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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
De Raiffeisenbank voor:

REISDEVIEZEN - REISVERZEKERINGEN
Verhuur van KLUISKASTJES
U kunt bij ons terecht voor al uw bankzaken.
Het is immers: De spaarbank met volledige banksenice.

De vrijdagavond markt
(met gratis bonnen!) wacht ook op UW bezoek!

Voor al uw verzekeringen. Assurantiekantoor A. J. Memelink
Kastanjelaan 5 - Telefoon 1521 - HENGELO GLD

Metselaars
gevraagd voor nieuwbouw en
onderhoudswerken

H. Bijenhof - Hengelo Gld

Volgende week

beginnen de repetities weer van de

Gymnastiekver. „A C H l L L E S"

KERKDIENSTEN
Zondag 22 augustus

Nad Herv Kerk

"S.30 uur Di ]. J. van Thiel.
10.30 uur Ds M. S. J. de Jong, Lochem

Goede Herder Kapel

10 uur Ds J. J. van Thiel. bed. H. Doop

Vrij». Herv, Kerk

10.30 uur Ds M. S. ]. de Jong, Lochem
(Grote 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 Keijenburg

ledere dag 7 en 8 uur Mis,
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 10.30 uut Hoog
mis, 's avonds 7 uur LoK

Zondagcdlenfct Doktoren
Hr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondag&dienst wijkverpleging

/.r. Luttik (Tel. 1397)

Zondagfcdlenst Diertmai tsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zateidagmiddag 2 uur»an Nie. Tel. 08348-540

Burgerlijke stand
Bencdicta J. Th. d. v. J. W. Jansen en M,
J. Besselink; Gerritdina W. d. v. L. H. J.
Stege en G. W. Kornegoor. Gerritje H.H.
d. v. H. K. Hi l fer ink en H. G. Teunissen
Peter J. Th. z v. F. G. Kutschrui ter en F.
A. Tankink; Jacqueline C. B. M. d. v. A.
G. Groot Kormelink en W. C.E.Waenink

Rijkspostspaarbank
In de maand ju l i 1965 werd op de Rijks-
postspaarbank te Hengelo Gld ingelegd :
f 17.666,32 en terugbetaald f 26.784.41.

Succesvol optreden van de
ponyver. „De Shetlandruiters"

Op de te Barneveld gehouden wed-
strijden om het kampioenschap van
Gelderland wisten ,,De Shetland-
ruiters" twee eerste prijzen in de
wacht te slepen. Deze werden n.L
behaald bij de viertallen en bij de
achttallen. Gezien de grote deel-
name in deze klassen was dit zeker
een prestatie, die alleen bereikt kon
worden door een goede voorbe-
reiding en een intense training. De
Kon. Harmonie ..Concordia" ont-
ving bij aankomst in Hengelo Gld
de ,,Shetlandruiters" met muziek.

Ook het gemeentebestuur was ver-
tegenwoordigd in de personen van
de heren Luesink en Tijdink. De
heer Luesink feliciteerde namens het
gemeentebestuur de leden, bestuur
en instructeur met de behaalde suc-
cessen en sprak zijn voldoening uit
over de prestaties, die deze jeugdige
ruitcrtjes steeds weer leverden onder
leiding van het actieve bestuur.
Namens de gemeente bood hij de
jeugdige ruiters enkele verfrissingen
aan.
De voorzitter van de Shetlandruiters
de heer Wcsselink bracht dank
aan het gemeentebestuur voor de
betoonde belangstelling, de instruc-
teurs voor het zeer vele werk, dat
zij verzet hebben, de Kon. Harm.
,,Concordia" voor de serenade, die
zij gebracht had en de deelnemers
voor de mooie prestaties, die zij be-
haald hadden.

50.000e bezoeker
Donderdag passeerde de 50000e be-
zoeker de controle van het Henge-
lose zwembad. Het was mevrouw
Mentink uit de Velswijk. Dit is on-
danks het slechte weer een prachtig
resultaat.
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ARIE TEUNISSEN

en

WILLEMIEN KLEIN BRUININK

hebben het genoegen U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwel i jk dat D.V. zal
plaats hebben op donderdag 26 augustus
1965 om 10.15 uur ten gemeentehuize
te Eibergen.

Kerkelijke inzegening om 10.45 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Eibergen door de
weieerwaarde heer Ds J. Kok.

Hengelo Gld, B 100

Eibergen, B 172
augustus 1965

Toekomstig adres: Rozenhoflaan 17,
Hengelo Gld

Receptie van 4-5.30 uur in hotel de Klok
te Eibergen.

Eerste speciale PONYMARKT
in de Achterhoek

te Hengelo Gld

op woensdag

25 augustus

Keuring van veulens
van de Shetlandponyfokver.
„Doetinchem en Omstr."

Gelegenheid tot aankoop van fokmateriaal

Bezoekt tevens

de grote M.R.IJ.-fokdas
uitgaande van de K.I.V.O. en de
fokvereniging

Afstammelingen
aanwezig van de goedfokkende stieren
Libertas en Boris

Mooie gelegenheid voor aankoop van goed
fokmateriaal

Familiedrukwerk
Drukkerij Wolters Hengelo Gld

Groot nieuws
voor U uit uw

VIVO ZB

Pracht glas gratis
Bij Siebrand ranja

(zolang de voorraad strekt)

Corned beaf blik 34O gr 198

Advocaat fles a 0.6 liter 279

AUGURKEN
grote pot slechts 113

Bloemenaarde
2 zak van (00 voor

Abrilcozen op sap
pot 550 gram

Sinaasappels vol sap
9 voor 1OO

Yanillesuiker doos a 10 zak 49

Pils 4 fles 99 et
Snijworst

Bloedworst

100 gram

100 gram

51

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18-25 aug.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . -

V.I.V.CXZELFBEDIENJNG
Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

GROENE KRUIS

Moedercursus
Aanvang woensdag 15 september
om 19.30 uur

Opgave voor 27 augustus tussen (13-14 uur) bij
de wijkzuster.



Gemeente Hengelo Gld

De burgemeester van Hengelo maakt bekend, dat hij
op maandag 23 augustus e.k., om 20.00 uur in de zaal
van het café Michels in Hengelo aanwezig hoopt te
zi jn, ten einde in overleg met besturen van belang-
hebbende verenigingen uit de gehele gemeente te
komen tot een bevredigende

spreiding van uitvoeringen
in het komende seizoen.
Aan verenigingen zullen geen vergunningen worden
gegeven voor het houden van dansavonden. Wel zal
toestemming kunnen worden verleend voor het geven
van meerdere uitvoeringen met z.g. dansen na, mits
de uitvoeringen na 20.00 uur tenminste l ' / t uur in
beslag zullen nemen en de danszaal slechts toeganke-
lijk bli jve voor bezoekers van de bedoelde uitvoeringen.

De Burgemeester voornoemd,

Th. Mackay

Het nieuwe schooljaar begint spoedig

Wij hebben een grote sortering

Schooltassen

Schooletui's

Vulpenhouders

ZADELMAKER

BOERMAN

„CONCORDIA" Hengelo Cld

Volgende week

zaterdag 28 augustus

DANSEN
Orkest: The Moodchers

Hierbi j nodigen wij u uit tot b i jwoning van een

voor l icht ingsavond

betreffende de verzorging van lid

haar en het gebruik van cosme-

tica. De lezing met demonstratie

zal worden verzorgd door een

specialiste van

Poly haarcosmetica en

Margarete Astor

Deze avond zal worden gehouden op

maandag 30 augustus
in zaal Winkelman te Keijenburg

Drosisterij W. J. D E R K S E N
St Janstraat 10 a - Keijenburg - Telefoon 1365

lelemaal nieuw

ii OCIND ^ HTOTT *̂«^r zn

Door Je aayennoabarc recrkracbt van d« Lmraflcl
en doordat de

** d* jpreo door 9

uxanex

Grootbods Woninginrichting
Telefoon 1469

Grammofoonplaten
Wolters Boekhandel



Voor de vele bl i jken van
deelneming, betoond na het
overl i jden van onze lieve
man, vader en grootvader

T. Roenhorst

betuigen wij onze hartel i jke
dank.

Fam. Roenhorst

Hengelo Gld, aug. 1965.

Te koop Goggomobil
Type T 400, bouwjaar 1958
Te bevr. Meidoornstr . 12

Te koop Solex als n ieuw,
en een jongensrijwiel. A.
Rutgers, Vordenseweg 35a.

Te koop l ha nog te com-
binen roggestro bij J.Th.
Slotboom, B 98, Hengelo

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d«i«lfd« dag nog UMI.

Foto Zeijlemaker
Heutmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop toom biggen. C.
Kettelarij, Banninkstraat 21
Hengelo Gld

Te koop 3 toom zware
biggen. B. BerendsenPluirn-
veehandel Bekveld, tel. 1504

Te koop een toom biggen
Joh. Berenpas, D 128

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsloto's en
reportaye's

van DOLPHIJN

Zaal Winkelman Keijenburg

Zondag 22 aug.

DANSEN
Orkest: The Woodpeckers Aanvang 7 uur

QUICK
Worldmark with the blocks

vraagt MEDEWERKERS
mannelijk en vrouwelijk

voor diverse afdelingen

-fc Hoog loon

^ Prettige sfeer

^ Muziek op geregelde tijden

QUICK sportschoenfabriek N.V.
HENGELO GLD - Tel. 05753-1 71 7

Na 6 uur: P. Raaymalcers, bedrijfsleider, Kastanjelaan 8

Wegens vacantie gesloten

van maandag 23 aug.

t.e.m. zaterdag 28 aug.

A, Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en zilver
Spalstraat27 - Tel. 1771 - Hengelo G

Uit voorraad leverbaar

Vers gedorst roggestro (geen combine)

Prima gewonnen gedorst hooi (Veldbeemd)

Concurrerende prijzen

Kleinvee- en fouragehandel J. FRANKEN
Hengelo Gld - Telefoon 05753-1295

SPART A
is je ware,

zo roept thans heel de schare.

Alle nieuwe modellen voorradig.

Prijzen vanaf f 498.—

B. J. HULSHOF - Hengelo Gld

Adverteer in de Reclame
het blad dat iedere week gratis huis-

aan-huis verschijnt.


