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DE RECLAME
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l\ Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo GId - Keijenburg - Velswijk Zelhem - Steenderen - Baak - Wichmond e.o. •:

Besteedt uw geld goed !

Koopt bij de vakman Woninginrichting „de Spannevogel'

HEIJINK voor al uw meubelen
Tel. 1484

automobiel-show

te Ruurlo

in hotel lfde Keizerskroon'

vrijdag 3 dec. van 18-22 uur - zaterdag 4 dec. van 10-22 uur

zondag 5 dec. van 18-22 uur - maandag 6 dec. van 10-22 uur

Automobielbedrijf A. B. WOLSINK & ZN
HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1256

Voor GOEDE

schaatsen
en

schoenen

naar

JANSEN
't Schoenenhuis

Uit uoorraad te leueren
Prima weidehooi

Ged. hooi (Veldbeemt)

Tarwe- en roggestro

Uitsluitend kwaliteit
Concurrerende prijzen

Pluimvee- en fouragehandel

u, J. FRANKEN
Tel. 05753-1295

De meest moderne

COLLIERS-HANGERS

Geef iets in

Dit blijft een herinnering

Gouden boogcolliers
Gouden hangers met diamant
Gouden armbanden
Muntranden en munten, waaronder

de bekende
gouden munt van Kennedy

ZIE ETALAGE

Horlogerie.^Goud en Zilver
Optiek

Fa Kohler-W/ssin

Uw adres voor

nuttige geschenken Schoenen
in alle soorten

Pantoffels
Ziet onze en

stNicoiaas-etaiage Lederwaren

Wij geven in de St. Nicolaasweek 10 p(t korting

HANDEL Groot Bruinderink
St. Jansstraat 3A - KEIJENBURG



DIRK ENZERINK

en.

DINI LUESINK

geven U, mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huweli jk,
waarvan de vol t rekking D.V. zal plaats
vinden op vri jdag 3 december a.s. om
2 uur ten gemeentehuize te Hengelo G.

Kerkel i jke inzegeningen de Ned. Herv.
Kerk te Hengelo Gld o\ 2.30 uur door
de weleerw. heer Ds J. K van Thiel.

Hengelo Gld, F 2

Vorden, Bolderhorst B 48.
december, 1965

Toekomstig adres: BarchemseWeg 75,
U-ochem

Receptie van 4 tot 5 uur in zaal\Con-
cordia te Hengelo Gld.

Heden heeft de Her e tot Zich genomen, na
een moedig gedragen lijden, onze innig-
geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder

EELTJE HARMSEN
weduwe van H. E. Harmsen

op de leeftijd van 64 jaar.

„Haar geloof zij ons tot steun"
Wageningen, H. E. Harmsen

G. A. Harmsen-Luesink
Holten, E. H. Harmsen

H. J. Harmsen-Klein Winkel
Vorden, L. G. Wuestenenk-Harmsen

M. J. Wuestenenk
Vorden, M. H. Tiessink-Harmsen

H. J. Tiessink
Vorden, E. Bouwmeester-Harmsen

H. Bouwmeester
Laren, H. B. Rood-Harmsen

H. Rood
Hengelo Gld, B. G. Harmsen

W. Harmsen-Loman
Zelhem, H. Harmsen

B. W. J. Harmsen-Loman
Emmeloord, G. A. Harmsen

J. Harmsen-Gerretsen
Hengelo Gld, M. Harmsen

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 22 november 1965.
,,Stenderink" B 81

De begrafenis heeft plaats gehad op vrijdag
26 november op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

Heden overleed na een langdurig, moedig
gedragen lijden, mijn inniggeliefde dochter,
onze inniggeliefde zuster, schoonzuster en
tante

EELTJE HARMSEN
weduwe van H. E. Harmsen

op de leeftijd van 64 jaar.

„Haar heengaan was vrede"

Wed. M. H Harmsen-Zweverink
B. H. Harmsen
J. E. Harmsen-Wentink
Eef - Marietje
Wim - Annie
Gerda
Henk

Hengelo Gld, 22 november 1965.

VIVO ZB

De zaak voor Sinterklaas

Heinz • witte bonen in tomatensaus
reclameprijs

Strooigoed

Wortelen

grote zak "79

pot 3/4 l i ter 79

Chocoladebeestjes 75
150 gram

Chocomel

met 10 wapentjes

literfles

van 112 voor 1O5

Reuzen taaipop

Bramen op sap blik

45
69

Bij aankoop van 4 gulden aan boodschappen

1 pak Petit Beurre biscuit 38

Dagelijks vers uit onze koelviirine

Palingworst 100 gram

Gebraden gehakt 100 gram 46

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1 dec. - 7 dec.

Voor vlug en prettig winkelen naar . , .

WANSINK'S
V.i.V.O.ZElFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Fiets verdwenen F F
Wie heeft donderdag 18 november om ± 5 uur
bij ons voor de winkel een verkeerde damesfiets
meegenomen? Er is een andere damesfiets blijven
staan, waarbij aan het s tuur één handvat ont-
breekt. Als U bij vergissing de verkeerde f i e t s
hebt, wilt U deze dan even komen ru i l en .

Omdat het ons niet mogelijk
is, allen persoonli jkte danken
die mijn

40-jarig jubileum

tot een onvergetel i jke dag
hebben gemaakt, voor de
vele gelukwensen, geschen-
ken, bloemstukken, gezellige
receptie en feestavond; aan
allen onze hartelijke dank.

Jan Wenneker en fam
lek ink 10, Hengelo G

Te koop een toom biggen
bij W. Klein Haneveld F 29

Te koop 2 toom zware big-
gen bij L. W. Harmsen
,,Memelink" Noordink

Te koop biggen bij B. H.
Pape C 38, Kei jenburg

Te koop 2 toom biggen
A. J. Eggink, B 93

Hengelo Gld

Te koop dragend varken
Ie worp, 12 dec. a.d.t.
J. Tragter E 84 Hengelo G

Te koop 2 dr. bb gelten
bijna a.d t. of 2 bb zeugen
met biggen H. J. Zemme-
l i n k E 52, Hengelo Gld

Weide en gedorst hooi,
alle soorten.
Benny Mulder, Varsseveld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiflstoio's en
reportage'*

van DOLPHIJN

Pantoffels

JANSEN
„'t Schoenenhuis"

Droog tarwestro, thuis-
bezorgd f 80.- per ton.
Benny Mulder, Varsseveld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d«>«ifd« dag aog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Advies van de Sint
Klompschoenen - Warme haarsokken
Bromfietslaarzen - Rubberlaarzen
Autobottines - Bontlaarsjes

Wullinks Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg



VERSCHIJNT:

Jehan
van Ben H e k k e r

Het levens-
verhaal van een
spoorweg-
machinist

Ken prima

streek-
en familie-roman

waaraan velen

genoegen

z u l l e n beleven

Te bestellen bij:

Wolters
Kerkstraat 17

Hengelo Gld

Boe'ibesprrkfng JEHAN

Jan Ketler, een Gelderse keuterboer, verwacht heel veel
van de „stoom". Als in Winterswijk de eerste trein aan-
komt, ?aat hij kijken. Hij komt er zo van onder de indruk,
dat hij werk zoekt in het ,,darp" en zijn boerderijtje ver-
koopt.
In het dorp vindt hij werk op een fabriek, die door stoom
gedreven wordt. Zijn drie kinderen komen bij meester
"Maïtens op school. De lotgevallen van zijn oudste zoon
Jehan vormen de hoofdinhoud van het boek. Deze begin-
nen met zijn jeugd bij meester Martens op school en als
deze plotseling sterft bij meester Postel.
In de zelfde klas zitten Anneke Boeyink en Dorus Rijkers,
die beiden later in het leven van Jehan een grote rol zullen
spelen. Anneke wordt zijn vrouw en Dorus blijft een vriend
voor het leven.
Na zijn schooltijd werkt Jehan bij een smid, waar hij weg-
loopt, hij wordt steensjouwer, werkt op een sigarenfabriek
om daarna met zijn vriend Dorus bij de spoorwegen terecht
te komen.
Hier maakt hij kennis met het harde leven op de stoom-
locomotief. Jehan is klein van stuk, maar beschikt over
een enorme lichaamskracht. Beide lichamelijke kenmerken
spelen herhaaldelijk een rol in het verhaal. Bij „het spoor"
heeft iedereen in die dagen een bijnaam. Jehan gaat de
spoorweghistorie in als „De Neus".
Door alles loopt een draad van milde humor. We maken
kennis met een dorpsfeest, gaan kaarten in de herberg van
tante Jannao, volgen Jehan gedurende zijn diensttijd in
Amersfoort, zijn slagen voor het machinistendiploma, zijn
huwelijk met Anneke, zijn kinderen en beleven zijn vele
avonturen bij het „spoor", waar het toen heel wat ruiger
toeging dan nu. Maar vooral maken wij de man Jehan mee
als een oprecht eerlijk levend mens, heftig van aard, maar
met een gezond gevoel voor humor, en een gevoelig hart.
Het is ook het relaas over Gelderse mensen en vele per-
sonen, waarmede zij te maken krijgen, over hun vreugde
en plezier, hun leed en verdriet.

Drukkerij Wolters

voor al drukwerk

Kies voor
uw oliehaard
Kies voor snelle levering
en prima service

FA. H. M.J. v. d. MOND EN ZN.
Ruurloseweg 52 - HENGELO (Gld.)

Telefoon 05753-1392

PK 27

T.V.

Radio

enz. enz.

Winters
SPALSTRAAT 8 en 1O

Erkende
service



Grijp uw kans

Oplossing prijsvraag T U.

l 5000.- aan prijzen

Actie Pakjespret

f 20.000.- aan prijzen

Gratis deelnemerskaarten verkrijgbaar bij

Winters
SPAl.STRAAT 8 t-n 1O

Voor heerlijk speculaas

en banket naar

Jan Meenink
Ruime sortering

chocolade- en

suikerwerken

Bestel vroegtijdig

Voor uw verwarming
Hetzij OLIE of KOl.EN

De juiste haard of kachel

SPECIALE AANBIEDING IN

KOLENHAARDEN

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

Gemeente Hengelo Gld

Aanvrage vergunning waterwinning

N.V. Waterleiding Oostelijk Gelderland

Ter voldoening aan gestelde in a r t ike l 10, 2e lid van
de Grondwaterwet Wa te r l e id ingbed r i j ven brengen bur-
gemeester en wethouders van Hengelo Gld ter open-
bare kennis , dat vanaf l december 1965, gedurende
twee maanden ter secretar ie dezer gemeente voor een
ieder ter inzage l igt een a f sch r i f t van de aanvrage, in-
gediend door de N.V. Wate i le id ing Oosterli jk Gelder-
land te Doetinchem - met de daa .b i j beherende s t u k k e n
om ve rgunn ing voor het tot stand brengen van een
w a t e r w i n n i n g aan de Venneweg in deze gemeente.
Gedurende de t e rmi jn van ter visie l igging k u n n e n de
be langhebbenden bij burgemeester en wethouders van
die gemeente waarb innen het onroerend goed, waarop
de bezwaren b e t r e k k i n g hebben, is gelegen schriftelijk
bezwaren i n d i e n e n tegen het ve r lenen van de ver-
g u n n i n g .
De ingediende bezwaren k u n n e n in een ter gemeente-
secretarie op dinsdag 8 maart 1966 te 10.30 uur te
houden openbare z i t t i n g m o n d e l i n g worden toegel icht ;
alsdan bestaat eveneens gelegenheid met aanvraagster
overleg te plegen omt ren t de voorgenomen waterwin-
ning.

Hengelo Gld, 22 november 1965

Het gemeentebestuur voornoemd.

St Nicolaas weet het goede adres voor:
Roomboterletters
Banketletters en -staven
Gevuld en dik speculaas
Taaipoppen
Marsepeinfiguren
en Chocoladeletters

Luxe Bakkerij BRUGGINK
Tel. 1358

Dat is:

Kohier Ifeirii
HOPL OGfKlf-COUD -21L V£R- OPTICK.

SPRL5TRAAT 15
TEL; 1374 - HENGELO GLD.

Te koop z.g.a n. divan.
Kervelseweg 32, Hengelo

Velerlei

St Nicolaasgeschenken

grammofoonplaten
foto- en filmartikelen

boeken
speelgoederen

vulpennen

Wolters

Boekhandel



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
U zit goed als U spaart.
Spaartegoed maakt dat U er goed voorstaat, nu en
straks.
Want uw spaartegoed is goed voor alles.

Ga sparen bij de spaarbank met volledige banksenice.

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

Zoekt u een paar

bontlaarzen
naar

JANSEN
't Schoenenhuis

Openbare Lagere School Hengelo GId

Het St Nicolaasfeest
zal worden gehouden op

maandag 6 dec. a.s. om 2 uur n.m.

in zaal Langeler.
Ook ouders met kleuters hartelijk welkom! De Oudercommissie

[Estaj Koelkasten

Diepvrieskasten

Diepvrieskisten

Wasmachines

Centrifuges enz.

Komt u eens hij ons kijkenf

Wij hebben een grote sortering

Sif Nicolaascadeaus

J. H. J A N S S E N & ZN - K E I J E N B U R G
St Janstraat - Telefoon 1760

Voor St Nicolaas

Bepaal nu uw keus

Wij zijn ruim gesorteerd in

Vesten - Pullovers - Kousen

Sokken - Zakdoeken - Sjaals

Ondergoed

Mooie wollen stof voor jurken

Baby- en kleuterkleding, pracht sortering

Tafelkleden - Dekens - Werkmanskleding enz.

H. BESSELINK
KEIJENBURG

Met ingang van maandag 29 november
is onze

smederij en winkel gesloten
Langs deze weg bedanken we onze cliënten voor
het in ons gestelde vertrouwen.

Ons nieuwe adres: Wilhelminalaan 13

B. Eelderink-Maalderink
Varssel F 61 - Hengelo GId

CHR. MUZIEKVERENIGING

«Crescendo»
Dir. A. M. Garrüsen

UITVOERING
op dinsdag 7 en woensdag
8 dec. in zaal Concordia.
Aanvang 7.30 uur precies

Na een aantal m u z i e k n u m m e r s , afgewisseld door ge
wijde m u z i e k , volgt opvoer ing van het toneels tuk in
4 bedrijven:

„Gebroken trots"
Het stuk speelt zich af op de johanna-hoeve.

Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Donateurs f 0.20

Grote Paardenmarkt

St Nicolaasmarkt

op woensdag 1 dec.

te Hengelo GId

Aankoop levende have voor de
VERLOTING

De Mark tve ren ig ing

Kerkvoogdij N.H. Gemeente

Inning H.O.
op woensdag 1 dec. van 9-12 uur
in de consistorie of op giro 905358

De adm. G. R. Menlenbrugge

Verzilvering van vac.bonnen

voor bijzondere ui tkering ineens van 2°/„
voor land- en bouwarbeiders

op woensdag 8 dec. om 7.30 uur
bij J. Berendsen, lekink 12

P.S. Dit jaar geen verz. voor Kerst en Nieuwjaar .



BOUWVAKKERS
Op donderdag 2 dec. van 7-9 uur ge-
legenheid

vakantiebonnen te verzilveren

van de extra 2% uitkerins 2e gedeelte 1965
bij G. Bruggink.

Geen aparte kerstverzilvering dit jaar.

Het bestuur A.N.B.

ToTo-nieuws
Ingaande heden moeten de Sportoto-formulieren
ui ter l i jk vrijdagavond 6 uur bij de bekende
binnen zi jn.

Het PAX-bestuur.

Geef een nuttig cadeau o.a.

Nylon jacks - Katoen jacks

Kolberts - Pantalons

Kamerjassen - Overhemden

Glacé's - Wanten

Weekendshirts - Sokken

LENTFERINK
Spalstraat 7 - Tel. 1383

Voor de a.s. feestdagen

Electr. wafel- en oublie-ijzers

Bak- en braadovens

Winters
SPALSTRAAT 8 en 1O

SINDS FIE AAN FIJNE KEUKEN DOET,
ZIJN WE DUBBEL-BLIJ MET DUBBELBLANK

~

13

dubbel-b(ij ntet dubbMué f

dubbel
blank

Dubbelblank is
specialist in het
reinigen van koks-
jassen, jasschorten,
barjasjes, winkel-

CHEMISCH REINIGEN jassen enz., enz

Het fijne komt van

Bakkerij Kreunen

*
St Nicolaas-

leverancier
Sedert 1820

camei* en

Dit zijn nog eens

Horloges
die tegen een slootje kunnen t

Zeer geschikt
voor landbouwers en bouwvakkers

A. Groot Kormelink

A.s. zaterdag 4 december

Dansen

Zaal Mi(he!S Hengelo Gld

Orkest: „Die Goldene Combo"

Voor de Kerstdagen

een nieuw behang
in Uw kamer

Drogisterij en Schildersbedrijf

LENSELINK
De oudste en goedkoopste speciaalzaak

DOE HET NU
Laat nu uw auto spuiten ^ - ¥ - - ¥ -
Wij doen het vanaf f 75.—
Laat ook nu uw wagen bitakken, wij doen
dit vanaf f 25.—
Tevens het adres voor alle
binnen- en buiten-schilderwerk

fa BENRIE ZELHEM
Groen van Prinstererstraat 18 Tel. 08342-609
Werkplaatsen te Hengelo Gld en Keijenburg

Werkplaats Steenderenseweg, Keijenburg
Alle dagen open van 8-6 uur. Ook 's zaterdags

KERKDIENSTEN
Zondag 5 dec.

Ned Herv Ker l

8.30 uur ds van Thiel
10.30 uur Ds van Thiel, bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Ds ]. Wiersma

Vri jz .Herv. Kerk
Geen dienst

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 uui Hoog
mis. 's avocds 7 uui Lof.

Zonaa&sdienst Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, OOtt)

Zcndag&dien&t wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 131 S,

Zondagttdlen&t Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Incaatide Za te idacn Jdda(j 2 u u r

Dr van Mie. Tel. 08348-540

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Burgerlijke stand
Geboren; Robertus J. A. z. v. B. G. Wil-
lemsen en M. H. Th. Hissink; Johannes
Th. M. z. v. H. W. Haggeman en J. W.i
M, Lankhors t ; Geziena H. d. v. J. H. ten
Elshof en H. H. Lijftogt.

Onder t rouwd: G. L. Stinissen (Doetir .chemJ
en H. M F. J a a l t i n k .

Gehuwd: Th. G. Diesveld (Wehl) en H.|
Th. J. Sueters; B. J. Bruggink (Wisch) en
M. Groot Wassink
Overleden: A. M. Ernst, vrouw, echtg. v.
]. A. Goossens

«i. Voor
5'*c Baby _

POEDER - C R È M E - OLIE - Z E E P

Wit-Gele Kruis
Op dinsdag 22 nov. ontving de voorzit ter
de heer H. Hermans in het bijzijn van de
wijkverpleegster Zr Lucie Marie uit handen
van mevr. v. Arke l , voorzitster Kinderpost-
zegelcomité te Vorden, in het postkantoor
te Vorden bericht, dat het Wit-Gele Kruis
f 5000,- kreeg uit het Kinderpostzegelfonds
voor de in r i ch t ing van het nieuwe wijkge-
bouw te Keijenborg.

.RU W E
"P Ü LLV

S C H R A L E L IPPEN

PUMOL

Een mooie

fruitschaal

bloembalcje

snijbloemen - planten

zijn welkome geschenken

M. Wijnbergen & Zn
Tel. 1473


