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Garagebedrijf Fa G. SEVINK & Zonen
ZELHEM - RUURLO

volkswagenshow
Wie het fijne van een
fijne auto weten wil...

komt kijken op de feestelijke Volkswagen-Show in Hotel «'t Witte Paard»,

23 september van 18 tot 23 uur

U bent er welkom: 24 september van 10 tot 23 uur

25 september van 10 tot 23 uur

Ter gelegenheid van ons jubileum houden wij receptie op 23 sept. van 1 5-1 7 uur in Hotel «'t Witte Paard»



JAN WESSELINK

en

ANNIE ZELDENRUST

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D. V. zal plaats vinden op woensdag 29 sept.
a.s. om 13.30 uur ten gemeentehuize te
Zelhem.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur door
de weieerwaarde heer Ds J. Wiersma in
de Ned. Herv. Kerk te Zelhem.

Hengelo Gld, Beatrixlaan 22

Zelhem, Hovenstraat 21
september 1965

Toekomstig adres: „'t Hoekske",
Beatrixlaan 22a, Hengelo Gld

Receptie van 15.30-16.30 uur in hotel
„'t Witte Paard" te Zelhem.

i"1"'

HARRY VROQTEN
s

f
i en

6ERRIE RUITERKAMP

geven U, mede namens hun ouders, ken-
nis van hun voornemen in het huwel i jk
te treden op vrijdag l oktober 1965 om
10.30 uur ten gemeentehuize te Hengelo

Het huwelijk zal kerkelijk worden inge-
zegend door de weleerw. heer Ds J. J.
van Thiel om H. 30 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Hengelo Gld.

september 1965
Vorden, E 33

Toekomstig adres: B 49a, Hengelo Gld.

Receptie na de kerkdienst tot 17.00 in
feestgebouw „Concordia" te Hengelo Gld

René Jolij

en

Gerda Michorius

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huweli jk, waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben op 24 sept.

Receptie van 2-3 uur in hotel Concordia
te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, sept. 1965.
Spalstraat 44.

Wegens familie-omstandigheden

vrijdag 24 sept.

de gehele dag gesloten

Café Jolij - Spalstr.

roert de trom

Deze week weer voordeel bij de vleet

Hollandse bruine bonen
Pracht kwali tei t STUNTPRIJS

500 gram slechts

2 prima dweilen
groot van stuk 2 stuks

Zoute pinda's 2 zak

139

99

Voordelig aardbeien
l i terblik slechts 1S9

Prima droogkokende rijst
half kilogram

Bruine bonen gezinspot 3/4 i 67

Groninger koek
van 104 nu

Prima huishoudazijn

Palingworst 100 gram

Schouderham 100 gram

hele fles 41

49

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22-29 sept.

Voor vlug en prettig winkelen naar , . .

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

Raadhui&str. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

PAARDEN- en
ENTERMARKT
(St Michielsmarkt)

op woensdag 29 september
te Hengelo Gld

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en Shetl. pony-enters

Giatis deelname Aanvang keuring 9 uur

Mooie prijzen

Bezoekt tijdens de markt

do Enterkeuring
van de afd. Gelderland van het Ned. Trekpaard
op het parkeerterrein

Aanvang 10 uur Grote deelname

De Marktvereniging

Voor de vele blijken van
belangstell ing, die ons 60-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, zeggen wij al len
onze oprechte dank.

W. Schierboom
G. Schierboom-

te Hennepe

Heugelo Gld, sept. 1965.
Wichmondseweg

Gevraagd net meisje in
gezin met 3 kinderen (liefst
voor deg en nacht).

Café „De Kroon"
Spalstraat 32
Hengelo Gld

Gratis verkrijgbaar:

puin
Fa J. E. T. Langeler,
Kerkstraat 11, Hengelo Gld

Gratis verkr i jgbaar 2 jonge
hondjes. J de Giet

Hummeloseweg 29

Te koop 8 beste biggen
A. Masselink,

D 10, Hengelo Gld

Te koop enkele tomen
biggen. Joh. Jolink, C 41
Keijenburg

Te koop drag. B.B. gelten
bijna a.d. telling.
A. Lochtenberg, Z.E.-weg 54
Baak.

WARM
AANBEVOLEN
ZUIVER WOLLEN
PULLOVER

licht een pullover
waarvan u er wel 2
tegelijk wilt aanschaffen.
U bent er seizoenen
lang charmant mee.
Mouwinzet geheel
geminderd. U kunt
kiezen uit de modelinten
die nu „in" zijn.

21.75

KLEM



i WARME i^ Zuiver wollen

+ Half wollen

^ Flbrenka

* Draion mooier dan ooit

•k Terlenka

^ Plaids en gewat-

teerde dekens

In alle maten en prijzen

Onze voorraad bestaat uitsluitend uit merkdekens

ZIE ONZE ETALAGE

Woninginrichfing L U B B E R S Raadhuisstraat

PRAKTISCHE

WEKKERS

Op tijd op uw werk l

Koopt dan een

die u 6 maal wekt

EleC WekkerS met licht alarm

Van het bekende merk JUNGHANS

Horlogerie - Goud en zilver - Optiek

FA KOHLER-WISSINK

Oranje ver. Yierakker-Wkhmond

DANSEN
op zaterdag 25 sept.

in het Ludgerus-gebouw

Vierakker Aanvang

Orkest The E ven ing

ond

~&lL\

bouw

; 7 uur

Stars

Knip- en naaicursus
Voor dames, die meer van knippen en naaien

willen weten, wordt vanaf

begin oktober een cursus van

drie maanden gegeven

Inlichtingen en aanmelding

Schröder

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
CD

plaatst
uw

advertenties
in

„De Reclame"

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Aanbiedingen
23 sept. - 7 okt.

250 gram koekjes (cocosflensjes) 69 et

3 tuben tandpasta 2.4LO
gratis 2 stuk toiletzeep

1 pak Honig groente-tomatensoep
van 75 voor

Zakje hagelslag puur
2e zakje voor de helft v. d. prijs

Dikke speculaas per pak

Gevulde koeken per pak

150 grom rumbonen

100 gram Blooker cacao

2 pakjes champignonsoep
California gratis speldje

et

et

80 et

80 et

7S et

et

138 et

Fa Heezen

DOE HET ZELF

en maak keus

uit onze grote sortering

Gebbing
STEENDEREN

In ons bedrijf is plaats voor:

Draaiers

Machine-bankwerkers
•n een

Leerling
constructie-bankwerker- lasser

Machine- en Messenfabriek

Fa, J, B, Damen i Zn,
Vijverlaan 7 - ZUTPHEN - tel.05750-3213

In het Rusthuis der N.H. gemeente, Kastanje-

laan 15 te Hengenlo Gld, is plaats voor

een flinke huishoudelijke hulp
voor halve dagen

Nadere inlichtingen worden gaarne in het Rust-

huis verstrekt.



1865 1
JAAR

Onze zaak bestaat 100 jaar

te laten profiteren, houden we een

speciale

met als extra attractie t.e.m. 5 okt.

10 pet KORTING

op onze geheel nieuwe

herfst- en winterkollektie

Firma H. J BUUNK&Z
v.h. Bannink-Brinkgreve

ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES



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

Daar gaan ze weer

De prijzen van haarden en kachels

van O tot 5O pet korting

Alle merken uit voorraad leverbaar

Wij maken ook uw haarden schoon

Ook nog enkele

inruilhaarden vanaf f 20.-

J. H. JANSSEN & ZN
Keijenburg - Tel. 1670

Wegens inruil te koop

N.S.U. Prinz 4 1963, 30.000 km
N.S.U. Prinz 4 1963
N.S.U. Prinz 3 1961
B.M.W. 700, 45.000 km
Renault Dauphine 1961
Opel Record 1959

GARAGE HERWERS
TELEFOON 1263

Kon. Ned ver. voor

E. H. B. O.
Afd. Hengelo GId

Sekietar iaat :
Spalstraal 11

Onze afdel ing organiseei t weei t in cuims
voor het behalen van het E.H.B O.-diph ma.

Bij voldoende deelname zal de Ie cursus op
maandag 27 sept. aanvangen in het Groene
K r u i s gebouw aan de Kastanjelaan.

Docent is Dr. Schreuder.

Opgave v o ( / r de cuisus vóór maandag 27 sept.
1965, 6 uur, bij de sekretaris, B Demming,
Spalstraat 11, tel. 1265.

Een eigen huis is goud waard!
Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop
van een goede en solide woning.
Wij bouwen - of begiunen b innenkor t met de bouw -
in de navolgende plaatsen:
Hengelo GId, Korenbloemstr., kooppr. p.w. f 34.000-
's Heerenberg, Hoge Distelweg, raminjjspiijs p.w.

f 28.400,-
Dinxperlo, Ds v. Dijkstraat, koopprijs p.w. f 29.250.-
Winterswijkjoh Vermeerstraat, kooppi ijs f 45.000.- kk.
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingspiijs p w. f 29.000,-
Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brum-
men, Oiepenheim, Dieren, Geester en, Heteren,
Hummelo, L. Soeren, Rheden en Steenderen.
Inlichtingen gratis en vrijblijvend bij:

Ni Mij. Eigen uioningbezit „Gelderland"
Dieren - Spoorstraat 42a - Tel. 08330-4053; bgg. 4568

WOLTERS BOEKHANDEL

grammofoonplaten

Burgerlijke stand
Geboren: Vincentius B. z. v. A.. A. Hoe-
bink en W. B. A. Coobs; Marcel lmt i« ; W.
) N. z. v. G. W. B Essing en J. Th. Bol-
werk.
Onder t rouwd: B. G. B. Bourgonc^iën en
A. F. Willemsen.
Gehuwd: H. J. Schakel (Ede)enE. ) Wen-
t ink .
Ovei l e d e r : H. Ee lder iuk , man, 62 j . i . i r

St. Jan, Keijenburg, reemi deel
aan muziekwedsirijden K.R.O.
Op 17 oktober wordt in de Deven te i Stads-
schouwburg eru aanvang gei omen met de
voorronden van amateur -m u zi t k w c d.M ' ijdi n
Voor deze wedslri jdeu, welke de 40 jarige
ormoepver K.R.O. (er ere van hs.cu jubi -
leum organiseer t , is ook ingeschir ' r n de
m u z i e k v e r . St. ]an K e i j e n b u r g .
In R t u d i c werden genomen de n u i m r r s Le
boijs mortiers en Juniores en avan t

75 jaar Excelsior
De zang- en toneelver . Excelsior te Hrngelo
hoopt binnenkort haa r 75 j a r i g be.st, an te
he rdenken . De voorbereidingen 11 r v i e r i n g
van dit unieke jub i l eum zijn reeds in een
vergevoi d f i d s tadium. Op za te rdag 13 rov .
zal 's middags een receptie -vorden gel ouden
t e r w i j l t avonds de j u b i l e u m - u i t v o i ' i ing zal
plaats vinden. Aan deze ui tvoeimg zal
m e d e w e i k i n g wo iden ve r l eend door het
Wa.-nsvelds mannei koor.Dit koor ht-haalde
onlangs op een i n t e r n a t i o n a a l concours een
Ie p ' i js met 341 punten. Het pro( l a n m a ,
dat Excelsior en het n-.ancet.kcoi z u i l e n
brengen is van hoog gehalte. Enkele ervan
zu l l en met solistische m e d e w e r k i n g worden
uitgevoerd. Voor deze jub i l eumui tvoe r ing
zal een tekstboekje worden samengesteld.
Euige dames van Excelsior zu l l en b innen-
kort t rachten adver ten t i e s te v e r z e n e leu te r
bes t r i jd ing van de hoge onkosten Stel hen
niet teleur. Bij het 70 jarig bestaan in 1960
werd met groot succes de operet ie , Cauber
Elsje" opgevoerd en stond de j u b i l e r e n d e
veren ig ing wijd en zijd in de be l angs t e l l i ng
De vereniging hoopt nu bij het 75 j a r i y
j u b i l e u m weer op a l l e r m e d e w e r k i n g en
Belangste l l ing



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Ook Uw SPAARBANK
U kunt bij ons terecht voor al uw bankzaken, o.a.
LOPENDE REKENING, verhuur van KLUISKASTJES en
NACHTKLUIS enz.
Het is immers: De spaarbank met volledige bankservice.

Deze winter worden

fijne keuken- en naaicursussen
gehouden, desgewenst ook een Icoolccursus
voor mannen.

De naai- en fijne keukencursus beginnen op
maandag 8 oktober.

Aangifte voor 27 september bij de di-
rectrice van de

Chr. huishoudschool
't Hoge 41 Vorden

Zij die zich verleden jaar hebben opgegeven
zijn het eerst aan de beurt, maar moeten
zich opnieuw opgeven voor 27 sept.

De directrice,
G. Disbergen

Voor uw verwarming

Hetzij OLIE of KOLEN

De juiste

haard of kachel

Fa H. J. Harmsen, Hengelo G
Banninkstraat 4 Telefoon 1220

Maak van Uw wasdag

oen feestdag

met de volautomatische

IwllGlG monoknop

De wasautomaat

mat 11 wasprogramma's

H. Hulstijn
Raadhuisstraat

Hotel Michels • Hengelo Gld
Zaterdag 25 sept.

dansen
Orkest: The Helico's

f

KERKDIENSTEN
Zondag 26 aept.

Ned. Her». Kerk
8.30 uur DB van Thlcl
10 uur Da K. R. ter Stcege, Laren Gld

Goede Herder Kapel
10 uur Da B. Klopaian

Vrl|l. Herv, K»rk
5 uur Ds Brinkcrink

R.K. Kerk Heng«lo Qld
Zordays 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmli, 7 uur n.m. Lof. Door
de werk H. Misten om 8 uur.

R.K. kerk Kei|enburB

ledere dag 7 en 8 uur Mii.
'a Zondags 7,30 en 9 uur Mis. 10.30 uur Hoog-
mis, 's avond» 7 uui Lof>

Zonaagcdlen»t Doktoren
Dr. Th. ). Hanrath lel. 1277 (b.g.g. OC&

Zondagtdlenst wijkverpleging
-r. Luctc Marie (Tel. 1315)

Zortdagadlenat Dlerwnai tsen
Hengalo-Sleenderan

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

Baakse kermis
De voorbereidingen voor de traditionele
Baaksr kermis op maandg i en dinsdag 5
oktober zijn in volle gang.
Achter de schei men wordt bard gewerkt
om een zo goed mogelijk progiamma te
verkrijgen, dat biedt ..voor elck wat wils".
Op zondag 3 oktober zal men alvast een
voorproefje kunnen nemen van het feest,
Er zal dan een grootse optocht worden
gehouden van versierde wagens, karretjes
en fietsen.
Om de deelname hieraan nog meer te sti-
muleren heeft het bestuur der kermiscom-
missie gemeend een gift beschikbaar te stel-
len voor degenen die zich voor woensdag
29 september opgeven. Dit kan geschieden
bij G. Bern» te Baak. De giften voor wagens
karretjes en fietsen zijn resp. f 5.- f 2.50.
f 1.-. Behalve de uitgeloofde prijzen is er
voor de Ir prijs winnaar een wisselbekcr.
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Bij N.V. LOVINK UTERBORG

kunnen in verband met de verdere uitbreiding van de productie
nog een aantal

werkkrachten
geplaatst worden als:

Slijper

Machinevormer

Hulparbeider

Zandverzetter (avondwerk)

Hoog loon - Vervoer per bus

Geen vakkennis vereist

Hiervoor zullen wij zitting houden in café
Leemreis te Hengelo GId op zaterdag 25 sept.
1965 van 11-12 uur. Daar kunnen wij u in-
lichten over aard der werkzaamheden, loon,
sociale voorzieningen enz.
Aanmelding kan ook geschieden door invulling
van onderstaande coupon, welke u aan ons ge-
lieve op te zenden, zodat wij u thuis kunnen
bezoeken.

Deze coupon ingevuld opzenden naar N.V. Lovink, Postbus 2
te Terborg voor een bezoek.

Naam:

Geb. datum:

Woonplaats en adres:

Wenst gaarne bezocht te worden op dag om uur


