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COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Sparen bij de Raiffeisenbank; dat doen al meer dan
2 miljoen mensen! Een bewijs van tevredenheid.
Een bewijs van vertrouwen ook.
Uw spaar- en bankzaken worden bij onze bank
verzorgd in een prettige sfeer.

Spaarbank en alle bankzaken

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidstoto's en
reportage'*

van DOLPHIJN

WELLA voor moderne
haarverzorging A. Lurvink's K A P S A L O N S

KEIJENBURG - Tel 05753-1208

Uw voordeel is
SLAGERIJ

J. STAPELBROEK
(Rund-, Kalfs-
en Varkens-slagerij)

1e kwaliteit en scherpe prijzen
500 gram rib- of schouderkarbonade

(zolang voorradig)

250 gram lekker mals hachévlees
+ kruidenservice

500 gram malse kalfslapjes
(die moet u proeven)

248

A.s. woensdag
500 gram varkenskluifjes 1

De reclame is geldig van 14 t.m. 20 maart

Let volgende week op onze extra

P A A S R E K L A M E

Tel. 1258 Na 6 uur tel. 1249

„(oncordia" - Hengelo Gld

A.s. zaterdag 18 maart

DANSEN
m.m.v. de bekende T.V.-ster

Reggie v. d. Burgt
en haar CONTINENTALS

MUZIEK VOOR ELK WAT WILS

Wenst u ook zo'n gazon ?
Een VAKKUNDIG adres hiervoor is:

G. J Halfman & Zn.
BOOMKWEKERIJEN - TUINAANLEG
Hofstraat 7 HENGELO GLD - Telefoon (05753-1424)

Ook op UW vri je zaterdag staan w i j de gehe le dag tot uw be-
schikking, om uw orders naar wens uit te voeren.

Attentie! Hebt u reeds kennis gemaakt met onze AANBIEDINGS-
PAKETTEN (bestaande uit 7 heesters)?

UITNODIGING..
Geachte clientèle,

Woensdag 15 maart 's middags om 3 uur

hopen wi j onze verbouwde /.aak te H E R O P E N E N

Uw bezoek zal door ons zeer op pri js gesteld worden.
Hiervoor is gelegenheid van 3 tot 9 uur .
In onze nieuwe zaak is alles meer en beter te overz ien , maar
één ding uit het oude b l i j f t , en dat is, dat wij steeds tegen een
zo laag mogelijke prijs U de bes te kwa l i t e i t en zu l l en aanb ieden ,
zowel in i iunufacturen als in woning inr ich t ing .

Beleefd aanbevelend,

Manufacturen
Woninginrichting Disbergen

Ruurloseweg 17 - HENGELO GLD

A.S. LIDMATEN: alle soorten kerkMjes
hij WOLTERS BOEKHANDEL



Zo de Heer wil en zij leven, hopen op 16 maart
a s. onze geliefde ouders en grootouders

H. J. LANGWERDEN

en

J. LANGWERDEN-ONSTENK

hun 50-jarig huwelijk te herdenken .

Dat zij nog lang gespaard mogen bl i jven, is de
wens van hun dankbare kinderen en kle inkinderen.

Hengelo Gld, maart 1967.
„Veldkamp" E 96

Gelegenheid tot feliciteren op 18 maart van
2.30 — 3.30 uur in zaal Bruggink te Hengelo Gld.

Heden is in het Algemeen Ziekenhuis, na een
moedig gedragen lijden, van ons heengegaan
onze lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

MARIA HENDRIKA ZWEVERINK
weduwe van E. Harmsen

in de ouderdom van ruim 89 jaar.

B. H. Harmsen
J. E. Harmsen-Wentink

Klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 4 maart 1967.
D 59

De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag
8 maart op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo Gld.

Heden overleed te Warnsveld, nog onverwachts
onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

ADRIANA JOHANNA DIEPERINK
weduwe van Gerrit Lenselink

in de ouderdom van ruim 86 jaar.

Eibergen: F. G. Lenselink
P. E. Lenselink-Groote Haar

Hengelo Gld: M. J. Lenselink
B. Lenselink-Lubbers

Warnsveld: G. Schepping-Lenselink
H. Schepping
Klein- en achterkleinkinderen

Warnsveld, 9 maart 1967.
Breegraven 83

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag
13 maart op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo Gld.

WINKELMEISJE gevraagd

J. H. WANSINK
VIVO ZB

Bij VIVO
bent u heter uil, speciaal mei PASEN

Heerlijke haantjes diepuries
700 grams 219 800 grams

Het moderne wasmiddel Radion
per zak

Couque Bastogne
2 pak van 220 voor 185

Exota gazeuse

Fruitcocktail

3 FLES

l iterblik 179

Ananas
Zilveruitjes

2 blikjes

literpot

VANILLE PUDDING
6 zakjes van 12O voor

Calvé pindakaas pot, v. 127 voor 129

Leverpastei 3 blikjes slechts

Snijworst

Zure zult

100 gram 59

100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 15-22 mrt

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

V.I.V.O.ZEIFBEDIENING
Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Wenst u nieuwe meubelen
kom dan eens geheel vr i jb l i jvend onze
toonzaal bezichtigen.
U zult versteld staan van onze voorraad.
De prijs? Valt u beslist mee,
Uit voorraad te leveren en . , . . 100°/<> service.

Helmink Telefoon 1514
VORDEN

Wenst u uw meubelen opnieuw gestoffeerd
ook dit doen wij voor u.

Met dankbaarheid aan God
en grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

Esther Geertruida

Wy noemen haar:

Esther

K. F. Lubbers
P. G. Lubbers-

Zemmelink

Hengelo Gld, 9 maart 1967.
Rozenhoflaan 9

GEVRAAGD:

metselaar

Gebr, Lubbers
Schoolstraat -Tel. 1446
Hengelo Gld

Te koop gevraagd metalen
kinderstoel. Inlichtingen
bureau De Reclame

Te koop Gazelle bromfiets
4 versnellingen.
j. Wolbrink, Bleekstraat 3
Hengelo Gld

Wegens aanschaf van een
snellere te koop een goed
onderhouden Citroen 2 CV
B.Maalderink,Steenderense-
C49, Hengelo Gld

Te koop dr. gelten, bijna
a.d. telling, en eetaard-
appelen. Th. Nieuwenhuis
Honnekink D l, Hengelo Gld

Te koop prima eetaard-
appelen. G. Zemmelink
Velswijk 1 99, Zelhem

Te koop eetaardappelen
(rode star) en drag. B.B.
gelten. Joh. Berenpas
D 1 28, Hengelo Gld.Tel. 1 555

Te koop bonenstokken.
Boomkwekerijen J. Halfman
& Zn., Hofstr. 7, Tel. 1424
Hengelo Gld

Te koop jonge hennen,
L. G. en zwartjes.
H. Hermans, Tramstraat 6
Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen
de Gier, Hummeloseweg 29

TE KOOP:
konijngrijze VI. reus, ram
(pred.Z.G.)
konijngri jze VI. reus, voed-
ster (pred.Z.G.)
en konijngrijze VI. reus.,
jonge konijnen.
Fr. Korten, Hengelo Gld,
Banninkstraat 12, Tel. 1747

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



B BON GIORNO
... met het gouden haantje

HENGELO (G) • SINDS 1880

Maak bij ons uw keus
uit de vele fonkelnieuwe,
soepel rijdende

kwaliteits-
fietsen

U bent van harte welkom!!

fa J. Th. Slotboom
Telefoon 05753-7278 Hengelo Gld

Zoekt u voor de komende feestdagen een
nieuwe

vloerbedekking ? ?
Bel dan 1514 Vorden

Graag komen wij geheel vr i jb l i jvend u offerte
maken en onze stalen tonen.
Het adres voor betere woninginrichting:

Helmink

Nationale Motorcross op 't Zand
^^— op zondag 2 april 1967

Heeft u al een kijkje genomen in onze

AUTO-
SHOP

WIJ HEBBEN VELE ARTIKELEN VOOR U IN VOORRAAD o a.

Zuivere wollen auto-plaids
Wollen plaidhoezen
Suède hoezen
Auto kinderzitjes
in diverse prijzen
Veiligheidsgordels
in diverse soorten
Kindergordels
Pechlampen
Jodiumlampen
Bermlampen
Schijnwerpers
Asbakken
Schroevend raaiersset
met verl icht ing

Gevarendriehoeken
Autowasborstels

Fiamm luchthoorn
Sleepkabels

Zitkussens
Ruggesteunen
Hoofdsteunen

Anti-statische kabels
Helderzichtschermen

Wielsierringen
Bloemvaasjes

Lampensets
Verbanddozen

Cocosmatten
Div. poetsartikelen

JOSHERWERS
Hummeloseweg 10 HENGELO GLD Tel. 05753-1263

GHR. HUISHOUDSCHOOL - VORDEN

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
voor de half augustus te beginnen opleidingen en cursussen:

a. 2 jaar primaire opleiding
toelatingseis: 6 klassen lagere school

b. 1 jaar opleiding assistente
in de huishouding
toelatingseis: 2 jaar primaire opleiding

c. Vooropleiding Verzorgende Beroepen
(V.V.B.)
toelatingseis: Assistente in de hu i shoud ing , (duur c - p l e i d i n g :
l jaar ; 3 maanden praktisch werken in een v e r p l e e g i n r i c h t i n g
of kraamcentrum inbegrepen)

d. Avondnaaicursus

e. Avondkookcursus

Aangifte en inlichtingen op maandag 2O maart, van 2-4 uur 's middags
en van 7-8 uur 's avonds. Telefoon 05752-1512

G. DISBERGEN, directrice.



KERKDIENSTEN
Zondag 19 maart
Nod. Herv, Kark
7e lijdenszondag

10 uur Ds van Thiel en Ds Jansen

Bevestiging van lidmaten

Kollekte voor de Raad v.d. Catechese

7.30 uur Ds Jansen, Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Wiersma

Vrijz.Herv. Kerk
Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondays 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis. 7 uur n m. Lot. Door
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk Keijenbuig
ledere day 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zondagsdienfct DoHtorei
Dr. Th. ]. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. OOh

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Luttik (Tel. 1397)

Zondagbdlen&f Üieruna» tsf>n
Hengelo- Steendereii

lniHciaDde'Z-atfidaCjn-idda',1 2 uu i
Dr van Nie. Tel. 05754-436

Competitiewedstrijden „PAX"
zondag 19 maart

Pax 1 — Varsseveld 1 2 30 uur
SDOUC 3 — Pax 3 '2 uur
DOSS - Pax 4 2 uur

Be Quick 5 — Pax 5 12 uur

Voorlichtingsavond
Kon. Wilhelminafonds

Jaa r l i jks sterven in Nederland 20.000 mensen
aan kanker.
Met behulp van het Koningin Wilhelni in?-
fonds was het mogelijk om in Nederland
14 centra voor kaukerbestr i jding te vest iycu.
Dank zij 't steeds intensiever wetenschap-
pelijk onderzoek, kan er een vooruitgang
in de behandcl insmethoden van kanke r -
patiënten worden geconsta tee id .
Om de inwoners van Hengelo en verdere
belangs te l lenden in staat te stellen iets meer
over de genezingsmethoden van kanker te
vernemen en vooral ook de vaak onnodige
angst, die er ten aanzien van deze ziekte
bestaat, weg te nemen.
De plaatselijke afd. v.h. Kon. Wilhelmina-
fonds geeft op maandag 20 m a a r t 'n voor-
lichtingsavond in zaal Concordia.

GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN
OOST 2e KLAS KNBB

Op 24, 25 en 26 februari vonden in zaal
Concordia zeer interessante biljartwedstrij-
den plaats, welke gedurende die dagen
steeds druk bezoek had.
De reden ervan lag hierin, dat deze wed-
strijden plaats hadden in het kader van de
finale 2e klas Gewestelijke kampioenschap-
pen Oost.
Het distrikt Doetinchem, welke de organi-
satie van de kampioenschappen op zich
nam, is volledig geslaagd in haar streven.
Een pluim op de hoed van wedstrijd- en
In deze strijd om de eer van Gewestlijk
kompetitieleider de heer J. Francois.
kampioen hield de heer W. Veenhuis uit-
stekend stand. Na zenuwslopende partij-
en bereikte hij de eerste plaats weke hij,
ondanks verlies in de slotpartij tegen de
heer v. d. Zandt, distrikt Steenwijk, niet
meer afstond.
De voorzitter van het Gewest Oost, de
heer Vorenkamp, prees de spelers voor
hun lofwaardig strijden om de eer.
Ook noemde hij de prestatie van de heer
Veenhuis om in één jaar van gewoon kam-
pioen 3e klas op te stomen naar kampi-
oen 2e klas.
In zijn funktie als voorzitter van het dis-
trikt Doetinchem ging de heer Raats over
tot het uitreiken der prijzen. Hij sprak
woorden van dank aan de spelers, de b.v.
Concordia en zaalhouder de heer Boer-
man.
De laatstgeëindigde in deze finale, de heer
Roelofs, distrikt Deventer, nam de taak op
zich om namens de medespelers te danken
voor hetgeen voor hen gedaan was om dit
toernooi zo goed mogelijk te doen slagen.

De totaalstand na alle gespeelde partijen
werd:
1. W. Veenhuis 6—10—4, 31
2. v. d. Zandt 6—8—3, 45
3. W. v. Praag 6—8—3, 38
4. J. Middeljans 6—8—3, 37
5. G. Huizen 6—4—3, 54
6. H. Hertsenberg 6—4—3, 39
7. H. Roelofs 6—2—3, 04

Op 31 maart, 1 en 2 april zullen de Neder-
landse kampioenschappen 2e klas KNBB
verspeeld worden in Dieren.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half eea gemaakt.
d«B«ifd« dag mog kia»t,

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Postduivenver. „Steeds sneller"

Vrijdag 17 maart
VOOR DE LAATSTE MAAL

Balgooien, schieten en
sjoelen
in zaal BOOLTINK, Keijenburg

Krijt u 'n nieuwe woning?
Proficiat!
Wenst u deze goed en voordel ig gestoffeerd,
het adres .

Helmink VORDEN

Complete woninginrichting
Manufacturen

ATTENTIE!

Uit voorraad leverbaar:

tarwestro

gerstestro
prima Gronings

weidehooi
mooi van kleur en goed
droog

Concurrerende prij/en

Pluimvee- en fouragehandel

J.FRANKEN
tel 1295 - Hengelo G

Te koop aangeb, onder
garantie:

l Welgro d ikke mest - tank,
i n h o u d 3000 l i ter ,
l Bussink 2-schaar autom.
wentelploeg,
l schaar paarde-wentelploeg
z.g.a.n.
l c i rkelmaaier , maaibreedte
160 cm
l kunstmeststrooier voor
paarde-traktie, strooibreedte
ruim 10 meter

J. H. Menkveld
D 83 Hengelo Gld

Voor nieuw overtrekken en bijvullen
van uw

matrassen
naat .

Helmïnk

Desgewenst in één dag klaar.

Onderlinse Brandwaarborg Mij
Ruurlo

Voorlichtingsavond
op dinsdag 21 maart

in zaal Bruggink te Hengelo Gld

Aanvang 8 uur

ATTENTIE!
NIEUW VOOR NEDERLAND!

Rundvee met de hand vastzetten
is nu uit de tijd.

De Deense fabriek ,,DAN" tot nu toe bekend om zijn afwerking
en kwali tei t levert nu een speciaal gepatendeerd systeem, dat het
mogelijk maakt om al uw melkvee in één handbeweging vast te
zetten en los te laten.

Een enorm gemak en arbeidsbesparing voor degenen, die
's zomers op stal melken.

Het is een constructie van verenstalen hamen, die door middel van
een schuifsteem langs de vacuumleiding en de waterleiding-buis
van uit één punt open en dicht geschoven kunnen worden.
Bel even of stuur een kaartje en we zenden u vrijblijvend alle
inl icht ingen, en als u daar prijs op stelt brengen we u ook vri j -
bli jvend een bezoek.

Landbouw-
mechanisatie bedrijf J. H. MENKVELD
D 88a — D 83 HENGELO GLD Tel. 05753-1399


