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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo GId

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.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d«B«lfd« dag BOQ kla*i

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

SLAGERIJ STAPELBROEK'S

kwaliteitsreclame
14 dagen geldig, uan 31 jan. t.e.m. IQ febr.
250 gram kalfsgehakt

(Dit moet U proeven) 1 5O

500 gram verse worst
(U proeft 't, p u u r varkensvlees !) 2 GO

500 gram kalfsvlees
(nu met verlaagde prijs) 4.2O - 4- 5O

500 gram schouderkarbonade 2.AO

500 gram varkensk lu i f j e s (dik bevleesd) 1.75

SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
Rund-, Kalfs- en Varkens-

slagerij

Na 6 uur tel. 1249Tel. 1258

Dinsdag 7 febr. a.s.

film- en
dia-avond
HAMOVE
in zaal Langeler, aanvang 8 uur

Alleen Hamove-leden met hun dames vrije toegang

Pièdro
kinderschoenen

Aanbevolen door de doktoren

Wullinks Schoenhandel
Kerkstraat Vordenseweg

Voordelig!
Hebt u alles kennis gemaakt

met onze speciale aanbiedingspakketten?

Deze pakketten, welke met zorg door ons wer-
den samengesteld, liggen ver beneden de nor-
male prijs

Pakket nr 1 bestaande uit

7 bloeiheesters f 9.75

Pakket nr 2 bestaande uit

5 str.rozen (in soorten)

3 bloeiheesters f 9.75

Boomkwekerij en tuinaanleg

G. J. HALFMAN & ZN
Hofstraat 7 HENGELO GLD Telefoon 05753-1424

Volksonderwijs - Hengelo GId

Propaganda-feestavond
op zaterdag 4 februari a.s. in zaal Langeler, aanvang 7.45 uur

Spreker: de heer J. Alders, Gelselaar

Toneel:
„SCHOENMAKER BLIJF BIJ JE LEEST"
opgevoerd door leerlingen van de

O.L. school dorp

Bal na
orkest: „Tilecombi"

Nieuwe leden en voorstanders
Openbaar Onderwijs hartelijk
welkom!



Zo de Heer wil en zij leve» hopen onze geliefde
ouders, groot- en overgroo touders

B. G. Hukker

en

R. Hukker-Keunen

op donderdag 2 f e b r u a r i a.s. hun 50 j a r i g huwe-
li jk te gedenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen b l i j ven , is de
wens van hun dankbare k inderen , k l e i n k i n d e i e n
en achterk le inkind.

Hengelo Gld, j a n u a r i 1967.
B 101.

Gelegenheid tot f e l i c i t e r e n van 2.30 tot 4 30 uur
in zaal Bruggink te Hengelo Gld.

Op maandag 6 f e b r u a r i 1967 hopen onze l ieve
ouders en grootouders

E. J. Bultman

en

H. Bultman-Groot Roessink

hun 25-jarig huwel i jk te he rdenken .

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven is de dankbare wens van hun
kinderen en k l e i n k i n d e r e n

Gradus en Reina
Tiny - Elly - Caila

Henk en Janny
Mien t je en Derk

Hengelo Gld, f e b r u a r i 1967.
F 31 a.

Gelegenheid tot f e l i c i t e r e n in zaal Brugg ink te
Hengelo Gld op zaterdag 11 f e b r u a r i van 3 tot
4.30 uur .

Heden nam de Here tot Zich na een lang-
durige ziekte, onze lieve vader, behuwd- en
grootvader en broer

Evert Maalderink
sinds 28 oktober 1957

wedn, van Willemina Pelskamp

in de ouderdom van bijna 72 jaar.

De hoop op een zalig wederzien,
troost ons in dit zware verlies.

Uit aller naam:
Fam. Maalderink

Hengelo Gld, 21 januari 1967.
,,Runneboom".

De begrafenis heeft plaats gehad op de Alg.
Begraafplaats te Hengelo Gld.

Bestuur en leden van de chr. m u z i e k v e r e n i g i n g
„Crescendo" geven met leedwezen kennis van
het overli jden van haar mede-bestuursl id en vr iend

E. W. BANNINK

Zijn grote liefde voor het werk der
veren ig ing en z i jn oprechte vriendschap

zul len wij in dankbaarheid b l i jven gedenken

Hengelo Gld, 26 januar i 1967.

De VIVO gaat voorop in de moderne on twikke-

l ing. VIVO gefuseerd met IFA

grootste leuensmiddeienorganisalie in Nederland
en daarom

VIVO ZB
goed en niet duur

Wat zegt u van die prijs

Sperciebonen
buk

Voor doe het zelvers

Grote taartbodem 139
Van de specialist
Iets belegen kaas 400 gram 169

Prosit! !

Pils 4 flesjes 100
Joosten koff iekoek normaal 105

nu 97

Soepgroenten

Altijd welkom !

Biscuitjes
2 blik

450 gram 79
Exota Gazeuse

3 fles van 132 voor

de echteBic ballpoints
2 halen voor 15O

de derde helemaal gratis

Kinnebakspek 100 gram 48

Gebraden gehakt 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1-7 febr.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Reeds op de T.V. vertoond

Nuts Blokfluitcursus
Er bestaat voor beginners thans de gelegenheid

deel te nemen aan de blokfluitlessen, die ge-

geven worden door de heer Scheffer. Zij , die

hieraan wil len deelnemen kunnen zich hieivoor

vóór 4 februar i opgeven bij mevr. Schreuder,

't Wiebelink, telefoon 1266

Er is

NYLONVILT TAPIJT VOOR

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

HEIJINK
Vordenseweg39 - Tel 1484 - Hengelo Gld

U steunt toch ook het jeugdwerk?

Bremjt daarom een bezoek aan het

gezamenlijk jaarfeest
van de

chr. meisjesciub „de zonnestraaltjes"
en de

chr. joneensciuD jong Hengelo"
op vrijdag 3 februari a.s.

in zaal Langeler te Hengelo Gld

Aanvang 7.15 uur n.m. (precies)

Voor deze avond is een attraktief pro-
gramma samengesteld.

Entree f 1.25 (bel. inbegrepen)

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

KEUENBURG

Tel. 05753-1760

Heden overleed in het Academisch Ziekenhuis te
Utrecht mijn inniggeliefde man en mijn geliefde
zoon

ELBERT WILLEM BANNINK
echtgenoot v . Johanna Berendina Groot Roessink

op de leef t i jd van[39 jaar.

,,Ik zeg tot den Here: Mijn toevlucht
en mijn vesting, mijn God, op wien
ik bouw"

Ps. 91: 2

Hengelo Gld: J. B. Bannink-Groot Roessink
wed. G. Bannink-Hagen

Hengelo Gld, 26 januar i 1967.
B 13

De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 31
januari om 2 uur op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Heden overleed in het Academisch Ziekenhuis te
Utrecht onze lieve broer, zwager en oom

ELBERT WILLEM BANNINK

op de leefti jd van 39 jaar.

Zijn vast vertrouwen op God zij ons tot troost

G. J. Bannink
B. M. Bannink-Lensel ink
en kinderen

Hengelo Gld, 26 januari 1967.

Heden overleed in het Academisch Ziekenhuis te
Utrecht onze geliefde schoonzoon, zwager en oom

ELBERT WILLEM BANNINK

in de l ee f t i j d van 39 jaar.

Zijn vast ver t rouwen op God zij ons tot troost

Hengelo Gld: A Groot Roessink
D. M, Groot Roessink-Lenselink

Steenderen: G. Groot Roessink
G. Groot Roessink-Klein Sessink

Hengelo Gld: J. Gioot Roessink
H. G. Groot Roessink-de Vries

Neefjes en nichtjes

Met diep leedwezen geven wij kennis van het
overli jden van ons mede-Kerkeraadsl id en Diaken

E. W. BANNINK

op de leef t i jd van 39 jaar.

Met grote liefde
heeft hij zijn diaconale taak vervuld.

,,Zalig de doden, die in de Heer
sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest,
dat zij rusten van hun moeiten, want
hun werken volgen hen na"

Openb. 14:13

De Kerkeraad der
Herv. Gemeente te Hengelo Gld

Hengelo Gld, 26 januari 1967.

HAAL
HIERUIT DE
GOEDKOOPSTE
OPLOSSING
VOOR DE
BESTE

l OPFOK

vita
de goedkoopste oplossing voor de beste opfok

Vitafok is niet alleen goedkoper dan volle melk maar is gewoon
de BESTE en GOEDKOOPSTE opfokmelk. De keuze is niet
moeilijk. Ga maar na: snel en gemakkelijk oplosbaar, licht ver-
teerbaar, méér mineralen en méér vitaminen, hoge voedings-
waarde en lage prijs.

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^B? (05754) 270

Dinsdag, woensdag en donderdag

de laatste dagen van onze

opruiming
NOG SPOTKOOPJES

Schröder
bij de kerk

Wenst U aanleg off verandering
van uw tuin?

Gaarne geven wij U hiervoor deskundig advies

Uit voorraad leverbaar:

rozen, heesters, coniferen,
vaste planten enz.

Boomkwekerijen

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7 HENGELO GLD Telefoon 05753-1424



Korselet
van licht

Elastomeer*
speciaal

voor jeugdige
maten;

ongekende
bewegings-

vrijheid;
heel lage rug;

cupmaten
A B C D;
in wit en

zwart
18,95

Korselet
van Elastomeer*;

optilon rits
in het

voorpand;
voorgevormde

kanten cups
met beugel;

voor
japonmaten

40-48;
cupmaten

/ AA A B C D;
/ in wit en

zwart
44,30

Luchtig
korselet van

Elastomeer";
mooie

nylon-satijn
en flatteuze

kant;
desgewenst

ook met
voorgevormde

cups; voor
japonmaten

38-44;
cupmaten
A B C D;
in wit en

zwart
25,95

* LYCRA elastomeer - maakt foundations dunner en soepeler dan ooit!

De foundations,
die u op T V 20 mooi vindt
kunt u bij ons komen passen.
Passen is een kwestie van millimeters! U lacht? Wij zullen het u bewijzen. Met Pas-Tunette,
dat is pasvorm naar maat! Pas-Tunette, voor ieder figuur.

KERKDIENSTEN
5 febr.

Ned Herv, Kerk
9 uur Ds van Thiel
10.30 uur Ds van Thiel, bed. H. Doop
In beide diensten: collecte Werelddiakonaat

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Klopman

Vrijz.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. Lor.
de week H. Missen om 8 uur.

Door

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis,
s Zondags 7.30 en 9 uur Mis. 1 0.30 u u t Hoog
mis 's avonds 7 uur Lof»

Zonaagcdientt Doktoran
Dr. Th. }. Hanrath tel, 1277 (b.g.g. 008

Zondag&dien&t wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagfcdlenst Diervnai tsen
Hengelo-Staenderei.

Ingaande Zateidapniiddag 2 uur
Dr Felix Tel. 05755-266 (b.g.g, 008)

* ZUIVERE HUID *
PUROL en PUROL-poeder

Competitiewedstrijden „PAXM

zondag 5 febr.
Pax 1 — De Zweef 1

VVG 2 — Pax 3

Drempt Vooruit 2 — Pax 4
terrein Pax

Keyenb. Boys 3— Pax 5

2.3(£uur

2.30 uur

12 uur

l 2 uur

Vereniging

voor
Vreemdelingen-
verkeer

Algemene ledenvergadering
op maandag 6 febr. om 8 uur

in zaal Leemreis.

AGENDA:

1 Opening.
2 Notulen.

3 Jaarverslag secretaris.

4 Jaarverslag penningmeester.

5 Benoeming kas-commissie

6 Bestuursverkiezing. Af t redend R. Kreunen, die
herkiesbaar is Voorgesteld wordt het bestuur
met 2 leden uit te breiden.

7 Bespreking zomerplannen.

8 Voorstel tot contributieverhoging
9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Hierna vertoning van dia's door de heer Kreunen

Voor het medeleven, onder-
vonden tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder behuwd- en
grootmoeder

Aieida Dora Oressel

betuigen wij onze harteli jke
dank.

Uit aller naam:
B. J. van Onna

Hengelo Gld, jan. 1967.
Kerkstraat 7.

Bijverdiensten (thuiswerk
of buitenwerk) Voor aktieve
dames en heren in Neder-
land goede mogelijkheden.
Inl. Box 7004 Afd. GL. den
Haag (Antw.postz. van 12
cent bijsl.)

Te koop

ENIGE UlOLLEfl
SmVRNA VLOERKLEDEN
door groothandel op
jaarbeurs en showroom
gebruikt. Grote maten
f 150.— p.st. Niet van
nieuw te onderscheiden
Event. thuis te bezich-
tigen. Schrijf vol ver-
trouwen onder no 5
bur De Reclame

ATTENTIE. Te. koop ge-
vraagd tegen hoge prijzen
zolderopruiming, zoals:
oude meubels, kasten, schil-
derijen en wat verder naar
Uw mening nog enige waarde
heeft. Brieven onder no 5-1
bureau De Reclame

Te koop een prima leren
jas. Prunusstraat 23,

Hengelo Gld

Te koop een kinderbox
lekink 20, Hengelo Gld

Te koop 6 halfwas konijnen
Californië en Nieuw Zeelan-
ders. F. Roëling, Hengelose-
straat 19, Keijenburg

Te koop stro. D. M. Wul-
link D 136, Hengelo Gld

Wie heeft mijn sportfiets
merk Juncker, gevonden?
Ineke Horstink, Kerkstr. 15
Tel. 1238
Te koop Batavus bromfiets
St Janstraat 15, Keijenburg

Te koop roggestro. Gebr
Hilderink „De Smid" Kerk-
straat 11, Keijenburg.

Te koop roodb. dr. maal
bijna a.d.telling. H. Lebbink
Ruurloseweg B 84 Hengelo

OVERHEMDENREPARATIE

Vernieuwen van boorden
en manchetten.
RIETMAN
Spalstraat 19 - Hengelo G.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Dpüidsioio's en
reponaoe's

van DOLPHIJN

Volgt het

voorbeeld
van

zovelen

en

plaatst

uw

advertenties

in

je Reclame'


