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KERKDIENSTEN

Ned Herv, Kerk
31 december

7.30 uur n. m. Os Jansen

1 januari
10 uur Morgengebed Ds van Thiel

2 januari
10 uur ds Jansen, Bevestiging ambtsdragers

Goede Herder Kapel
31 december

7.30 uur n. m. Ds Wiersma

1 januari
Geen dienst.

2 januari
10 uur Ds van Thiel

Vrijz.Herv. Kerk
31 december

7 uur n. m. Ds D. A. Brinkerink

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 Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis
s Zondags 7,30 en 9 uut Mis. 10.30 uut Hoog

mis. 's avonds 7 uui Lod

Zonaagsdienfct Doktoren
1 en 2 januari

Dr. Th. J. Hanrath tel. 1 277 (b.g.g. ÜG&

Zondagsdienst wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 13 1 S,

Zoridagsdienfct Diere nai
Hengelo- Steendere»

1 januari
Dr van Mie. Tel. 08348-540

2 januari
Dr Eil Tei. 05753-1420 (by.g. 008)

U. V. V.
De bejaardenmiddag voor Kers tmis is lang-
zamerhand een t rad i t i e geworden die door
velen gewaardeerd wordt, gezien de grote
opkomst in Concordia, d insdag 21 dec.
Voor de dames van de U. V. V. die graag
de eenzaamheid en eentonigheid van hetoud
worden op deze manier af en toe willen
opfleuren, geeft dit voldoening. Voor de
pauze was er een Kers t l i tu rg ie begele.d door
zang en orgelspel. Mevr. van Dijke las een
treffend veihaal en zongen de zu.stt is van
Maria Postel o.l.v. de heer Kleve kerst-
liederen. Het spel „de Kers tkaar t" werd door
enkele U.V.V.-sters bijzonder goed ve r to lk t
De vrouwelijke bezoeksters on tv ingen een
kerststukje en de mannen een feestsigaar.

Ziektekosten Onderlinge
Op verzoek van enige jaren terug is thans
door de afdelingen Hengelo Gld-Vorden-
Warnsveld van de G. M. v L opgericht een
Ziektekosten Onderlinge. Administrateur
is de heer H. J. Groot Roessink, F 66,
Hengelo G, tel. 7220, die u ook g a a r n e al le
gewenste inlichtingen verstrekt. Ook leden
van andere standsorganisaties kunnen toe-
treden tot deze nieuwe onderlinge.

N.V.E.V.

Het jaar l i jkse Kerstfeest is 21 dec. onder
zeer grote belangstelling der leden gevierd
in de s temmingsvol versierde zaal van Con-
cordia. Na een ernst ig openingswoord van
mevr. v. Hengel, werden de kaarsen van
vreugde, vrede en liefde on t s token , waa rna
bij de verlichte kerstboom het Stille Nacht
werd gezongen. De l i tu rg ie begeleid door
zang en orgelspel bracht de goede kerstsfeer.
Na de pauze werden kerst l iederen heel mooi
ten gehore gebracht.
Dames van U.V.V. voerden het spel ,,de
Kerstkaart ' . op. Met de beste wensen voor
het jaar 1966 werd deze Kerstbijeenkomst
door de presidente gesloten.

elk huis

tegen wat de huid deert!

PUROL
Willem Teli successen

De schietver. Wil lem Teil a lh i e r nam met
succes deel aan de Nat. schietwedstri jden
georganiseerd door de ; ,Kon.scherpschutters
van de Veluwe" te Apeldoorn. In de korp-
sen C behaalde Wil lem Teil met 220 pnt .
een 2e prijs en in Erekorps eveneens een
2e met 121 punten. Persoonlijke successen
behaalden: pers. baan C: H. Menkveld 2e
prijs met 4&-45 punten. Vrije ba^n C: H
Menkveld 5e prijs met 87-1x39 2x28 pnt.
Vaste baan C: H Menkveld Ie prijs met
144-138 pnt. B Klein Gotink 4e prijs met
136-123-37 pnt . Extra prijs vaste baan C;
H. Menkveld.

Biljarten

J. Lenderink, lid van de b i l j a r tve ren ig inp
't Hoekje (café v. d. Weer) behaalde tijdens
wedstrijden om het persoonlijk kampioen-
schap van hetdis t r ic t Doetinchem der KNBB
in zaal Concordia de t i tel in de 3e klas.
Hij is door het d is t r ic t afgevaardigd naar
de gewestelijke kampioenschappen die te
Enschede worden gehouden op 29 en 30
januari Zijn wedstri jdgemiddeldr was 3.25
Zijn hoogste serie 25

Tanden blank- Adem fris

VORO1
Onbetwist de beste tandpasta

Burgerlijke stand

Geboren: Hermanus C. W. M. z. v .H .W.
Weverink en A. G. te Stroet
Ondertrouwd: J. Th. E Robben(Gendringen)
en P, W. G. Mentink, A. J. M. van den
Bos (Steenderen) en G. B. Hagen; J. J. G.
Lanters en E. H. van den Belt.

Adverteren doet verkopen

IN MEMORIAM
Door een noodlottig ongeval overleed vorige week dinsdag de heer
H. J. Vruggink, waarmede aan een werkzaam leven abrupt een
einde kwam
Wijlen de heer Vruggink was mede-oprichter der chr. muziekvereen.
Crescendo en had vanaf 17 juni 1935 zitting in het bestuur, terwijl
hij in 1962 werd gekozen als voorzitter. Voorts vervulde hij tien-
tallen jaren het penningmeesterschap der Evangelisatiecommissie.
In de AR-kiesver. nam hij ook lange tijd een bestuursfunctie in.
Als voorzitter van de Bond van Oud-strijders heeft hij tot heden
de belangen ervan met hart en ziel behartigd.
Ook in het comité 1940-1945 had hij zitting.
De teraardebestelling vond vrijdag plaats op de Alg. Begraafplaats
te Hengelo GId.

HEROPENING FA. J. E. T. LANGELER
Sinds 1914, toen de bestaande kruidenierszaak van de fa. Langeler
aan de Kerkstraat te Hengelo GId. werd uitgebreid met een manu-
fakturenafdeling door wijlen de heer J. E. T. Langeler, heeft deze
zaak verschillende verbouwingen en uitbreidingen ondergaan, nl.
in 1937, 1956 en 1962. Dat het een zaak is die met de tijd meegaat
is hieruit wel duidelijk. Nog duidelijker wordt dit als men de ver-
bouwing en uitbreiding van 1965 bekijkt, waarvan nu vrijdagmiddag
de heropening plaatsvond. Ditmaal is het een verbouwing en uit-
breiding die alle voorgaande overtreft. De benedenverdieping werd
uitgebreid met ca. 100 vierkante meter en de bovenverdieping met
ca. 60 vierkante meter. De totale winkelruimte is hiermede geko-
men op ca. 320 vierkante meter.
Het interieur is geheel vernieuwd en alle afdelingen van onder- en
bovengoed, van dames, heren en kinderen zijn zodanig geprojek-
teerd en opgesteld dat iedereen makkelijk kan kiezen uit de grote
verscheidenheid van artikelen. Bij de verschillende afdelingen zijn
ook -«parte paskamertjea aanwezig hetgeen prettig aandoet. De
dichte etalagekasten zijn verlaagd waardoor men van buitenaf de
gehele benedenverdieping inkijkt. Op de bovenverdieping is ook
een speciale afdeling voor baby-uitzetten met een apart zitje voor
besprekingen. De fa. Langeler kan met het nu bereikte resultaat
wedijveren met de meest vooraanstaande zaken in de verre om-
trek en voor de gemeente Hengelo betekent het een belangrijke
aanwinst. Rest ons nog te vermelden dat het gehele pand thans
voorzien is met centrale verwarming en hypermoderne verlichting
van ontelbare TL-buizen.

PROPAGANDA-FEESTAVOND JONG GELRE
De afdeling Hengelo van Jong Gelre verzorgde vrijdag in zaal
Concordia de jaarlijkse propaganda-feestavond, waarvoor ook nu
weer een grote belangstelling bestond.
De avond werd geopend door de voorzitter, de heer Zemmelink.
Bijzonder welkom heette deze het bestuur van de GMvL en de
leden. „Jong Gelre" heeft met deze Mij. veel kontakt en financiële
steun. Ook begroette hij de heer en mevrouw Eil en de heer Poli-
tiek. In zijn openingswoord herinnerde spreker aan de naamsver-
andering „Jong Gelre". Het blijkt dat deze verandering gunstig
wordt ontvangen. Het is nu mogelijk dat ook buiten de boerenstand
om jongelui lid kunnen worden van deze organisatie. Verheugend
is het, dat in korte tijd reeds enkele tientallen nieuwe leden werden
ingeschreven. Het doel en streven is ondanks de naamsverandering
dezelfde gebleven. Aan het slot van zijn openingswoord wekte hij
de aanwezige ouders op hun zonen en dochters lid te laten worden
van Jong Gelre.
Met de naamsverandering is ook een nieuw Bondslied verschenen
van de hand van ds. J. Wit en op de melodie van „Die Winter is
vergangen", met welk lied het programma werd geopend.
Na de pauze met bekende aktie ter versteviging van de kas, volgde
opvoering van het toneelspel in drie bedrijven „De stap terug"
door Bert Peets.
Het stuk werd gespeeld onder regie van de heer P. Pelgrum met
als souffleur J. Abbink.
De presidente van de damesafdeling van Jong Gelre, mej. Kelholt
was aan het slot zeker de tolk der aanwezigen toen zij de speel-
sters en spelers hartelijk dankte voor het gebodene. Als blijk van
waardering werd de regisseur een enveloppe met inhoud aange-
boden en mevr. Pelgrum een fraai bloemstuk. De heer Abbink werd
ook een attentie aangeboden. Dank werd gebracht aan de familie
Boerman en Langeler voor de prettige ontvangst tijdens de repe-
tities en de familie Lubbers voor het beschikbaar stellen van de
toneelaankleding en de fa. Wijnbergen voor de bloemversiering.
Zaterdagavond werd met succes een herhaling van de feestavond
gegeven.

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 lebbink Hengelo GId B 30 Tel, 1348

In wintertijd vragen

de vogels

ieders aandacht.



Heden overleed door een ernstig ongeval onze
broer, zwager en oom

H. J. VRUGGINK
echtgenoot van W.Janssen

in de ouderdom van 56 jaar.

Dat hij nu veilig mag rusten in Jezus' armen

A. ü. Groot Roessink

H . J . B r u i l

Neven en nichten

Hengelo Gld, 21 december 1965.

Heden werd door een ongeval uit onze familie-
kr ing weggerukt onze geachte broeder zwager
en oom

H. J. VRUGGINK
echtgenoot van W. Janssen

De grote liefde die hij gaf aan alles
wat hij als roeping zag, zal bij
ons in dankbare herinnering blijven.
God trooste zijn diepbedroefde vrouw

en kinderen.

Apeldoorn: f am. H. M. Janssen-Maalderink

Hengelo Gld: f a m . ] Groot Roessink-Janssen

faui. W. Janssen-Groot Nuelend

fam. H. B. jaosen-janssen

Wichmond: fam. A. Groot Obbink-Janssen

Neven en nichten

Hengelo Gld, 21 december 1965.

Bestuur en leden der Chr. Muziekvereniging
„Crescendo" geven met leedwezen kennis van
het plotseling over l i jden van haar geachte voor-
zitter, de heer

H. J. VRUGGINK

Zijn grote liefde en plichtsbetrachting
voor het werk der vereniging zullen
wij in dankbaarheid blijven gedenken.

Hengelo Gld, 21 december 1965.

Door een noodlottig ongeval weid weggenomen
mij vr iend en medewerker

H, J. Vruggink

Zijn nagedachtenis zal steeds
bij ons in ere blijven.

G. Memelink, D 47

Hengelo Gld, december 1965.

Bijverdienste

Wij zoeken één of twee dames, die 1 maal per
week onze kantoren willen schoon maken.

G«ade beloning

N.V. H.C.I., Tel. 1 270, Hengelo Gld

Een goed Uiteinde
Een prachtig begin

V IV O ZB
>

Onze STUNT-successen :

Smyrna rozijnen soo
Patent bloem 1 •/,

9r «»
<*

Honingzoete vijgen

Kersttulband

2x250 gram 59 et

slechts 98 et

Appelmoes 2 pot 3/4 liter 109 et

Perziken Del Monte i nter iee et

Haring in tomatensaus groot blik 83 et

Bavaria PILS 4 fles 99 et
heel krat, 24 fles 569 et

Speelgoedbiscuit exclusieve kinderverpakking

per pak 39 et

:xz>c>~5c"̂ ö"̂̂ ^ ~- îi'

X
een pak 250 gr vers gebrande pinda's

slechts 39 et

tegen in lever ing van deze waardebon

Boerenmetworst
Kinnebakspek

100 gram 61 et
100 gram 42 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 dec. - 5 jan.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . ,

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Hef is alweer zover i
Het jaar 1965 ligt al weer achter ons; 1966... nodigt
ons reeds u i t . We hebben ons best gedaan
en we zijn blij u dagelijks van onze grote Z.B.-
inkopen te hebben kunnen laten p rof i t e ren .
Het geeft veel voldoening dat steeds meer mensen
deze voordelen erkennen en er van komen en

blijven prof i te ren .
Daar danken we u vcor en . . . . we gaan door.
Ook in 1966 zullen we op de bres bl i jven staan.

Voor KWALITEIT en VOORDEEL in prijs
kortom UW VOORDEEL

VOOR U ALLEN VEEL HEIL en ZEGEN

Wij wensen allen
een voorspoedig en gelukkig 1966

fam. Winters Spaistraat

In grote dankbaarheid aan-
vaardden wij heden uit
God's hand ons tweede
kindje en Karen's zusje

ELLEN

Bij het H. Doopsel stelden
wij het onder de bescherming
van de Heiligen:

Petronella Johanna Maria

Emmanuel

W M. A. van Zeeland
C.N. E.M. van Zeeland-

Paimans

Hengelo Gld, 18 dec. 1965.
Beatrixlaan 6

GEVRAAGD

net en eerlijk meisje

voor de huishouding, in
zakengezin, te Hengelo Gld.
Liefst zelfstandig, voor dag
of dag en nacht . Flink loon.
5-daagse werkweek.
Brieven onder nr 52 bur.
„De Reclame"

Scholier L. T. S., 16 jr, zoekt
werk voor de zaterdagen
Inlicht , bur. ,,De Reclame"

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakti
d«se<fd« dag nog

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telrfoon 3539

J. G. van Dijke
TANDARTS

Maandag 3 januari

GEEN SPREEKUUR

Spoedgevallen:
Tandarts Eedens - Vorden
Spreekuur 9-10 uur

Te koop 13 peppels, deels
zware. Briefjes in te leveren
t.e.m. 6 januar i v.m. 11 uur
bij B. A. Hoebink, E 13

Hengelo Gld

Met ingang van l jan. 1966
STOPT ondergetekende

met de verkoop
van petroleum

Caltex Oliehandel

A. H. WILLEMSEN
Keijenburg

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruiösioto's en
reportage'*

van DOLPHIJN



H. HULSTIJN, loodgieter
wenst vrienden
en bekenden een
gelukkig
nieuwjaar

Rijwiel- en Bromfietshandel
KAPPERT, Veldhoek

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

H. R. MULDER
Manufakturen - Veldhoek

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

Makelaars-, assurantie- en
administratiekantoor
BEUNK & NIESSINK

wenst allen
zalig nieuwjaar

Rijwi«!handel

Drogisterij LENSELINK
wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

H. LUBBERS
Meubelhandel

wenst allen een
voorspoedig 1966

LIJSTERTOURS, ZELHEM
wenst clientèle,
vrienden en be-
kenden een
voorspoedig 1966

HOTEL LANGELER
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Assurrantie- en
Makelaarskantoor

H. M. WUESTENENK
Dames- en Herenkapper
Sigarenmagazijn

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

WAAMELINK
Bloemenmagazijn en
Zaadhandel

wenst allen een
zalig nieuwjaar

HOTEL HOKSBERGEN
wenst allen een
zalig nieuwjaar

Autorijschool WEIJERS
Keyenborg

wenst allen een
voorspoedig 1966

A. W. PETERS
Agent ,,De Reclame"

wenst allen een
zalig nieuwjaar

J. GROBBEN Keyenborg
Veevoederhandel
,,Hendrix"

wenst allen een
zalig nieuwjaar

B. J. NIEUWENHUIS
Slagerij, Keyenborg

wenst vrienden
en bekenden
zalig nieuwjaar

B. J. LEBBINK
Molenaar

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

BENNIE WILLEMSEN
Varkenshandel

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

G. J. MEENINK
Sparkruidenier - Bakker

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

H. J. JANSEN, Varssel
Bakker - Kruidenier

wenst allen ge-
lukkig nieuwjaar

FA. HARMSEN, Noordink
wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

T. JOLIJ & ZONEN
wenst allen een
voorspoedig 1966

H. TH. STEENKAMP
Steenkolenhandel

wenst allen een
zalig nieuwjaar

A. G. WOLSINK
v/h Meulenbrugge
Rijwielen - Autoverhuur

wenst allen een
voorspoedig 1966

FA. LENTFERINK
wenst vrienden
en bekenden een
voorspoedig 1966

VAN DER MONDT
Kruidenierswaren

wenst vrienden
en bekenden een
zalig nieuwjaar

G. R. BEUNK, Loonbedrijf
wenst vrienden en
clientèle een
voorspoedig 1966

ALB. BARINK
Schoenmakerij

wenst allen een
voorspoedig 1966

Horlogerie

A. GROOT KORMELINK
wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

HARRY JOLINK
Pluimveehandel

wenst allen
voorspoedig 1966

GERRITS
wenst allen een
voorspoedig 1966

Fa. H. J. Harmsen & Zn.
Banninkstraat 4

wenst allen een
gelukkig 1966

B. BERENDSEN & ZN.
Pluimveehandel - Bekveld
Telefoon 1504
wenst klanten, vrienden en
bekenden veel heil en ze-
gen in 1966

B. J. HULSHOF
Henli rijwielmagazijn
Vordenseweg

wenst allen ge-
lukkig nieuwjaar

Groente- en Fruithandel
KUIPERS

wenst allen een
voorspoedig 1966

FA. G. J. HALFMAN & ZN.
Boomkwekerij
Salomonshof

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

JANSEN
't Schoenenhuis

wenst allen een
zalig nieuwjaar

B. BOERS
Veehandel

wenst vrienden en
bekenden een
voorspoedig 1966

FA. A. JANSEN
wenst allen een
voorspoedig 1966

B. H. REGELINK
Varsselseweg

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

H. A. J. BESSELINK
Installatiebedrijf

wenst allen een
zalig nieuwjaar

R. KREUNEN & ZN.
Banketbakkerij

Aan allen een ge-
lukkig nieuwjaar

H. LUBBERS
Végé-kruidenier

wenst allen een
voorspoedig 1966

FA. GEBR REGELINK
Autorijschool

wenst allen een
voorspoedig 1966

Ook in 1966

veel koopgenot

WOLTERS
BOEKHANDEL

Hengelo Gld

J. FRANKEN
Pluimvee-
Fourage-handel

wenst clientèle,
v r i e n d e n en bekenden
een voorspoedig 1966

Aan allen een
Zalig Nieuwjaar

Hotel Leemreis
Spalstraat 40
Hengelo üld

Bij alle goede wensen

voor 1966 voegen wij

gaarne de onze.

UITGEVERS

De Reclame



Nagekomen familiebericht

Met leedwezen peven wij kennis van het heengaan

van onze voomt ter , de l i ee r

H. J. VRUGGINK

Zijn stuivende kracht :al bij ons

in dankbare herinnering blijven.

Kond v;ui Oud str i jders

lienjji !o (ild

Hengelo üld. LM dcC. HMh.

DE ZAMH- EN TONEELVER: ,.1-XCKl SU K '

dankt allen voor de steun en be la - L.Ï-U T i l ^

in 1905 en wenst n

alle goeds voor 1966

A. B. Wolsink & Zn
Auto's Motoren-Bromfietsen- Rijwielen

wenst h;iar clië'iteK

een voorspoedig 1966

BESTUUR KN LliDEN VAN DE

(hr. muziekver. „Crescendo"

wens n allen een 1966

CHR.ZANGVER ..LOOFT DEN HEER"

wenst d o n a t e u r s , v r ienden en bekenden

een gezegend 1966 toe

Maakt 't nieuwe jaar extra gezellig met een

T.Y.f Radio of Platenspeler

Installatie-bureau KOOTU l R K

Kerkst raat - Keijenburg - Tel. 05753-l(J()( i

Wij wensen allen ren voo isp f edk' H' . (>(>

N.V. „Klemacon
Regen- en Sportlcledingbedrijf

t i - n ;elo ( ild

"

w e n s t a lk 'M ri'ii

voorspoedig 1966

Slagerij J. Stapelbroek
wenst allen veel heil en zegen

Telefoon 1258
Na 6 uur: Telefoon 1249

LURVINK'S kapsalons
Hengelo G.

wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. W. Grotenhuys & Zn.
Manufakturen - Tel. 1598

wenst allen een
voorspoedig 1966

A. J. BESSELINK
Smederij

wenst allen ge-
lukkig nieuwjaar

ARN. BOERMAN
Zadelmaker

wenst allen ge-
lukkig nieuwjaar

JOH. LUIMES
Kuikenbroeder

wenst u allen een
gelukkig
nieuwjaar

FA. M. WIJNBERGEN
Bloemenmagazijn, Groente
en Fruit

wenst allen ge-
lukkig nieuwjaar

H. J. BOBBINK

wenst allen ge-
lukkig nieuwjaar

GROOTBOD'S
meubelhandel

wenot allen een
voorspoedig 1966

WULLINK'S schoenhandel
Kerkstraat - Vordenseweg

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig 1966



Gezelligheid begint

bij de slijter ! . . .

WE ZIJN RUIM GESORTEERD IN

WIJNEN • LIKEUREN - GEDISTILLEERD

Wij wensen allen Zalig Nieuwjaar

Als u met oud en nieuw gaat klinken

Moet u beslist een borrel van „HILDERINK" drinken

Want reeds meer dan honderd jaren tijd

Is dit de handel in gezelligheid

Gebr. Hilderink
Café „de Smid Keijenburg

Zondag 2 januari

Dansen

Zaal DE EIKEBOOM Keijenburg

Orkest: , The Rhitme Players"

Bij een
gezellige oudejaarsavond

hoort natuurlijk 'n hartig hapje

Dat kan, maar dan met

karbonade en
verse worst

Uw leverancier hiervoor is

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstr.10 - Hengelo G - Tel.1301

SINDS THEO TARZAN IMITEERT,
ZIJN WE DUBBEL-BLIJ MET DUBBELBLANK

17

dubbel
blank

CHEMISCH REINIGEN

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

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door

A. Wesselink
TIMMERBEDRIJF

Vordenseweg E 58

Hengelo Gld
Tel. (Vorden) 05752-1490

A. H. WILLEMSEN
CALTEX

wenst vr ienden
en begunstigers

veel heil en zegen in 1966

Te koop:

2 Schotse herdershonden
(collies), Engelse bloedl i jn
afstammelingen van Intern,
kampioenen, 6 weken oud
Prunusstr. 23, Hengelo Gld

Te koop 2 toon: biggen
geënt tegen mond en klauw-
zeer. W. Klein Haneveld
F 29, Varssel

Te koop mooie biggen bij
G.Langeler E 31, Hengelo G

„De Reclame"

legt het contact tussen

middenstand en klant

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

OOK DIT JAAR WEER

oliebollen uit eigen bakkerij
Gaarne vroegtijdig bestellen!

Bakkerij H. Hekkelman
Telefoon 1200

Wij wensen allen g e l u k k i g n ieuwjaar .

De d i rek t ie van het

NED. HERV. RUSTHUIS te Hengelo Gld
vraagt per l j anua r i 1966 een

flinke werkster
voor 5 dagen per week gedurende de ochtend-
u ien (van 8 tot ± 12 uur)
Voor i n l i c h t i n g e n : Kastanje laan 15 (tel. 1357)



Ned. Herv. Gem. - Hengelo Gld

VRIJDAG 31 DECEMBER

Inning H.O.
van 9-12 uur v.m. in de consistoriekamer
of op giro 905358

De A d m i n i s t r a t e u r ,
G. R.Meulenbrugge

Oudejaarsdag 's middags van 2-8 uur

Grote verwerping -
krentebrood, worst , k a l k o e n e n , h a a n t j e s enz.

Tevens prijsbiljarten

Café - Restaurant jfDG 1x1*0011

Spalstraat 32 - Hengelo Gld

(na 8 uur gesloten)

T.V. - Radio
Platenspelers

Winters
Erkende
service

Spalstraat 8 - 1O

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 Henge lo Gld en Ke i j enbnrg

Werkplaats Steenderensewep, K e i j e n b n i ^
Alle dagen open van 8-6 uur . Ook 's zaterdags

Allen een voorspoedig 1966
to&gewenst door

H. M. Mentink BAKKERIJ
KRUIDENIERSBEDRIJF

C 83 Hengelo Gld

H. Steege
SCHILDERSBEDRIJF C 54 a

wenst allen een

voorspoedig 19GG

Voor Oud en Nieuw

KWALITEITS-DRANKEN
Café-Slijterij „DE ZON"
G. Bruggink

Bestellingen vroegtijdig opgeven.
Wij wensen U voorspoedig 1966

Oudejaarsavond vanaF 8 uur en Nieuwjaarsdag

namiddags GESLOTEN.

Voor Oud en Nieuw

groot en klein

VUURWERK
en

nieuwjaarskaarten

BESSELINK
Keijenhurg Hengelosestraat 18

LANDBOUWMECHANISATIE!-DRIJF

fa J. H. Janssen & Zn
St J a n s t r . 9 K K I J f i N B U R O - Tel. 1760

wenst n a l l en in het n i e u w e jaar

VEEL VOORSPOED

GEZELIGHEID
OP Oudejaarsdag

niet

P O T B I L J A R T E N
b i j

HOtel 't AUEREI1CK
Aanv. 2 uur Vri je dee lname Mooie pri jzen

Tevens wensen wij v r i enden en
kennissen een Zalig Nieuwjaar .

Dank voor uui vertrouwen in 1965
Zijt ge tevreden zegt het voort

Hebt ge klachten, komt bij ons

Een voorspoedig 1966 toegewenst en tot ziens

W. Heijink & Zn
Vordenseweg 39-46

Timmerbedrijf Woninginrichting

Wij wensen allen

EEN

GELUKKIG

NIEUWJAAR

Manufacturenhandel

Woninginrichting

Gisbergen

Wij wensen u allen

een zalig

nieuwjaar

Spuit- en

Schildersbedri j f

BENRIE
ZELHEM

J. W. VAN ONNA
Kapper-Parfumerieën

wenst allen een
voorspoedig 1966

G. W. BRAAKHEKKE
Wessanen's Meelhandel

wenst allen een
gelukkig
nieuwjaar

Drogisterij en Schilders-
bedrijf W. J. DERKSEN
Keyenborg

wenst allen een
zalig nieuwjaar

Loonbedrijf ENZERINK
wenst al zijn klan-
ten, vrienden en
bekenden geluk-
kig nieuwjaar

Café Wed. R. Jolij-Baak-
man

wenst allen een
voorspoedig 1966

Architectenbureau
J. A. HEYINK
Vordenseweg Hengelo G.

wenst allen een
voorspoedig 1966

Aannemersbedrijf
A. J. RONDEEL
Ruurloseweg Hengelo G.

wenst u een
voorspoedig 1966

W. J. Harmsen-Bekveld
wenst allen een
voorspoedig 1966

WINKELMAN, Schilders-
bedrijf Hengelo G.

wenst allen een
zalig nieuwjaar

Wij wensen u al-
len een voorspoe-
dig en gelukkig
1966

FA. Harmsen & Geurtsen
Ruurloseweg Hengelo G.


