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RECLAME
Verschijnt iedere dinsdag Uitgave D R U K K E R I J WOLTERS Hengelo Gld Telefoon 05753-1455 - üiro 964791

ï Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo Gld - Keijenburg - Velswijk Zelhem - Steenderen - Baak - Wichmond e.o.

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 JS immers: De spaarbank met volledige banksenice.

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

BAAKSE KERMIS

1965

Zondag 3 oktober

2 uur: Grote OPTOCHT

3 uur CABARET-SHOW
m.m.v. Pallas-tiio, Ko Hagendoorn,
Accordeon-duo de Jo-Jo's en
Lubbert van Qortel (Jansen van Galen)
in de DANSSALON

Om teleurstelling te voorkomen,
voorziet U zich dan tijdig van
kaarten, bij de commissie

Kermiscommissie van Baak.

De Baak se kermis brengt
gezelighoid in huis

Tijdens de

kermisdagen

steeds

vers voorradig

Verhoog die gezelligheid
en gebruik
bij uw koffie of thee
overheerli jk.. . .

G E B A K

BROOD- en M I C l IJ
BANKETBAKKERIJ Henk iprenkelder

Z.E.-weg BAAK

BAAKSE KERMIS

Met de Baakse Kermis:

Levereen St U k j B 1//66S

van SLAGERIJ DRIEVER

Specialiteit onze fijne vleeswaren

Voor diepvriezen het bekende adres met de

service.

A. H. Driever & Zoon
Z.E.-weg 131 BAAK

K E R M I S B A A K 3, 4 en 5 oktober

t
Zondag
vanaf 4 uur

stemmingsmuziek

Maandag en dinsdag
vanaf 10 uur

DANSEN

> J. A. S E S l N K

Geo ward
De enige schoen met leren zool

met 1/2 jaar garantie

Alleenverkoop voor
Hengelo Gld en omstreken

JANSEN 't Schoenenhuis

KERKDIENSTEN
Zondag 3 okt.

N«d Herv, K»rk
8.30 uur Ds F. v. d. Heijden, Loei em
10 uur Ds van Thiel

Goede Harder Kapel
10 uur Ds G. L. Bounian, em. pied te

Lochem

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Stapert, Zutphen

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 3 uur.

R.K. kerk Kei)enburC

ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7.30 en 9 uur Mis 10.30 uur Hoog-
mis, 's avond' 7 UUT F.of:

Zondagcdlenti Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondag&dien&t wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsdien&t Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Felix Tel. 05755-266 (b,g.g, 008)

Baakse kermis
In de rij van feestweken en kermissen in
1965 sluit ook Baak zich dit jaar weer aan.
Vele feestvierenden uit Baak en zeer zeker
ook daarbuiten maken zich op om het feeit
in dit vriendelijke dorp luister bij te zetten
Geheel volgens de tradit ie wordt de kermis
gehouden in de eerste week van oktober.
De vastgestelde data hiervoor zijn maan
dag 4 en dinsdag 5 oktober.
De zondag hieraan vooraf zal toch al een
enigzins feestelijk karak te r dragen,
's Middags is er een optochts van ver-
sierde wagens, kar re t jes en f i e f s r c , waar-
voor de kermiscommissie ex t i a g i f t e n heeft
uitgeloofd. Hiervan m a a k t r n wij reeds
m e l d i n g in het vorige nummer .
Dit kleurrijke .schouwspel heeft ook vorig
jaar velen geboeid.
Na afloop van deze optocht sta».n bekende
artisten, o.a. accordeon duo de ]o Jo'.c, k laar
om u als bezoeker enige uren van gezonde
ontspanning te bezorgen. Deze art lMen zijn
in staat u te doen scha te ren van 't lachen.
Bij het feestgedruis onsbreker ock niet de
volksspelen. Men kan op 4 oktober des
morgens zijn beste kunnen tone r ; l i j het
vogel- en schi j fschie ten , gevolgd door het
vogelgooien voor dames De koningsparen
van genoemde wedstrijden mcetrn elk een
partner kiezen. Zij gaan in optocht met de
muziek door het dorp.
De laatste kermisdag zijn er
ook nog volksspelen, o m . kege len , r i n g -
rijden per dogcar, speerwerprn, en kinder-
spelen. Waag een kans.
Maandagmorgen 4 oktober zal de kermis
door burgemeester De Kruyff worden ge-
opend.
Zaterdag 2 oktober opening v e r m a k e l i j k -
heden en plaatsing vogelschacht.
Omisbare ingrediënten bij het feest zijn een
goed humeur en mooi weer



Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel
van de Coöp. Raiffeisenbank te Hengelo Gld,
geven met leedwezen kennis van het plotseling
overlijden van de heer

J. W. Luiten

in de leeftijd van 48 jaar.

Vanaf 1956 heeft de overledene de belangen van
de bank, als lid van de raad van toezicht, met
toewijding gediend.

Hengelo Gld, 18 september 1965

Diep werden wij getroffen door het plotselinge
overlijden van onze zeer geachte adviseur, de heer

J. W. Luiten

op de leeftijd van 48 jaar.

Door voort te werken in zijn geest, zal hij in
dankbare her innering bij ons blijven voortleven.

Het bestuur der
bedrijfsverzorgingsver. Hengelo Gld

Hengelo Gld, sept. 1965.

Op zaterdag 2 oktober a.s. hopen wij onze uit-
gestelde 12'/2-jarige echtvereniging te herdenken.

H. C. Jansen

G. Jansen-Rouwenhorst

Hengelo Gld, sept. 1965.
F 67 a.

Receptie van 4 tot 5.30 uur in zaal Bruggink te
Hengelo Gld.

Zaterdag 2 oktober

na 12 uur GESLOTEN

H. C. Jansen Varssel F67a Hengelo G

Woensdag 6 oktober

wegens familiefeest

gesloten

Fa H. J. BUUNK & ZN

U ziet het weer s

Zelfbedienen = Zelf verdienen
Yanillepudding met suiker

2 pak van 78 voor

Soepballetjes 2 blikjes

Cocosbrood pak
van 55 voor

Zure harins per pot 12O

Blooker chocolade hagelslag
pak l kg van 295 voor J

Gratis wasmand
BIJ 2 PAK PERSIL

Anijsblokjes de Ruyter
per koker

Diepvries verse worst
HEERLIJK 400 gram nu slechts 198

Pindakoeken groot Pak
van 62 voor

Specialiteit in fijne vleeswaren:

Snijworst 100 gram

Tongeworst 100 gram

SI

Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 sept.-6 okt.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . -

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

Raodhuisstr 4 HENGELO GLO Tel. 1205

SINDS GERARD GOOCHELTRUCJES LEERT,
ZIJN WE DUBBEL-BLIJ MET DUBBELBLANK

dubbel
blank

Dubbelblank
Luxe reiniging.
Gehaald en als nieuw
thuisbezorgd in
plastic hoes

CHEMISCH REINIGEN aan gratis hangertje.

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
bli jken van belangstell ing,
die wij bij ons 25-jarig hu-
welijk hebben ontvangen, in
het bijzonder de buurt.

D. J. Went ink
W. Wentink-

Bretveld

Hengelo Gld, sept. 1965.
Hummeloseweg 9.

Voor de vele bl i jken van
belangstelling, die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, zeggen wij allen
onze oprechte dank.

A. G. Wolsink
J. W. Wolsink-

Wagenvoort

Hengelo Gld, sept. 1965.
Vordenseweg 3.

Flink meisje gevr. voor
één hele of 2 halve dagen
per week. Van Keulen,

Vordenseweg 42

WONINGRUIL

Wij hebben een huis in
Doetinchem (een flat) te
rui len voor woning in Hen-
gelo Gld of omgeving.
Brieven onder no 39 bur.
de Reclame

Te koop z.g.a.n. accu, 12
volt. W. Vervelde, Vorden-
seweg 26, Hengelo Gld

Biggen te koop bij M.
Hiddink (Lenderink) bij

't Kervel

Biggen te koop bij J. G.
Jansen, Schiphorsterstraat 2
Toldijk

Te koop enkele tomen beste
biggen. W. H. Luesink,
Nieuw Antink, F 52, Varsel

Te koop beste biggen. H.
Maalderink, Berenschotstr l

Te koop gevraagd stalmest
G. J. Halfman, Hofstraat 7

Te koop Opel Record '59
i.z.g.st., DKW motor 200 s
R. Zweverink, lekink 8,

Hengelo Gld

Te koop Sayonia zaai
machine, werkbreedte 2
meter en een luchtbanden-
wagen bij Erven Groot
Jebbink B 30, Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
deme'fda dag nog klaar,

Foto Zeijlemaker
Hcutmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539



Ze zijn er weer de

Hengelose
Marktloten
(Goedgekeurd bij besluit van de Mi-
nister van Just i t ie d d 10 icpl. 1900
No L.O. 650/066/079)^ N^/f

Aanta l uit te geven loten 11000
Prijs per lot f 1.—

Hoofdprijs een paard
verder tenminste drie Shetlandse
pony's, schapen, biggen en andere
levende have, gebruiksartikelen,
enz. enz.

Wederverkopers kunntn vanaf dinsdag
2J sept. alleen op werkdagen
loten afhalen bij de penningmees te i

C. MINNEE
HOFSTRAAT 6

Aan kinderen worden géén loten afgegeven.

Het bestuur

VAKKLEDING
MET DE

HALTERMAN
Al-Pas overalls - Overalls - Manchester
werkkleding - Stofjassen - Kinderover-
alls - Witte vakkleding - Werkpakken.

Degelijk en betrouwbaar.

Verkrijgbaar bij:

LENTFERINK
HENGELO GLD - SPALSTRAAT 7

TELEFOON 1383

Voor HMf verwarming

Hetzij OLIE of KOLEN

De juiste

haard of kachel

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

voor Uw eigen veiligheid

en die van anderen:

laat uw gezichtsvermogen testen

OZIE GOED: RIJD BETER!
Koop daarom een DI\H« \j

met ontspiegelde glaz Etn bij

F A K O H I E R - W I S S I N K
Optiek Horlogerie Goud en zilver

De was niet droog te krijgen ?

DE

Zet centrifuge
(met kema-keur) doet het voor u

De centrifuge
met het grootste droogvermogen

H. Hulstijn
RAADHUISSTRAAT

BLOEMBOLLEN
voor kamer en tuin

Tulpen, Narcissen, Hyacinthen,

Crocussen, Sneeuwklokjes enz.

Zeer concurrerende prijzen

Fa M. Wijnbergen & Zn

Voor de hartelijke blijken
van medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze innig-
geliefde man, vader, behuwd
en grootvader

Herman Eelderink
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
B. Eelderink-

Maalder ink
k inderenenk le in -

kinderen
Hengelo Gld, sept. 1965.
Varssel F 61.

MODIEUS
EN O ZO
GEMAKKELIK

Een rok voor uit en thuis
in die prettig draagbare
stof Terital 55/45. Zo
gewassen, f o droog; u
hebt er steeds weer
pletter van, u kiest uit
vele mooie tinten zoals
ewart, camel, anthraciet,
middengrijs. marine.
Prachtig afgewerkt,
geheel gevoerd, ook voor
grotere maten een
favoriet slankmakcnd
model l 3230

Fa J. H. Klem
Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruldstoto's en
reporiase's

van DOLPHIJN



Gemeente Hengelo Gld

Lijst natuurgebieden

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld maken
bekend, dat bij besluit van de min i s t e r van volkshuis-
vesting en ru imte l i jke ordening d«d. 4 mei 1965, n r 41
is bepaald, dat het verzoek, als bedoeld in artikel 29
eerste lid van de wet van 28 september 1950, houdende
voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en S t re ik -
plannen, wordt geacht te zijn gericht tot ieder, die lu-t
voornemen heeft binnen de gebieden, opgenomen in
de bij dat besluit behorende lijst van na tuurgebieden
enig werk uit te voeren of - voor zover betrett opin-
bare lichamen - grond aan te kopen.
Als natuurgebieden zijn aangewezen de volgende in of
nabij deze gemeente gelegen ob jec t en :
Kasteel Hackfort, Loofhoutbosjes in dal van Htngelose
beek, Huize Ruurlo, Huize Zelle en het Zand en de
Pinsel.
Van voorgenomen werken b innen de omgrenz ing van
bovengenoemde gebieden dient t i jd ig t e x o r i n te wor-
den kennisgegeven aan de d i rec teur van het bureau
van de Rijksplanologische Dienst, Lange Voorhout 19
te 's Gravenhage. De mededeling moet bij de burge-
meester en wethouders dezer gemeente worden inge-
diend.

Hengelo Gld, 20 september 1965.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

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 Gld, Korenbloemstr., kooppr. p.w. f 34.000-
'8 Heerenberg, Hoge Distelweg, ramingspiijs p.w.

f 28.400,-
Dinxperlo, Ds v. Dijkstraat, koopprijs p.w. f 29.250.-
Winterswijk,Joh. Vermeerstraat,kooppiijs{45.000.- kk.
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingsprijs p w. f 29.000,-
Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brum-
men, Diepenheim, Dieren, Geestenen, Heteren,
Hummelo , L. Soeren, Rheden en Steenderen.
Inlichtingen gratis en vrijblijvend b i j :

n.ii. Dlil. Eigen uioningbezit „Gelderland"
Dieren - Spoorstraat 42a - Tel. 08330-4053; bgR. 4568

Voor bijverwarming:

Electr. verwarming
in diverse uitvoeringen, vanaf 13 SO

Flessengas kachels 99.2S
(branden 130 uur op l fles gas

van 8.65

WINTERS
SPALSTRAAT 8 en 1O

TELEFOON 1256 - HENGELO GLD - SPALSTRAAT 28 en 30

D AF

Triumph Peugeot

MODERNE

l A. Groot Kormolink
klokken

[ HORLOGERIE GOUD EN ZILVER

en pendules I SPALSTRAAT 27 . TEL 1771

HENGELO GLD

VOOR EEN GOED EN MODERN

kostuum

LENTFERINK • Hengelo Gld
Spalstraat 7 - Telefoon 1383

Te koop prima consumptie
aardappelen. A.\V. Maal-
der ink „Tiller" Kei jenbuig
Tel. 1540

H.H. Landbouwers STEEDS VOORRADIG:

Prima ged. hooi (Veidbeemd)
Gerste- en tarwestro
RoggestrO (op bestelling)

Uitsluitend kwaliteit

JAM FRANKEN
Pluimvee- en fouragehandel, Tel. 05753-1295, Hengelo Gld

Volgt

het

voorbeeld
van

zovelen

en
plaatst

uw

advertenties

in

je Reclame"

In memoriam J.W.Luiten

Na een kortstondige ziekte is i n ' t Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen plotselingoverleden
de heer ]. W. Luiten. De heer Luiten was
lange jaren ass. bij d Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst. In deze functie heeft hij veel
verdiensteli jk werk gedaan voor de land-
bouwende bevolking. Hij was een zeer ge-
achte en geziene f iguur . In het openbare
leven nam hij een grote plaats in. Zo heeft
hij voor de Ver. voor Bedrijfsvooi lichting
alhier zeer vetl werk verzet . Onder zijn
leiding werd de f i l m Rond het Boerenerf
gemaakt. Ook van de onlangs opgerichte
Bedri j fsverzoigingsvereniging was hij de
promotor.
Woensdag j I. is de heer Luiten onder
grote belangste l l ing ten gravc g r d r a ^ c n .

Oostelijk kampioen
In Apeldoorn warende Oostelijke kampioen-
schappen hardlopen over 10 km., en welke
werden georganiseeid door A.V. '34 aldaar .
] School t lok, Baak, eiste de hoogste eer
voor zich op en werd Oostelijk katrpicen
op voormeld nummer.
Nr 2 werd J. Bui tenhuis van A.V. '34.

Kollekte Miva
De in Baak gehouden kollekte voor de
Miva bracht op f 520.—. Een mooi bedrag
voor deze zegenrijke arbeid.

Burgerlijke stand
Geboren: Maria H d. v. ]. W. G. Euge-
l ink en M. ). Wil lemsen; Gerard J. z. v.
A. ]. Slotboom en C. G. Scholten.
Gehuwd: A. Th. R. Sonnevcld (Hummelo
en Keppel) en M. J. Limbeek.


