor het diploma H.B.S. A en B de
heren H. Eelderink en G. Wolsink.
Voor het toelatingsexamen aen het Gem.
Lyceum te Doetinchem slaagden R. G.J.
van Hengel , J. H«gelink en E. Waarlo.
De iieer j. H i l d e r i n k , Kdjenburg. slaagde v h.
diploma Handelsavopdschool, Doe t i r chen

Exumefldoen?
MijnhardtTs ZBuwtableiten

BENNIE SCHIEVEN

en

MIENEKE BRUIL

efd<
jÉBuwtt

B.za RK meisje. Als hulp
in de huishouding. Adres
bureau dezes.

Te koop een ruime oude
woning. Brieven onder nr
29 bureau v. d. blad.

Te koop een goed onder-
houden kinderwagen bij
A. Lubbers, Kervelsew. 7
Hengelo Gld.

Ondergetekende houdt zich
aanbevolen voor het

spuiten
van aardappelen, wortelen
en bieten, tegen schadelijke
insecten.

Fa Messing
Tramstraat 1 1 , Hengelo G

Te koop b igüen J. G. Jan-
sen, Schipb^lJerstraat 2,

Toldijk

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
vol t rekking D.V. zal plaats hebben op
donderdag l ju l i n.m. 1.30 uur ten
Gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld, door
de Weleerw. Heer Ds J. J. van Thiel.

Doetinchem, Stadsheidelaan 10

Hengelo Gld, Varssel, F 23
Juni 1965.

Toekomstig adres: Varssel F20,
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren na de kerk-
dienst tot 5 uur in zaal Concordia te
Hengelo Gld.

JAN MARESCH

en

FRIEDA HOOMAN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven, dat zij
het H. Sacrament van het huwelijk
hopen te ontvangen tijdens het H. Mis-
( - ï f e r , dat te hunner in tent ie aan God
/.al woiden opgedragen, in aanslui t ing
op het bu rge r l i j k huweli jk , op dinsdag
6 j u l i a.s. om 10 uur in de parochiekerk
van de H.Willibrordus te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, Spalstraat 32

Hengelo Gld, Zelhemseweg B 14a
Juni 1905.

Toekomstig adres: Rozenhoflaan 5,
l iengelo Gld.

Dagadres: Hotel Michels, Hengelo Gld.
Receptie van 13.30 tot 15.00 uur .

Biggen te
Wesselink,
Hengelo Gl

bij D. J.
l F 49

OP REIS
CARBOVa>tegen maag-
en darmstpornissen.

MUGOLIN . (reukloos)
ter voorkoming van muggebeten.

Groene Kruis

OPGELET!

Geen consul tat iebureau op 1 en 8 juli

Eerstvolgende bureau van dr Schreuder op dins-
dag 13 juli en van dr Hanrath op donderdag
15 juli a.s.

Wegens familiefeest is de zaak

dinsdag 6 juli

de gehele dag GESLOTEN

Café J. B. MARESCH

In plaats van kaarten
|

Op vrijdag 2 ju l i a.s. hopen wij met onze lieve
ouders

F. W. Jansan

en

A. Jans«n-Groot Roessink

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Riki en Ton

Jenny en Gerrit

Albert

Hengelo Gld, j un i 1965.

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur in
Hotel Langeler, Hengelo Gld.

Op 5 j u l i a s. hopen mi jn geliefde ouders

G. J. J. Lubbers

en

B. L. Lubbers-Zilvold

hun 25-jarig huweli jk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor mij gespaard
mogen bli jven, is de wens van hun dankbare
dochter

Johanna

Hengelo Gld, juni 1965.
D 49

Gelegenheid tot feliciteren in zaal Bruggink, van
3.30 tot 5 uur.

Aanbiedingen
1 juli - 14 juli

eo et
146 et

et

et

et

et

Groot pak custard

1 literblik perziken

200 gram chocolaadjes

500 gram rijst

1 buk gestoomd gehakt

Chocolade hagelslag per pakje

Bij 2 grote pakken Sunil gratis emmer

Bij pakje Roemar thee gratis ballpoint

2 p. royco groentesoep

1 p. advocaat wafels

1 p. choco glacé

2 p. closetpapier

Laka koffie

gratis speldje

Fa Heezen STEENDEREN



Dé wegwijzer naar een

goede en geheel com-

plete automobiel

Scaldia de Luxe

Prijs f

Oeaier voor Hengelo Gld, Zelhem, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Warnsveld en Vonden

Garage- en automobielbedrijf Gebr. Regelink
Korte Holstraat 6 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-157?

REMOVA

2 jaar
all risk

verzekerd!

Een (ommunieseschenk
De nieuwste modellen

Jongene en meisjes horloges
gouden en zilveren ringetjes

Goud en zilver en doublé

kettinkjes met kruisjes
en sierhangerst
Sier- en bedelarmbanden
Lepeltjes

ZIE ETALAGE

Fa Kohlor-Wlsslnk

De meest moderne

COLLIERS-HANGERS

Horlogerie - Goud en Zilver
Optiek

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiüsioio's en
reporiaoe's

van DOLPHIJN
Te koop enige gebruikte

brommers, o.a.
Zündapp bj. 1965
Berini Junior bj. 1964
N.S.U. T.T. bj. 1962
Victoria b j. 1960
Batavus Super Sport bj. 1960

FA J. TH. SLOTBOOM
Tel. 7278 Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden voor
half een genaakt.
de«elfd« dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
THrfoon

Coöp. Dorsver. „De Eendracht"
te Keijenburg

Wordt gevraagd voor het dorsseizoen

een machinist
bij de dorsmachine

Aanmeldingen voor 7 juli a.s. bij A. Maalderinlc,
Pastoor Thuisstraat 17, Keijenburg of bij W. Anker-
smit, E 149 Velswijlc-Zelhem

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 Gld - Tel. 1295


