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"~ Hier is de nieuwe

SCILDII
Wat oen auto en dan
voor do ongelooflijk
lage prijs van

f 5475 -W** t WH"

Vele accessoires, slaapbanken; achteruitrijiampen, grote

kofferruimte, 4 portieren, uitgebreide gereedschapset

Te veel om op te noemen

Komt u zelf overtuigen en maakt een proefrit bij:

Garage- en Automobielbedrijf Gebr. Regelink
Korte Holstraat 6 - Telefoon 05753-1 573 - HENGELO GLD

Dealer voer: Hengelo GId, Vorden, Vierakker-Wichmond, Steenderen, Hummelo en Keppel, Zelhem

in de zufnigheidsklasse
biedt NSU u 2 machtig
mooie auto's met de
technische rijpheid van het
roemruchte huis NSU en de
degelijkheid van een
westduitse auto

W E L K O M BIJ N S U
W E L K O M B IJ NSU

en haar dealen
Herwers

1945 1965

K.H. V.

Zaterdag 16 okt. zaal Concordia

Tractatie
voor alle leden en genodigden van 7-8 uur.

Om 8 uur aanvang van de .

FEESTAVOND
Optreden van het toneelgezelschap T.O.P. uit

Lochem met het toneelstuk:

„De grote strijd"



Op woensdag 13 oktober hopen D.V. onze ge-
liefde ouders

J. W. Steege

en

B. Steege-van TH

hun 40-jarige echtvereniging te gedenken.

Dat ze nog lang gespaaid mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen

Baak, oktober 1965.
Toverstraat 7.

Gelegenheid tot fel ici teren van 3.30 tot 5 u u r in
zaal Bruggink te Hengelo Gld.

E.H.B.O m cursus Hengelo Gld

Voor de inmiddels begonnen cursus k u n n e n nog
enkele cursisten geplaatst worden.

Aanmelding bij

B. DEMMING
Spalstraat 11, Hengelo Gld, Tel 1265

TE KOOP

moes- en handappelen
voor de winter

Jonathan en Golden Doulisius

J. SLOOT
Paardestraat l - Steende ren - Tel. 496

Th. J. HANRATH, arts

AFWEZIG
van 9 oktober t.e.m. 19 oktober

Waarneming Dr Schreuder

Aanbiedingen
7 okt. - 21 okt.

1 fles slaolie perfect 1O9 et

1 pot aardbeienjam van 109 voor 95 et

1 blik mandarijnen 79 et

2 blik soepgroenten voor 49 et

Bij 6 stuks lux toiletzeep
gratis gastendoekje

Ajax schuurpoeder van 59 voor 51 et

2 pak A.J.P. van 118 voor 1O8 et

500 gram koffie Neuteboom
van 364 voor

150 gram chocolaadjes voor

et

et

Fa Heezen

U zoekt toch Uw voordeel?

Wij bieden u wekelijks

voordeel in vele opzichten

2 x 2 blikjes - met extra voordeel

Soepgroenten
Tomatenpuree

2 bl ik van elk samen 69

Nivoline levertraan capsules
Flacon 255 - met 50 wapentjes gratis

Bij ons groenten nog goedkoop

Bruine bonen gezinspot

Huishoudjam
Appel-bosbessen pot

Import fruit
perziken-abrikozen cocktail 179

Macaroni groot pak 500 gram

Nasi öorens
l i terblik van 1.69 voor 139

Fijne vleeswaren - wij besteden er zorg aan

Bloedworst 100 gram

Haagse leverworst 100 gram 35

Deze aanbiedingen zijn geldig van 6 okt.-13 okt.

Voor vlug en prettig winkelen naar . .,

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

Raadhuis&tr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

G. EMSBROEK & ZN C.Y
VORDEN - Telefoon 05752-1546

Zutphenseweg 5-7

voor spoedige indiensttreding

• • • ••blectriciën

Leerling-electriciën
(L.T.S.)

Verdere opleiding (cursussen V.E.V) kunnen
op kosten van het bedrijf gevolgd worden.
Sollicitaties gaarne aan bgn. adres.

Door deze zeggen wi j allen
hartelijk dank voor de vele
gelukwensen, die wij bij
ons 40-jarig huweli jk heb-
ben mogen ontvangen.

H. M Lenselink
G. Lenselink-

Jansen

Hengelo üld, okt. 1965.
„Hogenkamp"

Langs deze weg wil ik allen
heel ha r t e l i jk danken voor
de vele blijken van belang-
s te l l ing , bloemen en cadeaus
die ik bij mi jn afscheid van
de posterijen, heb ontvangen

11. A. Niessink

Kei jenburg , okt 1965.
Pastoor Thuisstraat 10.

Groene Kruis
Te koop 2 z.g a n.Propaan
gaskachels Te bevragen
Hofstiaat 6, Hengelo Gld

Te koop meisjesfiets
(± !Ojaaf)Demming Spal-
straat 11, Hengelo Gld

Te koop een haksel-
machine A Meerbeek, Zel-
hemseweg 3, Hengelo Gld

'l c koop 1000 dakpannen
A. Boerkamp, Hengelo Gld

Te koop suikerbietenkop-
pen b i jD.M.Wul l ink D 130
Hengelo Gld, Tel. 1427

2 toom biggen te koop bij
Harmsen „Memelink" Noor-
dink

Te koop toom biggen. C.
Ket te la t i j , Bann inks t raa t 21
Hengelo Gld.

Te koop een p a r t i j con-
sumptie-aardappelen. J.
Groot Roessink B 4

Hengelo Gld

tiUITKOMST VOORDE OUDERi

Wullink's
SCHOENHANDEL

Kerkstraat Vordenseweg



MANTEL
in uni-bouclé
VOOR WARME
CHARME

Uitgebreide sortering

wintermantels

met en zonder

bont

Fa J. H. KLEM
HENGELO GLD

Zie advertentie op VOLGENDE PAGINA
HUISHOUDSHOW la. J.H.JANSSEN & Zn - K.ijenburg

MORGEN
SCHILDEREN
$8*- MET
RIPOLIN

Wilt U schilderen?

Schilder dan met

RIPOLIN
Wij hebben het voor U in voorraad

Drogisterij-Verf handel LENSELINK

HET B I N N E N H U I S
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
VORDEN - Dorpsstraat 22 - Teli-foon 1314

Hebt U trouwplannen of

Wilt U uw meubelen eens vernieuwen?

Stel Uw geduld nog even op de proef, want . . . .

op vrijdag 29 oktober a. s.
hopen wij onze

nieuwe meubel-toonzaal
(2 etages) in gebruik te nemen.

Uw geduld wordt beloond door onze

SPECIALE OPENINGS-AANBIEDINGEN!

PRAKTISCHE

WEKKERS

Op tijd op uw werk l LM* i

Koopt dan een ^rVGKKGI"

die u 6 maal wekt

EleC Wekkers met licht alarm

Van het bekende merk JUNGHANS

Horlogerie - Goud en zilver - Optiek

FA KOHLER-WISSINK

Vloerbedekkingen
Meubelen
HET JUISTE ADRES:

GROOTBODS woninginrichting



f B stal

Est» en Linde koelkasten

HUISHOUD-SHOW

fa. J. H. Janssen & Zn.
KEIJENBURG - Tel. 1760

ledere bezoeker wordt gratis een verversing aangeboden
Esta en Linde

diepvrieskisten

vrijdag 8 en zaterdag 9 okt. 1965 in hotel „De Eikeboom" te Keijenburg
De show is opengesteld: vrijdagmiddag 3 uur tot 's avonds 11 uur

zaterdags van v. m. 10 uur tot n. m. 11 uur

Oliehaarden, Kolenconvectors, Gasffornuizen, Bij verwarmings-
apparaten zijn in de expositie-ruimte opgesteld.

Alle MIELE apparaten (S
kunnen U vrijblijvend worden gedemonstreerd o.a.:

wasapparaten

in halfautomatisch en volautomatisch

Alleenvertegenwoordiging voor Keijenburg e.o.

m

Kat
emaille
artikelen

Kat
roestvrij

staal
artikelen

Ook de KAT-artikelen worden op de show tentoongesteld

H. H. Landbouwers

VOOR

wi Vp/oegiver NAAR

B. WAENINK
Regelinkstraat 13 - Tel. 1317 - HENGELO GLD

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

„De Reclame"

Fok- en controlever.

Vieralc leer-Leesten

vraagt met ingang van l nov. a.s.

een monsternemer
Opgave en inlichtingen tot 9 okt. a.s. bij H. B.
Maalderink te Vierakker.



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Ook Uw SPAARBANK
U kunt bij ons terecht voor dl uw banJczaJcen, o.a.
LOPENDE REKENING, verhuur van KtUISKASTJES en
NACHTKLUIS enz.
Het JS immers: De spaarbank met volledige bankscnice.

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

A. W. W. WEIJERS
SUCCGS . . . . Ook voor theorie-lessen Hengelosestr. 13, Keyenburg - Tel. 1307

TOTAAL AUTOMATISCH WASSEN
MET DE

M O N O K N O P

minder vuil*
wltt* was

kleur*cht«
bonte W<M

wol *ÜJV*M niet kUurecht*
bonte w«»

12 verschillende
wasmogeiijlcbeden
«net één knop l

M iele
•r is geen betere l

Voor MIELE
naar WINTERS

Voor uw verwarming

Hetzij OLIE of KOLEN

De juiste

haard of kachel

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

Om zelf te timmeren

KRATTEN te koop
vanaf f 2.SO

L U B B E R S woninginrichting

SINDS VLADIMIR AAN 'T VERVEN SLOEG,
ZIJN WE DUBBEL-BLIJ MET DUBBELBLANK

dubbel-blij niet dubbcfhbuik f

dubbel
blank

CHEMISCH REINIGEN

Dubbelblank:óók
specialist in 't
verven van kleding
en gordijnen.

Grammofoonplaten

Speelgoederen

Leesboeken

Foto-artikelen

WOLTERS BOEKHANDEL

Erfhuis Hengelo öld
wegens beëindiging

landbouwbedrijf

Notaris H. van Hengel
te Hengelo Gld zal op

woensdag 13 okt. a.s.
's middags om 2 uur, ten
verzoeke vao G. Broekman
op de boerderij ,,de Stofferij"
a.d. Wichmondseweg, E 4,

te Hengelo Gld,

publiek verkopen
6 melkkoeien, 2 dragende
vaarzen, 2 kalveren, wagen,
kar, melkkaf en kruiwagen,
alles op luchtbanden, ploeg,
eggen, harkkeerder,paarden-
tuig en touwen, meikrek,
legnesten, rubber stalmatten,
l kuikenhok,2kippenhokken.
wagenloods, 2 een-roedige,
zaadberflen, 20 are voeder-

bieten enz. enz.
Betaling contant. Kosten
10 pCt voor koper. Te be-
zichtigen 12 oktober, van 9
tot 4 uur en 's morgens v.d.

verkoop tot 12 uur.
Nadere inlichtingen ten kan-
tore van genoemde notaris

(tel. 05753-1273)
Vloeien Uw toto's
D a k w e r k L\\\-.

dan bruidsloio's en
reportages

van DOLPHÜN
Te koop een nieuwe
kolenconvector Pelgrim.
Iets beschadigd, niet zicht-
baar.
Ver beneden winkelwaarde.

Smederij
B. JANSEN & ZOON

Bleekstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 1360
PASFOTO ï>

voor alle doeleinden, voor
half ren gemaakt ,
doHoTfdo dag nog klaas.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHF.N
Telefoon 3539

Te koop biggen. D. J. Lig-
terink F 92

DRUKKERIJ WOLTERS - HENGELO GLD

VOOR AL UW DRUKWERK



ENERGIEKE MEISJES WETEN WAT ZE WILLEN!

je wil werken en veel leren tegelijk. Dat kan!
In de ORCON-ateliers is plaats voor:

MODI NETTES en LEERUNG-MOD/ NETTES
waar op een prettige en gezellige manier de bekende
ORCON-vakkleding-voor-elk-beroep wordt vervaardigd.
Reiskosten worden volledig vergoed.
Voor gehuwde vrouwen gelden speciale
werktijden. U i t s t e k e n d e sociale voorzieningen.
Wat wil je meer weten ? Kom gerust eens aan en vraag.
Of stuur onderstaande strook ingevuld in.

• X
KLEDINGATELIERS

M O D l N E T T l

een interessant en
vrouwelijk beroep!

ORCON

ONDERGETEKENDE:

LEEFTIJD:

ADRESt

WOONPLAATS:

Wenst nadere inlichtingen aangaande een event. dienstverband
te Hengelo (G.)

WICHMONDSEWEG 2,
HENGELO ( C i . 1

telefoon 05753-12^

Bij voorkeur bezoek op dag v.

tussen en uur

HANDTEKENING:

ORCON
BEDRIJFSKLEDINGATELIERS

ZUTPHEN - DOETINCHEM - HENGELO (G.)

KERKDIENSTEN
Zondag lOokt.

Ned Herv Kark
8.30 uur Ds C. ]. J. Jansc. Gaanderen

Jeugddienst
10 uur Ds M. S J. de )ony. Lochem

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wierima

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Qld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H, Mis
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n. m. Lof
de week H. Missen om 8 uur.

Dooi

R.K. kerk Keijcnburc
ledere da\ 7 en 8 uur Mis.
s Zondag.' /.30 en 9 uur Mis 10.30 uur Hoog-

mis, 's avonds 7 uut Lof*

Znnaagcdlertkt Doktor»»
Dr Sihreuder. tel. 1266 (b.g.g, OOK)

Zondagsdiertftt wijkverpleging
-r . Lucie Marie (Tel. l3lS,

lot dagkdltnbt Di»run«i t»*»*
Hengelo- Steenden en

lri< t . ,a. .r .dc Za t r ida&c . id r t au ' . ' uur
Dr Eil Tei. 05753-M20 (b«.g. OOH)

Geslaagd

Aan de Landbouw Hogeschool Wageningen
slaagde voor landbouwkundig i n g r n i r u i
onze oud-plaatsgenoot G Zemmelmk

Gewestelijke vergadering
„Jong Gelre"

De organisatie v. landbouwjonqeren ,,]ong
Gelre" (v h. B.O.G. en B.O.L.H ) heeft voor
vrijdag 8 oktober a.s. ren gewesteli jke ver-
gadering belegd.
Plaats van samenkomst voor deze l eden-
v e r g a d e r i n g is ,,De Keizerskroon", Ruurlo,
en ia! aanvangen 's avonds 7.30 uur.
Vastgestelde agendapunten:
l Opening 2 . .Jong Gelre '-lied 3 Inge-
komen stukken en mededelingen 4 Inleiding
door mevrou-v A. E. Dijkema Mulder , op-
leidingsinst i tuut voor huishoudleraresirr te
Zetten over ,,Ouderen en jongeren in een
veranderde wereld" 5 Een kultureel ge-
westelijk intermezzo 6 Korte inleiding over
de winterprogramma's van de ringen door
een afgevaardigde per ring.met nabespreking
7 De ledenwerfiktie vraagt de aandacht
8 Nieuwe mogelijkheden voor deelname
aan de toneel- en verzoryingswedstrijd
9 Kort dia-programma over de 4-weekse
kursus ..Plattelandsjongeien op n /euwe
wegen" 10 Samenzang 11 Sluiting
De ..Jong Gelre"-leden worden oppewekf
deze belangrijke en instructieve v e i g a d n n c
te gaan bezoeken.

Aktie stichting zwembad
Steenderen

Stand lijstkollekte f 18.685.-
Ned. Herv. Kerk Steenderen 200.
Kermis Steenderen 211 .—

Bronkhorst
Stichting ,,Stad Bronkhorit" 100.—

Totaal f 19271.—
Wie helpt de f 30.000.— volmaken

Dodelijk ongeval

Vorige week woensdagavond o m s t r e e k s
half acht vond op de weg Zelhem-Halle
een zeer ernstig verkeersongeval plaats,
waarbij de '6-jarige mej. W. Een ink uit
Hengelo Gld om het leven kw&m.
Ongeveer ter hoogte van de boerderij van
de heer M Hebbink werd het m e i s j e dat
met haar r i jwiel rechts van de weg liep
van achteren aangereden door een auto,
bestuurd door Ter M. uit Halle.
Zij werd zodanig gewond, dat zij ter
plaatse overleed.

Uitstapje

Onlangs maakten de leden v.d. winkeliers-
vereen. Wichmond-Vierakker eeu toertocht
per bus over de Veluw».
In gezelschap der dames werden o.m.
bezoeken gebracht aan Kampen en Harder
wijki In Kampen bezocht men de Siebrand
wijnfabriek Onder leiding van een gids volgde
men het arbeidsproces van produkt ie tot
verzending. Hierna werden enkele consump-
ties aangeboden. Ock het historische en
fraa ie museum .Provinciehuis ' werd met een
bezoek vereerd . Dit Bebouw anno 1400
kreeg de nodige aandacht v d. winkeliers.
In Harderwijk was he t heer l i jk vertoeven
op het water . Er weid een boottocht langs
de Zuiderzr e w e i k c n g. tr.aakt.
Alvorens de t e rug ' e i s te aanvaarden werd
in Ede aandacht aan de inwendige mens
geschonken.

Sportdag

Op zaterdag 25 sept. werd op h e t s p o r t t e r -
rein a.d. Hummeloseweg de t r a d i t i c n r > e
sportmiddag voor jongens- en meisjescluhs
uit Hengelo Gld en Keijenburg gehouden.
Op deze middag, welke geopend werd door
burg-meester Mackay, werden de verschil
lende sporten onder ideale weersomstandig-
heden afgewerkt. De resultaten waren ra
optelling der punten,meisjes l Zonnestraaltjes
130, 2 Willibrordus 90. 3 Keijenburg 80 p.
Jongens l Willibrordus 100, 2 jong Hengelo
65 punt

Burgerlijke stand

Gehuwd: J. H. M. van Bergen (Ottersum)
en J B. Sloot

WICHMOND

Een avondje uit

Bovengenoemde g e z e l l i g h e i d hedl u dr
commissie jeugdgebouw (achter H e r v o i n d e
Kerk) op donderdag 21 ok t . in het jeugd-
gebouw.
Deze avond brengt het Aaltens cabaret-
gezelschap veel humor en gezelligheid.
De groep behoeft geen aanbeveling. In al
de jaren haren bestaan heeft de showgroep
zich een goede faam verworven.
Ook worden 's avonds de prijzen van de
verloting bekend gemaakt.

uö


