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KERKDIENSTEN
29 jan.

Ned. Herv. K

9 en 10.30 uur Ds Jansen

Goede Herder Kape'

10 uur Ds van Thiel
Viering H. Avondmaal

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur Ds van Thiel

Viering H. Avondmaa l

Vrijz.Herv. Kerk
5 uui D» Rosbergen, Deventer

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zorcicjys 7.30 en 10 45 uur H. Mts.
9.15 uur Hooyir.is, 7 uur n m T, of Dooi
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk Keijenburg

ledere dag 7 en 8 uur Mis,
s Zondaqs 7. 30 en 9 uui Mis 10 30 uur Hoog
mis, 's avonds 7 uut Lofi

Dokiornr,

Dr Schreuder, tel. 1266 {b.«.«. OOK:

Zondagsdien&t wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. l3lS,

Zondagfedisn&t üierwnaits&n
Hengelo- Steenderen

Ingaande Zateidac middag 2 uur
Dr K i l . Tei. 05753-1420 (by.

Competitiewedstrijden „PAXM

zondag 29 jan.

Markelo 1 — Pax 1

Varsseveld 2 — Pax 2

Pax 3 — Sp. Doesburg 4

Keyenb. Boys 4 — Pax 4

Be Quick 5 — Pax 5

2 uur

2 uur

1 2 uur

2.30 uur

HET BEHOUD VAN UW TANDEN

VOROL
Onbetwist de beste tandpasta |

JEUGDAKTIVITEITEN

In de komende periode staan er weer di-
verse aktiviteiten op het programma voor
de Herv. jeugdverenigingen.
Uitgaande van de Herv. jeugdraad wordt
er een bazar op touw gezet, waarvoor de
organisatie al in volle gang is.
Als datum is vastgesteld vrijdag 27 januari.
Dit jaar voor het eerst, houden de Herv.
meisjes- en jongensclub een gezamenlijk
jaarfeest, op 3 februari. De besturen der
beide genoemde verenigingen spreken de
verwachting uit, dat deze avond een goed
bezoek zal krijgen.
Nu de Herv. instuif kort geleden een bijeen-
komst heeft gehad, waarbij een zeer goede
opkomst viel te noteren, zal het vermoede-
lijk wel tot april duren, alvorens er een
nieuwe instuifavond kan worden belegd.

Vele weggebruikers vonden

hierdoor de juiste weg

Zie verder adver ten t ie elders in dit blad

Electr. fornuis
4 plaats -f oven t 375

Tijdelijk
voor elk oud kooktoestel f 6O.-

Nu 315.-

Vraag bij ons alle inlichtingen

Besselink
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HlïNGtiLO GLD

JAARVERGADERING EXCELSIOR

In hotel Langeler hield de zang- toneelver-
eniging Excelsior dinsdag haar jaarlijkse
vergadering onder voorzitterschap van de
heer M. Aalberts. In zijn openingswoord
zei de voorzitter o.m. verheugd te zijn over
de grote opkomst van de leden.
Het jaarverslag werd uitgebracht door de
tijdelijke sekretaresse, mej. Jansen. Hieruit
bleek dat Excelsior ook in 1966 weer ver-
schillende aktiviteiten ontplooide. Uit het
jaarverslag van de penningmeester, de heer
M. Voskamp, bleek dat het boekjaar 1966
moest worden afgesloten met een nadelig
saldo van ca ƒ 250,—, hoofdzakelijk ont-
staan doordat er in dit jaar geen fancy-
fair en oudpapieropbrengsten waren.
Bij de bestuursverkiezing stelde het zit-
tende bestuur voor een algehele verjonging
en vernieuwing van het bestuur voor te
staan. Na kandidaatstelling en schriftelijke
stemming werd het volgende bestuur ge-
kozen: M. J. Lenselink, voorzitter; mevr.
Teerink-Oldenhave, sekretaresse; de heer
Brinkers, penningmeester en als bestuurs-
leden de dames mevr. Onstenk-Hulstijn;
mevr. Ibing-Jansen; mevr. Haverkamp en de
heer J. M. Voskamp. De heer Aalberts
dankte de scheidende bestuursleden voor
het vele werk jaren achtereen voor Excel-
sior verricht. De heer Lenselink dankte de
scheidende voorzitter voor het onnoemelijk
vele dat hij voor Excelsior heeft gedaan.
De heer Aalberts zegde toe als lid ook nog
veel voor Excelsior te willen doen. In de
muziekkommissie werden benoemd de da-
mes mevr. Lenselink; mevr. Aalberts en
mej. Jansen.
Besloten werd om de oude kranten- en
tijdschriftenverzameling weer ter hand te
nemen. Elke eerste woensdag van de
maand kunnen kranten en tijdschriften -
stevig afgebundeld - gebracht worden in de
schuur van de heer Lenselink, links naast

zaal Concordia.
Ook zal een leden- en donateurswerving
gehouden worden, want het bestuur denkt
dat - vooral in de nieuwe wijken - nog wel
leden voor de vereniging te vinden zijn. Zij,
die uit eigen beweging willen komen, zijn
natuurlijk ook van harte welkom. Repetitie
elke dinsdagavond van 8—10 uur in hotel
Langeler.
Bij de rondvraag werden door de voorzit-
ter verschillende vragen aangaande de in-
terne verenigingszaken beantwoord.
De nieuwe voorzitter dankte aan het einde
van de geanimeerde vergadering de leden
voor hun opkomst en sprak de wens uit dat
het jaar 1967 ook voor Excelsior een goed
jaar mag worden.

de kracht van een verkoudheid
~—— bij Vader. Moederen Kind. ••••

EEN BEKENDE ZANGER KOMT NAAR
HENGELO (GLD.)

Van alle Nederlandse zangsterren is het
toch wel Gert Timmerman, welke de laatste
tijd de meeste populariteit verkreeg.
Deze bekende musicus en zanger uit het
Twentse land neemt op het ogenblik een
hoge positie op de muzikale ladder in.
Samen met Hermien zong hij diverse liedjes
voor opnamen op grammofoonplaten.
Het is de eigenaar van „Concordia" Henge-
lo (Gld.), de heer Boerman, gelukt om Gert
Timmerman, ondanks diens druk bezet pro-
gramma, toch naar Hengelo (Gld.) te krij-
gen en wel voor 18 februari.
Voor ouderen is dit een mooie gelegenheid
eens een avondje uit te gaan. Het devies,
uit, goed voor u, komt hierbij zeker van
pas.

Veilig verkeer

VAN OUD OP Hl f UW

W.PCIT

De amazonfzH achterop • hoe charmant ook - is uil veilig-

hei'dsoverwegingen per 1 januari niet meer toegestaan.

Voor de bromfietsers was dit al zo. In hei vervolg is c/«

enige juiste manier van acnferopziffen om de benen aan

beide kanten te plaatsen.

Nu de verkeersregels verandering en ver-
nieuwingen hebben ondergaan, moet men
terdege bewust zijn van de diverse situaties,
indien men zich in het verkeer begeeft.
Daarom is het goed hiervan goede nota te
nemen. De diverse autorijscholen, alsmede
het Verbond voor Veilig Verkeer, geven be-
handelingen over de veranderde verkeers-
reglementen.
Veilig verkeer betekent daarom des te meer
veiligheid voor uzelf en anderen.

COÖPERATIEVE

Raifteisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Ook in 1966 genoot de Raiffeisenbank weer

groot vertrouwen.

De spaargelden stegen in dat ene jaar met

f 640 miljoen tot f 5.89 miljard.

Veilig, voordelig en vertrouwd. Spaarbank en alle bankzaken.

LEES

De Reclame



Hölscher
chem reinigen

NU

15% KORTING
Volledige behandeling

Hengelo Gld - Spalstraat 1 7a - Tel. 1418

Dl- KOOPLUI op de

Hengelose URUOfieiilfüliD-lïifiHKï
heten u van harte we lkom !

U KUNT KK O.A. TKKKCHT VOOk'

Verse braadkuiken, poulet enz.

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

vis van de van ouds bekende
visboer

Ook bloemen op uw markt

Zij zullen u gaarne van dienst zijn !

M O T O R R I J L E S ?

Dan is H h T adres hieivoor

VAMOR-RIJSCHOOL

G. Bultman
H. van Bramerenstr. 14 - VORDEN

Tel. 05752-1753

- Hengelo Gld

A.s. zaterdag 28 jan.

CARNAVALSBAL
met speciale attracties

ixx m.m.v.

„The Moodchers"

Daar gaat iedereen uan profileren!

Tijdelijk 3 stuks reinigen

en 2 betalen

LUIMES
Mcidoornstraat 17 - Tel. 1624

De beste en goedkoopste chem. wasserij

Wees er

als de kippen bij!

Onze koopjes vliegen
de deur uit

Aardbeienjam
En gratis pot En goedkoper

NU

Andijvie pot 3A l 59

Koffiemelk
i i t e i f l e s 149

Knakworst
grote pot 8 st.

Haring in torn.saus
groot blik

169

89

C/ioc. repen
8 voor

Royal Cola 2 gezinsffl. 119

Gedroogde pruimen
250 gram slechts 69

Gesneden komkommer
pot % l 46

Appelmoes

Leverkass

Palingworst

100

100 gram

57

59

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 jan. 1 febr.

Voor vlug en prettig winkelen naar . .

WANSINK 'S
V.LV.O.ZELFBEDIENING

Raadhuisstr 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Gevraagd zo spoedig mogelijk

net winkelmeisje
17 tot 19 jaar

FA J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 - VORDEN

Biedt /.ich aan jo^ge vrouw
voor 2 halve dagen als hulp
in de huishouding. Adres
bur. de Reclame •

Wederom volop

BRANDHOUT
ver kr i j t ; haar kachel k laar

Slechts i 3. per vracht

Fa Gebr. Sueters
KLOMPl-NTAUKIKK

K ' . M J e i i b u r g Tel. 1476

VERMIST van 17 op 18 jan.
2 pony-hengsten (Welsh
en Sheilaud). Degene die
hierovei inlichtingen kan ver-
strekken, gelieve daaivan
opgave te doen aan H. A.
Verhe f ] , Kerveisewe^.: I) 147
Hengelo Gld, Fel. 05753-

1726

Te koop aangeboden /..g.a n.
tank (inhoud 300 l i te r ) voor
waterpomp-installatie H. A.
Verheij, Kervelsewe^ D 147
Hengelo ükl, Tel 05753-

1726

AANGEBODEN:

l oliehaard (compleet)

l oliekachel voor werkplaats

l kolenliaaid

l Rondo vvasiiK-ichine met
verwarming en wiinger

l centrifuge

A. B. WOLSSNK
Hengelo Gld, Tel. 05753-

1250

Kolenhaard ttra (zwai t )
15.000 c<i l . , /..g.a n , te k( < p
Westerst iaat 20. Hengelo ü

Wegens verbouwim; te koop
enkele raam- on deur-
kozijnen. II. A. J Besselink
B.iniii ikstraat l

Te koop meikrek, melk-
bussen en een koelbak
voor 5 bussen. M. ü. Btirg-
hardt, D 8(3, Hengelo (ild

Te koop halfwas lloilander
konijnen. Tevens ter dek-
king Oranje Vlaamse reus
(ram). H. J. Winkelman
Noordink li 82, Hengelo ü

Te koop nog te dorsen
roggestro bij ü.Schueiïnk
D 26

Te koop vers gedorst rogge-
stro. A. Lankhorst K l,
Hengelo, Tel. 05753-1458

Te koop prima roggestro
(aan balen) Willemscn B 33
Hengelo Old

Te koop r.b. volbloed dr.
vaars. G. H. Wolbrink
D 104, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
(10 stuks) bij Mullink Davis-
weg E 89, Velswi jk

Te koop zware biggen.
W.H. Evers, C 40a,

Hengelo Gld



Wegens groot succes l
Belangstellenden kunnen zich opgeven
telefonisch onder nr 05753-1573 off
aan huis

wordt er voor de 2e maal een cursus gehouden over de

nieuwe verkeersregels m -tekens
op 9, 16 en 23 februari a.s. in zaal Bruggink

Autorijschool REGELINK Korte Hoffstraat 6

HENGELO GLD

Denkt U aan de

opruiming bij Stevord P
Goede huishoudelijke artikelen vér beneden de normale prijs

Van donderdag 26 jan. ('s morgens 9 uur)

tot en met woensdag 1 febr. ('s middags 1 uur)

INRUILPREMIE

PHILIPS VENTILATOR-
KACHEL. Versnelde war-
melucht-circulatie. In alle
richtingen verstelbaar.
Twee snelheden, drie
warmte-standen en ook
naar wens koude lucht.
Plus veiligheids-thermostaat. 59.95.
Tijdelijk met inruilpremie van | O C Q

KIJK OP ZOLDER OF
IN DE KAST. ELK
OUDKACHELTJEOF
SCHEERAPPARAAT
IS NU 12.50 WAARD.
DIT IS EEN TIJDELIJK
AANBOD VAN:

PHILIPS PHILISHAVE 2000 S.
Met de unieke, verende scheer-
hoofden. Heerlijk scheercom-
fort. Nóg sneller en gladder
schoonscheren door de magi-
sche scheer-uit-cirkels. Uit-
schuifbare tondeuse. Euro-
steker. Voltagekiezer. 79.50.
Tijdelijk met inruilpremie van

12.50

WINTERS
Spalstraat 8-1O
H E N G E L O GLD



E.H.B.O.-ers: Donderdag 26 januari OEFEN AVOND

. :;?;

Een helder volk kiest
schone warmte...

kiest Caltex Edelhaardolie
*kristalzuiver

Caltex Edelhaardolie is kristal-
zuiver. Maakt geen vlekken, houdt
uw haard schoon, en geeft een ab-
soluut reukloze en roetvrije ver-
branding. Ga daarom deze winter
over op Caltex Edelhaardolie.

j. H. Janssen & Zn
St Janstraat 9

KEIJENBURG

Tel. 05753-1760

Reeds op de T.V. vertoond

\\

Er is

NYLONVILT TAPIJT VOOR

18.75 PER M2

Esconyl is het sterke nylonvilttapijt met
enorm veel voordelen. Alle inlichtingen
over dit moderne tapijt geven U graag!

HEIJINK
VordensewegSQ - Tel. 1484 - Hengelo üld

Uit voorraad te l e v e r e n :

tarwestro

gerstestro

haverstro

ged. hooi

weidehooi

Uitsluitend kwaliteit
Scherpe prijzen

Pluimvee en fouragehandel

J. FRANKEN
Tel. 1295, Hengelo ü

Volgt l i e t

uooröeelö
van

zovelen
en

plaats t
uw

advertenties
in

je Reclame .»

DRUKWERK?

Dan naar WOLTERS!

Voor een

RIJWIEL

BROMMER

MOTORRIJWIEL

AUTO

naar

A. B. WOLSINK & ZN
SPALSTRAAT 28-30 TEL. 05753-1256 HENGELO GLD

De zaak met bijna 70-jarige ervaring

WIJ GAAN DOOR met onze

BALANS-OPRUIMING
t.e.m. 2 februari

Schröder
bij de ke rk

BAAK

FRAAIE AANWINST VOOR DE

FA HERFKENS

Dinsdag de 17e januari 1967 zal voor de
fam. Herfkens te Baak een gedenkwaardige
dag blijven. Op die dag werd namelijk
door officiële opening een geheel nieuw
zakenkomplex in gebruik genomen.
Dit komplex bestaande uit café-restaurant
annex hotelaccomodatie, benevens een gro-
te zaal, is tot stand gekomen onder archi-
tektuur van de heer A. Th. Boss uit Duiven.
Nadat de jongste zoon van de fam. Herf-
kens de sleutel overhandigd had, verrichtte
burgemeester de Kruijff van Steenderen de
officiële opening.
In diens toespraak hierna prees de burge-
meester de fam. met de aanwinst door
nieuwbouw verkregen. Alleen vond spreker
het jammer, uit antiek oogpunt bekeken, dat
de oude zaak, dragende de naam ,,Het
Groene Hert", plaats moest maken, doch de
prachtige zaak welke er nu staat, kan de
toets der kritiek weerstaan.
Zeer velen maakten van de gelegenheid ge-
bruik de nieuwe zaak te bezichtigen, het-
geen moge blijken uit het grote aantal
handtekeningen in het gastenboek.
Niet weg te denken zijn de vele fraaie
bloemstukken, fruitschalen en diverse an-
dere attenties aan de fam. toegezonden.
De feestzaal welke het eerst gereed kwam,
biedt plaats aan ca 300 personen. Naast het
café is een speciale eetzaal, welke plaats
biedt aan ca 40 gasten. In het café dat aan
de voorkant is gelegen, is een zeer fraaie
bar geplaatst, vervaardigd door de fa Var-
wijk, Zelhem. De grote keuken, centraal ge-
legen tussen café en de zaal, maakt een
vlotte bediening mogelijk.
Aan de nieuwbouw werkten mee de fa Pee-
len, Steenderen (metselwerk), fa Heijtink,

Baak (timmerwerk) fa Koekoek Baak (schil-
derwerk), fa Beuseker, Steenderen (lood-
gieterswerkzaamheden), terwijl de elektri-
sche installaties werden uitgevoerd door de
fa Klein Lebbink, Wichmond. Het gehele
komplex is voorzien van centrale verwar-
ming, uitgevoerd door de Gems, Vorden.

GEW. KAMPIOENSCHAPPEN K.N.B.B.

2e klas

Voor het weekend van 24, 25, 26 febr.
staat weer een potje op het vuur.
In zaal Concordia zullen nl de kampioen-
schappen 2e klasse der KNB6 gewest oost
verspeeld worden, in het spelsoort libre.
Het gemiddelde is van 3-4,5.

OPRUIMING

boeken

grammofoon
platen

WOLTERS Boekhandel


