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SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
Rund-, Kalfs- en Varkens-

slagerij

geeft weer

14 dagen extra uoordelige aanbiedingen
geldig van 14 t.e.m. 28 febr.

Klaps tuk (met klein beentje)

Klaps tuk (zonder been)

Magere runderlappen (botermals!)

Kalfscarbonade

Kalfslapjes

5 grote slavinken (let op!)

249

3.25

3.25

390

1 5O

Alleen op de 2 woensdagen!

500 gram mager rundergehakt

-f grote eigengemaakte

Gelderse rookworst

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249

Kinder speciaal
schoenen

zoals: Piédro, Pediform, Nimco

Nu ook in kleuren

Hiervoor naar de speciaalzaak

JANSEN
't Schoenenhuis

Drukkerij Wolters
voor al uw drukwerk

Stemt

Lijst 3

KERKDIENSTEN
19 febr.

Ned. Herv, Kerk
3e lijdenszondag

9 en 10.30 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

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. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mist
s Zondags 7,30 en 9 uur Mis. 10.30 uut Hoog
mis. 's avonds 7 uur Lof*

Zondagsdiensi Doktoren
Dr, Th, J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OC&

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

IngaandeZateidagmiddag 2 uur
Dr EU, Tei. 05753-1420 (by.g.008)

Competitiewedstrijden „PAX"
zondag 19 febr.

Pax 2 — Gendringen 2

MvR 3 — Pax 3

Keyenb. Boys 4 — Pax 4

Be Quick 5 — Pax 5

2 uur

2 uur

12 uur

12 uur



Heden nam God geheel onverwacht tot zich,
na een kortstondige ziekte, ons inniggeliefd
zoontje, kleinzoontje, broertje en neefje

BENNIE

in de nog jeugdige leeftijd van ruim 2 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.
,,Veilig in Jezus' armen".

J. W. Gotink
W. J. Gotink-Stokreef
Hennie

D. Gotink
H. J. Gotink-Bruil
B. J. Stokreef
D. A. Stokreef-Lebbink
J. Bruil

Hengelo Gld, 7 februari 1967.
Varssel F 84.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Coöperatieve
Raiffeisenbank
Hengelo Gld
Kastanjelaan 1

Gelieve alle SPAARBANKBOEKJES

vóór 21 februari 1967 ten kantore

van de bank

IN TE LEVEREN
voor de bijschrijving van de rente.

Men wordt verzocht de gedrukte num-

mers achter de serieletters H G. en J.S.W.

vooraf te noteren.

Raiffeisenbank:

spaarbank en alle bankzaken

Postd.ver. „Steeds Sneller"
Op vrijdag 17 februari

Schieten, sjoelen

ballero, balgooien
om prachtige prijzen

in zaal Booltink, Keijenburg

Aanvang 19.30 uur.

Goed bekeken mevrouw!

Uw voordeel ligt bij

vivo ZB
Bonuto koffie

167per pak geen 192 maar

en nog 30 w. gratis

Delmonte perziken l i t e i b l i k

Aardbeien l i t e r b l i k

176

149

Appelmoes „
O r->/->* 3 / \ttar ^0 ̂ ^2 pot 3 / 4 liter

Gratis 75 wap, aanbiedingen
Bij 2 pak VIVO chocolade hagel 75 w, gratis

Limonade
siroop

f les van 120 voor 99
Prodent tandpasta
Bij aankoop van 2 tubes

de derde tube van 80 et gratis

Eet eens wat anders

Macaroni
500 gram 49

Van de specialist

Zure zult 100 gram

Casselerrib 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 15-22 febr.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

De Reclame
het blad voor

uw advertenties en nieuws



Banden P
20 pet korting

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. B. WOLSINK & ZN
Spalstraat 28 Tel. 05753-1256 HENGELO GLD

Ds J. L. Piersonschool - Hengelo Gld

OUDERAVOND
op donderdag 23 februari a.s.

in zaal Concordia. Aanvang 1 9.45 uur

O a. vertoning van de k l e u r e n f i l m over ons school leven:

„Uit de school geklapt".

Alle belangstel lenden van har te we lkom!!

Gevraagd voor zo spoedig
mogeli jk

een flink meisje

voor winkel en huishouding

Fruit- en Groentehuis

Kuipers
Spalstraat Hengelo Gld

GEVRAAGD

net meisje

voor de huishouding

A, H, Raterink
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld - Tel 1301

Biedt zich aan net meisje
voor 3 dagen per week in
de huishouding. Adres bur.
de Reclame.

Reeds op de T.V. vertoond

Er is

E
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
Vordenseweg 39 - Tel. 1484 - Hengelo Gld

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

FLESSENGAS
(zonder statie
geld of huur)

( 8.95 (afgehaald)

Flessen passen ook in meterkasten van nieuw-

bouwwoningen.

A. W. H. WINTERS
SPALSTRAAT 8, HENGELO GLD

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
<f«««lfd« dag «og kla«>

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telrfoon

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

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsloto's en
reportages

van DOLPHIJN

Vanaf heden weer

VOORRADIG

bloem- en
tuinzaden

Nieuwe oogst

Concurrerende prijzen

M. Wijnbersen
& Zn

Telefoon 1473



Ledenvergadering V.V.V.
Onder voorzitterschap van de heer H. van
Hengel hield de plaatselijke VW maandag-
avond haar algemene ledenvergadering in
zaal Leemreis.
Het is jammer dat niet meer leden het nut
van een goed funktionerende VVV inzien
en zich de moeite getroosten ter vergade-
ring te komen. Toch verheugde de voorzit-
ter zich er over dat er altijd toch weer een
aantal leden is die xHt -nut wel inzien en
deze kon hij dan ook in zijn openingswoord
welkom heten.
Het jaarverslag van de sekretaris, de heer
C. Minneé, vertelde de leden dat het voor
de afdeling een goed jaar is geweest, al-
hoewel hogere verwachtingen door het
slechte weer teniet werd gedaan. Uit dit
verslag bleek dat het aantal aanvragen om
zomerhuisjes en pensiongelegenheid in het
vóórseizoen hoger is dan die voor het na-
seizoen. Ook maakte dit verslag melding
van de gevoerde reklamecampagne in de
grote dagbladen, waarbij de resultaten dui-
delijk merkbaar zijn. In dit verband is het
jammer aldus dit verslag dat van particu-
liere zijde zelf zo weinig reklame gemaakt
wordt. Het informatiebureau ten huize van
de heer R. Kreunen bleek ook in het afge-
lopen jaar weer goede diensten te hebben
bewezen. Veel vakantiegangers komen aan
dit adres inlichtingen vragen en/of folders
e.d. afhalen. De voorzitter besprak vervol-
gens de toenemende vakantiespreiding,

waardoor er meer spreiding komt ten op-
zichte van voor- en naseizoen.
Woorden van dank richtte de voorzitter aan
het gemeentebestuur en de winkeliersver-
eniging voor de ontvangen subsidies, waar-
door het ook mogelijk werd dat enkele
oude banken vervangen konden worden
door de nieuwe moderne afneembare ban
ken, waarbij de technische dienst van de
gemeente steeds behulpzaam is.
Hel: financieel verslag van de penningmees-
ter, de heer J. Herwers, gaf een batig saldo
aan en diens bescheiden werden door de
heren H. Jansen en J. M. Voskamp nage-
zien en in orde bevonden.
De voorzitter braoht dank aan de heren
Minneé, Herwers en Kreunen voor het vele
werk dat zij ook dit jaar weer voor VVV
hebben willen doen. De grootste voldoe-
ning van dit werk is hierbij wel de zichtbare
resultaten.
Vervolgens werd de nieuwe jaarlijkse folder
besproken waarover iedereen zeer voldaan
was. Bij de bestuursverkiezing was de heer
R. Kreunen aftredend en herkiesbaar. Het
bestuur werd met de verkiezing van de he-
ren G. Lenselink en J. Langeler tot zeven
uitgebreid.
Bij de bespreking zomerplannen werd o.m.
het volgende vastgesteld: optreden van een
boerendansgroep; demonstratie Shetland-
ruiters; openluchtdiavoorstelling; puzzlerit
e. d. Vanuit de vergadering werd gevraagd

of het niet mogelijk is voor de vakantie-
gangers gelegenheid te geven voor de hen-
gelsport, b.v. één middag of avond in de
week. Daar HHV hier over viswater be-
schikt, zal dit onderwerp met de henge-
laarsvereniging besproken worden.
Om financieel iets sterker te worden werd
voorgesteld de kontributie te verhogen. Na
enige bespreking werd deze als volgt vast-
gesteld: hotels ƒ 10,— + f 1,— per bed
per jaar; winkeliers ƒ 5,— en partikulieren
ƒ 2,50.
Een uitvoerige gedachtenwisseling vormde
het punt ,,Siepe Gat" dat zo zachtjes aan
stortplaats begint te lijken, en hierdoor als
mooi stukje rekreatiegebied verloren dreigt
te gaan. De vergadering was unaniem van
mening dat alles gedaan dient te worden
om het klandestien storten tegen te gaan
en te proberen dit mooie natuurstukje voor
de toekomst te behouden.
Na het huishoudelijk gedeelte volgde tradi-
tiegetrouw het vertonen van een groot aan-
tal dia's door de heer Kreunen, die de ver-
gadering in woord en beeld liet genieten
van een vakantietrip door Italië en Zwit-
serland. Dank bracht de voorzitter de heer
Kreunen voor dit zeer gewaardeerde slot-
stuk dezer vergadering.

Gymnastiekver. „Achilles"

herdenkt 40-jarig bestaan
Binnenkort hopen bestuur en leden van de
gymnastiekvereniging Achilles te Hengelo
(Gld.) een vreugdevol feit te herdenken, nl.
het 40-jarig bestaan der vereniging. In mei
1926 namen de heer H. J. Berendsen en
wijlen de heren Burghardt en W. Weuste-
nenk het initiatief te komen tot oprichting
van een algemene gymnastiekvereniging.
In al die jaren van haar bestaan heeft de
vereniging een steentje bijgedragen tot ont-
spanning, maar vooral ook tot verbetering
der lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De beginleiding was in handen van wijlen
de heer Bakker, welke werd opgevolgd
door de heer Zuidema. Hierna was het de
heer Boere uit Zutphen, welke met grote
liefde en vaardigheid meer dan 25 jaren de
vereniging leidde en deed groeien. De he-
ren welke vervolgens een periode het lei-
derschap der vereniging waarnamen, wa-
ren de heren Groot Wassink en Koop. De
leiding der verenig, berust nu in vertrouw-
de handen van de heer Beerning uit Varsse-
veld.

Het ledental heeft na enkele wisselingen 'n
aantal bereikt van ruim 170, waaronder veel
jeugd. De oefenavonden, waarvoor steeds
grote belangstelling bestaat startten toen-
dertijd in zaal Langeler, terwijl deze later
plaats vonden in zaal Concordia.
De laatste jaren hebben de oefenavonden
hun bestemming gevonden in het gemeen-
telijk sportlokaal aan de Ruurloseweg.
Het bestuur der vereniging heeft een reeds
lang gekoesterde wens, dat binnen afzien-
bare tijd intrek kan worden genomen in
een nieuwe oefenlokaliteit.
Om aan het jubileum een gepaste herden-
king te geven heeft het bestuur gemeend
dit niet beter te kunnen doen dan met het
houden van jubileumuitvoeringen en wel op
vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in zaal
Langeler.
Ook bestaat er gelegenheid het bestuur ge-
lukwensen aan te bieden bij het 40-jarig
jubileum en wel op zaterdag 4 maart van
3-5 uur in zaal Bruggink.

HET BEHOUD VAN UW TANDEN

i VOROL
Onbetwist de beste tandpasta j

PLAATSBEPALING STIERENKEURINGEN

Door de daarvoor bestemde instanties wer-
den de data bepaald waarop in dit gebied
de stierenkeuringen zullen worden gehou-
den.
Voor het F.H.-veeslag zal deze gehouden
worden in het K.l.-station te Zieuwent op
vrijdag 10 maart om 9.30 uur. Voor het
M.R.IJ.-veeslag zal op dinsdag 14 maart op
drie plaatsen tegelijk een keuring plaats
vinden en wel in Vorden 10.45 uur, Ruurlo
13.30 uur en Laren 9.15 uur. De laatste keu-
ring vindt op donderdag 16 maart plaats in
Hummelo om 14.00 uur.
De gelegenheid is opengesteld stieren van
hetzelfde op voornoemde data en plaatsen
te voeren. Te Zutphen zullen de centrale
keuringen plaats vinden.
Degenen die hiervoor in aanmerking komen
kunnen hun stieren opgeven bij de kom-
missie ter bevordering van de rundveefok-
kerij, vóór 25 februari. Hiervoor benodigd
is een uittreksel.

VAN OW OP Hl f UW

Voor motorfietsen en scooterrijders is hel per 1 januari verboden iemand voor de

bestuurder ie laten meerijden.
De passagier mag wel achterop plaatsnemen.

Etoekenweek

25 februari - 4 maart

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 1 7

HENGELO GLD


