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"~ Hier is de nieuwe

SCALDI1
Wat oen auto on dan
voor do ongelooflijk
lago prijs van

f 5475 -W** i W«"

Vele accessoires, slaapbanken, achteruitrijlampen, grote

kofferruimte, 4 portieren, uitgebreide gereedschapset

Te veel om op te noemen

Komt u zelf overtuigen en maakt een proefrit bij:

Garage- en Automobielbedrijf
Korte Hofstraat 6 - Telefoon 05753-1 573 - HENGELO GLD

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

KERKDIENSTEN
Zondag 17 okt.

Ned. Herv, Kerk
10 uur Ds G L Bouman, cm pred, Lochem.
N.m. 2.45 uur Ds P Jansen te Wormerveer.
Bevestiging en intrede Ds M. Jansen.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds van Thiel
Bed H Avondmaal,

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds D. Lamberts, Deventer

R.K. Kerk Hengelo GId
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 Kel]enbur6

ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7,30 en 9 uur Mis. 10.30 uut Hoog-
mis , 's avonds 7 uut Lof»

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

Zondag&dienst w i jkve rp leg ing
Zr. Luttik (Tel, 1397)

Zondagsdlenst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

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

Burgerlijke stand

Geboren: Antonia G M d v J H Waenink
en H M Roelvink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd; H Vrogten en G Ruiterkamp
(Vorden).
Overleden: G H Morsink, m, 70 jr, echtg ,
van R W S Kramer.

Geslaagd
Onze plaatsgenote me j A Nieuwenhuis be-
haa lde in het St Radboudziekenhuis te
Nijmegen het diploma Ziekenverpleging B,
Te Doetinchem in het St Jozef-ziekenhuis
mej B Taken voor het diploma Zieken-
verzorging.

Collecte Groene Kruis
De collecte van het Groene Kruis ten bate
van de jaarlijkse kinderuitzending naar
vakantiekolonie'» heeft het prachtige resul-
taat van f 2265,— opgeleverd.
Het Groene Kruis dank collectanten en
milde gevers voor hun medewerking aan
dit mooie doel.

In memoriam G. H. Morsink
In De Lutte (Overijssel) overleed plotseling
in diens geboorteplaats op 70-jarige leefti jd
de heer G H Morsink.
Na achtereenvolgens als gemeenteambtenaar
werkzaam te zijn geweest in Losser, Dene-
kancp en Zutpheo, kwam de heer Morsink
in 1920 naar Hengelo GId en w&s hier on-
afgebroken werkzaam als Hoofd commies.
Vooral het marktwezen ter plaatse waarvan
hij bestuurslid was. ging hem ter harte. Hier
volgde hij Dr Meinders op als voorzitter.
Wegens gezondheidsreden moest hij enkele
maanden geleden deze futictie opgeven.
De marktvereniging benoemde hem tot Ere-
lid. Dat de heer Morsink ook op ander
terrein zijn beste krachten heeft gewijd aan
de gemeenschap, moge b l i j ken uit al die
instanties, die ook van zijndiensten gebruik
hebben mogen maken.
Bestuursfuncties beklerddde hij v.d. Kath.
Staatspartij, tevens v.d. Kieskring Gelder-
land. Van de afd Hengelo GId der KVP
was hij jarenlang voorzitter.
Verder maakte hij zich verdienstelijk voor
de ANWB, waarvan 26 jaar consul, VVV
en HAMONE.
De teraardebestelling heeft plaats gehad op
8 oktober, waarbij de kerkdienst werd ge-
leid door zijn zoon Pater Paul Morsink
OFM Conv. uit Bordeaux (Frankrijk.)

Intrede Ds, M. Jansen
Op zondag 17 oktober zal Ds Jansen uit
Maasbommel zijn intrede doen in de Herv.
Gemeente van Hengelo GId.
In de middagdienst in de Herv. Kerk n.m.
2.45 uur zal hij worden bevestigd door zijn
broer Ds P Jansen te Wormerveer .
Na de[kerkdienst bestaat er in zaal Concordih
gelegenheid om nader kennis te maken met
de nieuwe predikant.
De begroetingsavond door de Hengelose
vereningingen vangt dic.<dagavond 7,30 uur
n.m. aan in zaal Langeler .
Wegens verbouwing der pastor ie kon , t Ds
Jansen, die in het voorjaar werd beroepen
door de Herv. Gemeente, eerst nu naar
Hengelo GId.

houdt^-. de.huid
smetteloos zuiver

Spaarresultaten van de
Rijkspostspaarbank Hengelo G
Gedurende de maand september werd er
bij de Rijkspostspaarbaok Hengelo G over-
gespaard voor een bedrag van f 3.833,37.
De inlage was f 14 329.98, terwi j l t c r u y
betaald werd f 10.496,61.



Op vrijdag 15 oktober a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

Chr. Minnée

en

M. G. Minnée-Aalderink

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare k inderen
en k l e i n k i n d e r e n

Hengelo Gld, okt. 1965.
Hofstraat 6.

Receptie van 4-5.30 uur in hotel Leenirtis te
Hengelo Gld.

GROENE KRUIS

De leden van het Groene Kruis afdeling Hengelo Gld,

die de contributie per halfjaar betalen, worden verzocht

de contributie 2e helft 1965
te betalen ten kantore van de Coöp- Raiffeisenbank,

Kastanjelaan 1, Hengelo Gld, op

vrijdag 15 okt. 1965
des v.m. van 9 tot 12.30 uur en des n.m. van 2 tot 3

uur, 's avonds van 7-9 uur.

Nadien worden incassokosten berekend.

Tevens gelegenheid voor jonggehuwden zich op te geven

als lid. Na 6 maanden gehuwd te zijn, moet f 30.- inleg-

geld worden betaald.

De bode,

G. M. Harmsen

U.V.V. afd. Hengelo Gld

Bejaardenmiddag
op zaterdag 16 okt. a.s.

's middags 2 uur in zaal Longeier

Alle bejaarden boven 65 jaar, zijn heel ha r t e l i j k
welkom.

Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen
kunnen worden gehaald. OPgave voor 16 oktober
bij mevr. Aalberts, Ruurloseweg 10

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo Gld

Tussentijdse aanbesteding
op de bekende voorwaarden van 8 melkritten

voor het jaar 1966.

De ritten:

1 H. J. Bosch

2 G. H. Gotink

3 A. Enzerink

4 B. H. Pape

5 H. J. Harmsen

6 F. Schiphorst

7 J. W. Hilferink

8 D. J. Ligterink

Inlichtingen kunt U verkrijgen ten kantore der Fabriek
De inschrijvingen worden ingewacht voor of op

vrijdag 15 okt: vóór 12 uur 's middags

Het bestuur

ledere reklameprijs
is nog niet de laagste prijs!

Alleen bij ons betaalt U de allerlaagste
prijs voor het betere artikel!

Petit Beurre biscuit
250 gram 37 et

Jus d'Orange
hele f l es van l.65 voor 129

de lekkere levertraan

per fles 265 met 50 wapentjes gratis

Appelmoes
grote pot

Zoete rozijnen pak 250 gram

Krenten pak 250 gram

Witte peper

56

57

bus 50 gram

Deze week bij aankoop van f 5.— aan
boodschappen

1 pakje Frou-frou
van 55 voor

Kinnebakspek 100 gram 4>O

Berliner leverworst 100 gram 51

Deze aanbiedingen zijn geldig van 13 okt.- 20 okt.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . ,

V.I.V.O ZELFBEDIENING
Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

ZAAL MICHELS

Zaterdag 16 okt.

DANSEN

De winkel en dereparatiesvanschoenen

gaan ondanks ziekte gewoon door.

Wullink's Schoenhandel
Vordenseweg

Notarisappels
Glorie v. Holland

en andere

appels

VANAF

f e.- tot f a-
p. kist van 20 kg

M. Wijnbergen

Te huur garage voor stal-
ling auto. Te bevr. Aaltense-
weg 4, Hengelo Gld,

Tel. 1438

Te koopconsumptie-aard-
appelen bij B. J Memel ink
bij 't Kervel

Te koop een part i j gezaagd i i
brandhout bij J. Bruil f**

Lankhorsterstraat D 119

Gratis jonge hond ver-
kri jgbaar, Ruurloseweg 15

Een goed tehuis gezocht
voor een prachtig mooi
kle in hondje. Te bevragen-,
bij H. C Jansen F 67a jL///
Hengelo Gld - Tel. 7217-^

Te koop eerlijk werkpaard

en 41/2 maands merrieveulen,

28 pk landbouwtrekker Re-

nault N 72, 3 jaar oud, wen-

telploeg en luchtbandenwagen

bij Erven Groot Jebbink, B 30

Hengelo Gld - Tel. 1348

Te koop 2 fokzeugjes H.
J. Vrugg ink , Wichmondse-
weg 24, Hengelo Gld,

Tel. 1380

Te koop een toom zware
biggen (11 stuks), G. ,W.
Lijftogt, D 137

Te koop 20 stuks b l n k e
biggen. A. H. Eugelink B 63

VOOR'N SIERLJK:
MONTUUR

Kohier Wissinn
HORLOÓ£RI£ GOUD-2llveK-

SPRLSTRRRT 15
TEL: 1374 - HENGELO GLD.



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

e TONEELAVONDEN
van de

Bond voor Premievrij Staatspensioen

op de zaterdagen 23 en 30 okt. a.s.

Zie adv. volgend nummer J, n

MORGEN
SCHILDEREN
^f- MET
RIPOLIN

R I P O L I N

Wij hebben het

voor U in voorraad

Drogisterij-Verf handel LENSELINK

Voor uw verwarming

Hetzij OLIE of KOLEN

De juiste

haard of kachel

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

Belangrijke verkoping

van gereedschappen en

electrische materialen!

Op maandag 18 oktober a.s. van 10-12 uur
v.m. en van 2-4 uur n.m., zal ondergetekende,
ten verzoeke van zijn opdrachtgever bij opbod a
contant (+ 15°/0 opgeld) in de zaal van hotel
Concordia aan de Raadhuisstraat 36 te Hen-
gelo Gld, overgaan tot verkoping van een part i j
gereedschappen en elec. mater ia len , als:

haakse slijpmachines; lichte en zware slijpmachines;
elec. boormachines van 6/26 mm, Black & Decker
met en zonder standaard; raamventi latoren; cpl.
T.L. buizen (enkele en dubbele); l ichtnetmotoren
gazonmaaiers (m. en zonder motor); bankschroeven
dozen ring-, steek- en dopsleutels; houtbeitels;
gereedschapkisten; cirkelzagen en assen; hand-
zagen; elec. mixers; koffiemolens; haardroogkap-
pen, snij- en tapgereedschap, alsmede allerlei
andere gereedschappen en materialen. Ki jken van-
af een uur voor de veiling!

H. Roza, gerechtsdeurwaarder
Martinetsingel 9 - Zutphen L.& k^ *o

WOLTERS BOEKHANDEL
grammofoonplaten

Spaarzin is nog steeds „in"
Raiffeisen-spaarweek 21 — 30 oktober

De oude kous bestaat n i e t meer,
maar dat wit n i r t zeggen, dat sparen
uit de mode is.
Andere spaarmethoder Tebben hun op-
gang g.-daan. Nederland is spaarminnend
en ondanks al les b l i j f t de spaarwordr
bes taan .
Velen z ien vooru i t en b r e n g e n geduld op
om te sparen.
Het mes sni jdt aan twee kan ten Ener-
zijds weten de spaarders hun geld veilig
bewaard en anderzijds zien zij hun bezit
groeien.
Een grote voorvechter voor h f t speren
was burgemeester F. W. Raiffeiscti van
het het Duitse dorpje Flammersfeld. Hij
s t i ch t t e in 1849 de eerste coöperatieve
.«paar en credietbank.

Het doel ervan was om het algemeen
welzijn te bevorden.
Raiffe isen 's voorbeeld k reeg ock i t; ons
land navolging.
Ter nagedachtenis aan deze grondlegger
der Rai f fe isenbanken wordt t e lken ja re
de Ra i f f e i s en - spaa rweek gehouden, g e l i j k
in andere landen,
Telkenjare beantwoordt de wet k aan
zijn doel. Het sparen wotd t erdoor
sterk gest imuleerd.
Nederland t e l t op 't ogenblik een aanta l
van 1.800.000 spaarders.
Dit had zelfs burgemeester R a i f f e i s c n
inder t i jd n ie t durven d romen hoe s tou t -
moedig zijn plannen voor die tijd ock
wa ren,

Een eigen huis is goud waard!
Laat u daarom serieus voorl ichten o m t i e n t a ankcop
van een goede en solide woning.
Wij bouwen - of beginnen b innenkor t met de bouw
in de navolgende plaatsen:
Hengelo Gld, Korenbloemstr. , kooppr. p w. f34.000-
's Heerenberg, Hoge Distelweg, lamingspr i j s p.w.

f 28.400,-
Dinxperio, Ds v. Di jks t iaa t , koopprijs p.w f 29 250,-
Winterswijk, Joh. Vermeerstraat , koopprijs f 45 000,- kk.
Zevenaar, Tulpenstraat , r amingspr i j s p w. t 29.000,-
Bouwplannen hebben wij verder i n : Borculo, Brum-
men, Diepenheim, Dieren, Geesteren, Heteren ,
Hummelo , L. Soeren, Rheden en Steenderen.
Inlichtingen gratis en vrijblijvend bij:

n.u. Mij. Eigen uioningbezil „Gelderland"
Dieren - Spoorstraat 42a - Tel 08330-4053; bgg. 4568

Coöp.
Raiffeisenbank

Hengelo Gld

Raiffeisen-
Spaarweek
21-30 oktober a.s.

Spaar bij de Raitfeisenbank,

de spaarbank met volledige bankservice

Op de Raiffeisendag, donderdag 21 okt.

ontvangt iedere inlegger in de Spaarbank

een aardige attentie. In de spaarweek van

22-30 oktober krijgt iedere 50e inlegger in

de spaarbank een nuttig geschenk.

Spaarzin is nog steeds „in"

r n»

Kohier -Wissink
HORLOMRIt GOUD-2lLVeR-OPTIiK

SPRLSTRRHT 15
TEL: f374 - HENGELO GLD.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d«*e'fd« dmg nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPMEN
Telefoon 3539

Te koop 3 toom biggen
bij M. H idd ink (Lenderink)
bij ' Kervel

Te koop een toom zware
biggen bij B. Berendsen,
Pluimveehandel, Bekveld

Tel. 1504

Te koop een toom biggen
R. Klein Winkel, F W)$Q

Een toom zwate biggen bij
H. J. Bosch, B 104, Hen-
gelo Gld.

Te koop een toom beste
biggen bij J. Arendsen
Velswijk E 32, Zelhem

Te koo,) z\v. biggen bij
Joh. Tolkamp, D 78

Moeten Uw foto's
vakwerk zi jn

dan bruidsfoto's en
reporiage's

van DOLPHUN



NIEUW! ANIMO brengt als eerste in Nederland..

Lichtgevende Animo-speldjes
E X T R A - naast de GRATIS Animo-zegels - bij aankoop van f 2.50 bij uw Animo-winkelier.

ANIMO-ZEGELS GEVEN V-E-E-L MEER EN BLIJVEN GELDIG!
Publikatie Bureau Animo-zegels, Heemraadssingel 245, Rotterdam, tel. 010-255680

SINDS SIENTJE SCHOOLTJE SPEELT,
ZIJN WE DUBBEL-BLIJ MET DUBBELBLANK

dubbel-b(ij 'niet dubbelbbwh f

dubbel
blank

CHEMISCH REINIGEN

Dubbelblank
Standaard reiniging.
Behandeling door
reinigingsspecialisten

Elegant damesondergoed met mooi ajour-patroon
en kanten buste. Eerste kwaliteit Peru-katoen.
Maten S-M-L Camisole: 4.50, slipje: 3.25

B. W. GROTENHUYS & ZN
D 18

HENGELO GLD

Ga gezond de winter deer
Halitran Capsules
en Druppels
Noorse levertraan

Sanostol
Sinatran

Voor deze a r t i k e l e n moet u bij het bekende adres z i j n :

DROGISTERIJ W. J. DERKSEN • KEIJENBURG

VOOR EEN

fiets of een brommer
naar HARMSEN & GEURTSEN

V
Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties
uiterlijk elke donderdag

E R R E S
TV
Radio

bandrecorder

platenspeler

stofzuiger

enz.
geheel nieuwe series
uit voorraad leverbaar.

B. J. Hulshof
Hengelo Gld

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


