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DE RECLAME
Verschijnt iedere dinsdag Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId Telefoon 05753-1455 - Giro 964791

Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo GId - Keijenburg - Velswijk-Zelhem - Steenderen - Baak - Wichmond e.o.

WELLA WERELDMEK
voor mooier haar A. Lurvink's KAPSALONS

Keijenburg.Tel.05753-1208

KERKDIENSTEN
Woensdag 8 maart

Bidstond voor het gewas,
Ned.Herv. Kerk: 7.30 uur Ds Jansen.
Goede Herder Kapel:

7.30 uur Ds B. Klopman

12 maart
Ned. Harv. Kerk
6e lijdenszondag

8.30 en 10 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Janien.

Vr i jz .Hei v. Kerk
5 uur de eerw. heer Vroegindewey

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 Kei jenbui t ;
ledere dag 7 en 8 uur Misi
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Bronchiletten
UoWtdronk tn toblefvorm.Mc»

Zondagsdien»! Doktorer.
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, OOXl

Zondagsdienat wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. l3iS,

Zondaghdlen&l D)ert>nai tsti.
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zau-icla^n,idde\j 2 u u >
Dr Eil, Tel. 05753-1420 (bg.g.OOb)

Competitiewedstrijden „PAX '
zondag 12 maart

Pax 4 — Wolfersveen 2 2 uur

K»ü!?Dampo

A.CROOT KORMELINK
SPALSTRAAT 27 - TELEFOON 1771

HENGELO GLD

ENTRA
drukt nog steeds
de prijzen!

l l i t e r chocolademeik 85 et

3 grote flessen gazeuse geen 129 maar 1OO et

Litersblik schijfjes perziken 129 et

Nog éénmaal 'n hele l i ter k o f f i e m e l k 129 et

Leverpastei (groot blik) 68 et 2e blik halve pri js

l Olba rookworst met 500 gr zuurkool 129 et

UIT ONZE VLEESHOEK:

Mooi soepvlees m. klein beentje 500 gr. 168 et

Volledig soep-complet 129 et

ZELF-
BEDIENING JOS BESSELINK

KEIJENBURG

ATTENTIE!
ATTENTIE l

Er wordt gebeld
Ja, ook voor u

Vanaf heden kopen wij aan de loods van u:

Papier, lompen, ijzer en
metalen, in elk kwantum

PAPIER UITSLUITEND GEBRACHT aan de
loods, dagelijks v. 9 uur tot 's avonds 6 uur

Ait en Zn.
Let op ons nieuwe adres:

Ruurloseweg 54 • (Achter v.d. Mondt)

A.s. lidmaten

Maakt uw keus

Dan naar

't SCHOENENHUIS

Nieuwe keurslager's

aanbiedingen
VARKENSFRICANDEAU 500 gram 398

SPEKLAPPEN 500 gram 168

Panklare Schnitzels 3 s tuks 198

Beierse BRAADWORST 3 stuks 98
Maandag en dinsdag

VERSE WORST 500 gram 198
Woensdag

GEHAKT + KRUIDEN 500 gram 198

BALKENBRIJ 500 gram 75

Geldig van 7 maart - 21 maart

Keurslager
VAN BURK
Raadhuisstraat 7

Telefoon 1269

DE KOOPLUI op de

Hengeiose URIJDAGAUOnD-MARKT
heten u van harte welkom !

U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR

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 !

Te koop eetaardappelen en dr bb gelten.
Joh. Berenpas, D 128, Hengelo G Tel. 1555

Te koop 2 toom biggen, geënt tegen mond- en klauw-
zeer. B. Berendsen, Pluimveehandel, Bekveld, tel. 1504



Inplaats van kaarten

GERRIT GROOT ROESSINK

en

DINI SCHUERINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders,

kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op

vrijdag 10 maart a.s. om 1.30 uur ten gemeentehuize

te Hengelo (Gld.).

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned. Herv.

kerk te Hengelo (Gld.) door de Weleerw. Heer ds.

M. Jansen.

Hengelo (Gld.), E 28

Hengelo (Gld.), D 118

maart 1967

Toekomstig adres: E 26, Hengelo (Gld.).

Receptie na de kerkdienst tot 4 uur in zaal Concordia

40-jarig jubileum

gymnastiekvereniging „ACHILLES"

Jubileum-uitvoering
op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart

in zaal Langeler

met een zeer gevarieerd programma

Zaterdag 11 maart met

bal na
onder leiding van een prima orkest

Aanvang 7 uur

Dit mag U beslist niet missen

A.S. LIDMATEN: 8116 800(100
WOLTERS BOEKHANDEL

ATTENTIE

De Hengclose Hengelaarsvereniging geeft

de leden gelegenheid contributie te betalen

op zaterdag 11 maart van 7 tot 8.30

uur in café Bruggink.

Tevens opgave nieuwe leden.

Een geheel nieuwe

voorjaarskollektie

dames-
hoeden

vindt U bij

H. J. BUUNK & ZN

VIVO ZB
steeds meer in trek l

voor w was"
machines

Weg met die vaste prijs

Radion
495

Met daarbij nog een gratis pak Luvil

400 gram 189

plastic 23A kg zak
Bij ons geen 630 maar

Pikant belegen kaas

Joy vruchtenlimonade
2 gezinsflessen van 130 voor 109

De VIVO ZB bakt ze bruin!!

Bakmeel per ?ak 500 gram
Vanillesuiker 10 pakjes

Soepballen 2 bl ik 89

Macaroni 500 gram

Doperwten middel, 2 139
Rodo boccon 2 blik

Ulij hebben maar Één kwaliteit, de beste

Verse worst
180(diepvries)

400 gram van 215 nu

Schouderham

Kinnebakspek

100 gram 69

100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8-15 mrt

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

V.I.V.O.ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

MAAK UW KEUS

uit de nieuwe kollektie

voorjaarsschoenen

Wullinks Schoenhandel
VordensewegKerkstraat

. . . met het gouden haantje

HENGELO (G) - SINDS 1880

AANLEG VAN

gazon
LEVERING VAN

heesters - rozen

coniferen - vaste planten

BOOMKWEKERIJEN

G. J. HALFMAN & ZN
Hofstraat 7 Tel. 05753-1424

Uit voorraad leverbaar

gazongraszaad
Grijpt uw voordeel met onze aanbiedings-
pakketten

Coöperatieve
Raiffeisenbank
Hengelo GldP^ '
Kastanjelaan 1

De rentebijschrijving

heeft plaats gehad

Alle ingeleverde spaarbankboekjes
kunnen weer afgehaald worden

Nummers meebrengen s.v.p.

Zaterdag 11 maart a.s.
om 10 uur v.m.

G.A.Goossens
Pastoor Thuisstr. 9 - KEIJENBURG

Telefoon 1296

HEROPENING
van onze geheel gemoderniseerde zaak in:

huishoudelijke art. - glas- en aardewerk

gereedschappen - koelkasten - enz. enz.

Kom beslist een kijkje nemen, het verplicht

u tot niets

NU 100°/o FINANCIERING
VAN EEN COMPLETE
CENTRALE OLIESTOOK-
INSTALLATIE!
Vraag ons alle inlichtingen over het unieke

voor behaaglijke hele - huisverwarming!

U profiteert onder andere ook van:

• lage rente • acht jaar om uw lening af te lossen • vrije
keuze installatie • vrije keuze installateur • kwijtschel-
ding bij overlijden enz. enz.

Maak nu uw warmte-wensdroom tot werkelijkheid en
neem contact op met:

FA. STRIJBOSCH & ZONEN
Beekseweg 3, Didam, telefoon: 08362 - 220, na 6 uur b.g.g. 838

UW ADRES VOOR

kostuums - kombinaties

regenjassen

B. W. GROTENHUYS & ZN
Spalstraat 11 Tel. 1823

Grote

keuze

hijs

FA KOHLER- "
UIISSINK

DÈSIKEE

Horlogerie

Goud en zilver

Optiek

Een heel, héé aparte verlovingsring
iwassiek, modern en fantasie). Uit-
«'̂ n door jonge harten van

l- vaak nagemaakt maar
geëvenaard. Daaromnooit

j •* — — • — • f«QIUII

draagt de echte Desiree
ring hef stempel

"Desiree"
ïiSjrö.%2

IN VOORRAAD tuin-, bloem- en landbouw/zaden
voorjaarsbollen o.a. dahlia's, lelies, gladiolen, montbretia's, anemonen, enz.

zij die nog Precisie bietenzaad
wensen moeten dit opgeven vóór 10 maart daar wij anders geen vlotte levering
garanderen.

Gewoon bietenzaad
origineel verpakt, hebben wij voldoende in voorraad, van al de gangbare rassen

Gras- en klaverzaden
kunnen wij leveren tegen zeer aantrekkelijke prijs

Bij ons koopt u alleen het allerbeste wat in de handel is.

WAAMELINK'S Zaadhandel
Keijenburg - Tel. 05753-1334

HET VOORJAAR NADERT

Laat thans Uw rijwiel, brommer of auto

een servicebeurt geven

Maak een afspraak en wij verzorgen het voor U

GARA6E A. B. UlOLSIilK • SPALSTRAAT 20-30 • TELEFOON 05753-1256 • HEÜ6ELO 6LD



Te koop een partij vers gedorst
roggestro. H. Beulink, B 21

Hengelo Gld

Landelijke rijvereniging
In zaal Leemreis kwam maandagavond on-
der voorzitterschap van de heer dr. Eil, de
ponyclub bijeen om tot oprichting te ko-
men van de Landelijke Rijvereniging.
Nadat enkele punten werden besproken,
werd men het eens dat het onder één be-
stuur moet komen tesamen met de pony-
club, waarbij dan uitbreiding van 2 leden
zal volgen nl. van 5 naar 7 personen. De
instrukteur, de heer Stavast uit Doesburg,
zal worden bijgestaan door de heer-B.'Wes-
selink, voorlopig nog op het huidige oefen-
terrein, daar met het gemeentebestuur over
het nieuwe oefenterrein nog besprekingen
gaande zijn. De lessen zullen normaal op
de avonden in de week worden gehouden.
Hierna sluiting van deze bespreking.

Tanden blank-Adem fris

VOROL
Onbetwist de beste tandpasta
LEDENVERGADERING CHR. MUZIEK-

VERENIGING CRESCENDO
In het verenigingsgebouw aan de School-
straat hield de Chr. muziekver. Crescendo
haar jaarlijkse ledenvergadering. De da-
mes der leden waren mede uitgenodigd.
De vergadering, welke onder leiding stond
van voorzitter, de heer J. Wagenvoort,
werd geopend met het gezamenlijk zingen
van psalm 118:7, waarna enkele schrift-
gedeelten voorgelezen werden,
in zijn openingswoord zei de voorzitter o.m.
dat met dankbaarheid mag teruggezien
worden, dat de vereniging ook in het af-
gelopen jaar haar werk weer heeft mogen
doen.
Toch kan verder het achterliggende jaar
met verdeelde vreugde bezien worden. De
bezetting van het koor, alsmede het repe-
titiebezoek was niet altijd even florissant.
Ook heeft de vereniging wederom gevoe-
lig verlies geleden, door het overlijden van
haar trouw en werkzaam bestuurslid de
heer E. Bannink. De overledene werd in
de vergadering met enige ogenblikken stil-
te herdacht. De voorzitter sprak de wens
uit dat de vereniging moge groeien en
bloeien in de toekomst.
Een zeer verduidelijkend verslag van het
afgelopen jaar gaf de diverse gebeurtenis-
sen in de vereniging weer.
Aan diverse festiviteiten werd weer muzi-
kale medewerking verleend. De trouwdag
van kroonprinses Beatrix met de heer
Claus von Amsberg, culturele avonden Ko-
ninginnedag. De opening van het sportpark
Hengelo werd in april met groot vlagver-
toon geopend. Ook Crescendo was hierbij
vertegenwoordigd. Minder dan voorgaand
seizoen werden ook nu weer muzikale se-
renades gebracht.
Tot volle tevredenheid van allen werd een
bezoek gebracht aan de NATO-taptoe te
Arnhem, hetgeen het traditionele jaarlijkse
uitstapje is geworden. Een aangename en
nuttige reis zodoende.
De jaarlijkse uitvoering ditmaal op 19 ja-
nuari ondervond een goed bezoek. Dit keer
werd maar op een avond een uitvoering
gegeven, hetgeen ook in de opbrengst tot
uiting kwam. Nu werd weer voor een volle
zaal een uitvoering gegeven.
Het verenigingsjaar 1966-1967 kreeg een
droevig slot toen het bericht kwam dat de
heer E. Bannink, welke gedurende 18 jaar
de belangen der vereniging had gediend,
door overlijden aan de muziekvereniging
was ontvallen.
Op 31 januari werd hij ten grave gedragen.
Als voorzitter der vereniging sprak de heer
Wagenvoort gevoelsvolle woorden tot de
nabestaanden. Met het spelen van het lied
Boven de sterren nam de vereniging af-
scheid van haar trouw lid.
Het financiële verslag van de penningmees-
ter, de heer H. Waarlo, gaf dit jaar een
ongunstig saldo te zien. Mede hieraan de-
bet kan zijn, dat de toegezegde subsidie
van gemeentewege over 1966 nog niet is
ontvangen.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H.
Gotink herkozen, terwijl in de vacatuur E.
Bannink werd gekozen de heer A. Lubbers.
Bij de rondvraag stelde de heer A. Lub-
bers de vraag of er wenselijkheid bestaat
een inventarisatie van instrumentarium te
houden alsmede een centraal punt voor de
niet in gebruik zijnde instrumenten te vin-
den.
Voorzitter antwoordde dat dit zeker de
aandacht heeft van het bestuur.
Na sluiting van het huishoudelijk gedeelte
werden enkele attenties uitgereikt aan di-
rigent A. Garritsen, medewerkster mevr.
Hiddink en mej. Heerink voor haar voor-
treffelijke manier van koffiezetten.
De heer B. Heerink vertoonde hierna enke-
le zeer kleurrijke en interessante dia's over
zijn buitenlandse reizen, hetgeen tot ge-
noegen was van de aanwezigen.

Biedt zich aan net meisje
voor enkele morgens of
middagen per week. Adres
bureau de Reclame

Wegens huwelijk gevraagd
meisje in de huishouding.
J. Langeler, Kerkstraat 11,
Hengelo Gld. Aanmelden
's avonds na 7 uur

Naaister zoekt thuiswerk
Zonnestraat 32, Hengelo G

Te huur of te koop gevr.
huis of boerderijtje met
of zonder grond te Hengelo
Brieven onder nr l O bureau
de Reclame

Te koop g.o.h. windbuks
z.g.a.n. pick-up Philips m.
19 platen en 2 langspeel-
platen. B Kasteel, F 34,
Hengelo Gld - Tel. 7264

Te koop Berini Jeunesse
i.g.st. A. Meerbeek, Zel-
hemseweg 3 Hengelo Gld

Te koop 2 Sparta's, b.j.
1966, l Zündapp, b.j. '65
J. Th. Slotboom, B 98,

Hengelo Gld

Te koop leren damesjas
z.g.a.n. A. Maalderink,

Varsselseweg l

Te koop bonenstokken
Boomkwekerijen G. J. Half-
man & Zn, Hofstraat 7,
Hengelo Gld.

Te koop ladyfasanten bij
H. Maalderink, Steenderen-
seweg C 49

Te koop een eerlijke r. b.
dr. koe, 16 maart a.d.t.
D. Schuerink, D 118

VOOR DE
ZEKERHEID

Omdat wij er èlles van weten
en u misschien nog niet, en
omdat Luxaflex ® aluminium
jaloezieën zoveel onzichtbare
extra's hebben, daarom krijgt
u vanaf nu bij aankoop een
zichtbaar extraatje: een derde
koordknopje met twee rode
hartjes (als sleutelketting).
Voor de zekerheid.

aluminium jaloezieën

HEIJINK
Vordenseweg 39

Telefoon 1484

HENGELO GLD

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsloto's en
reporiaoe'a

van DOLPHIJN
Te koop eiken rikposten,
kant en klaar, een g.o.h.
bankstel en een eethoek
A. J. Bretveld, IJselweg 16
Vierakker

Te koop partij voeder-
bieten bij J. W. Zieverink
Wichmondseweg 4

HAKHOUT
om zelf uit te hakken

Boerengeriefhout
Boswachter Joh. Steenber-
gen, 't Kruisselt, Zelhem,
Tel. 08342-372

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half eea gemaakt.
daiclfdo dag mog kU»i

Foto Zefjlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

VOOR DE BABY

Kent u de babydons
luiers - onderleggers
truitjes - hemdjes

Prima van kwaliteit

Schröder bij de kerk

VOOR UW Woningtextiel

Meubelen
Vloerbedekking
Luxaflex
Balastore

Fa LENTFERINK
Hengelo Gld lel. 1383

aciiter dz±L UCCDIEII staat
17 JAAR ERVARING en dat is goed te merken

HET VOLLEDIGE OPFOKVOEDER

UT en Delfia waren de eersten die met volledig opfokvoer begon-
nen. Zij bleven de eersten. In zeventien zeer actieve jaren maak-
ten zij dit eerste opfokvoer tot een produkt, dat garant staat voor
de meest veilige en vlotte opfok die voor geld te koop is. Groei
is nu het volledig opfokvoer met de meeste ingebouwde ervaring.
En dat is goed te merken in het eindresultaat: EXTRA EIEREN!
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voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN


