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Voordelige prijzen
van uw

keurslager
Speklappen 500 gram 1.78

Gelderse schijven 3 stuks

Biefstuk tartaar 3 stuks

Lendelapjes 500 gram 4.48

Maandag en dinsdag:
Verse worst 500 gram 1.98

Woensdag:
Gehakt -f- kruiden 500 gram 1.98

KEURSLAGERS BROODBELEG

Tongpastei 1 00 gram 58
Gekookte worst 250 gram 1.O8
Heerlijke vleessalade per bakje 78

Kalfsvlees voorradig!
Geldig van 23 mei ie.m. 3 juni

KEURSLAGER

VAN BURK
Raadhuisstraat 7, Tel. 1 269

RUIME SORTERING

kinder- en kleuterfietsen

steps, driewielers en

kinderzitjes
in verschillende prijsklassen

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - Telefoon 7278 - Hengelo Gld

Geboorte-kaarten 7 U weet het,
Drukkerij Wolters - Hengelo Gld

Kleuren T.V.
PHILIPS

's Morgens van 8 tot 10 uur is er een
speciale kleurenuitzending van Duitsland 1
die wij U gaarne laten zien.

Overige tijd kunnen wij U de kleuren T.V. de-
monstreren door middel van onze kleurengenerator

Erkende
Philips
Service

WINTERS
Spalstraat 8-10

Scaldia 1400

De degelijke Russische wagen. Op en top auto, hoe u 'm keert of draait .
Stalen toonbeeld van stijl en eenvoud. Onafgebroken t r o u w onder alle
omstandigheden . Vr iende l i jk en eer l i jk . P R O E F R I T ? KAN A L T I J D !

Laag in prijs: f 5675.—
4 cylinder kopklepmotor - 4-deurs - royaal v i e r - t o t vijf-persoons in ter ieur
ongewoon uitgt breide ui t rust ing - topsnelheid 125 k m / u . - vlotschakelende

vierbak - slaapbanken

GARAGE REGELINK HENGELO GLD
Korte Hofstraat 6 Tel. 05753-1573 - Dealer voor Hengelo Gld e.o.

Wegens vakantie GESLOTEN
van 29 mei t.e.m. donder-
dag 8 juni

SLAGERIJ
J. STAPELBROEK

COÖPERATIEVE Spaarbank en alle bankzaken

Alle spaarvormen: Gewoon sparen
Jeugdsparen ,,De Zilvervloot"
Termijnsparen
Algemeen premie-spaarplan
Sparen via de postgiro-rekening

Alles bij één bank: Sparen en al uw bankzaken bij de Raiffeisenbank! De grootste bank met de hoogste rente

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsfoto's en
reporlaoe's

van DOLPHIJN



JOOP WINKELMAN

en

GERDA HERWERS

hebben de eer U, namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwel i jk , waarvan de vol t rekking
zal plaats vinden op zaterdag 27 mei a.s.
des n.m. l 30 uur in^de.parochiekerk van
St Will ibrordus te Hengelo Qld.

Keijenburg, Pastoor Thuisstraat 12

Hengelo Gld, Hummeloseweg 10
mei 1967

Toek. adres: Hummeloseweg 12,
Hengelo Gld

Receptie van 3.30-5 uur in hotel Michels
Spalstraat, Hengelo Gld.

Op zaterdag 27 mei hopen onze geliefde ouders
en grootouders

H. LEBBINK

en

L. J. LEBBINK-MAALDERINK

de dag te he rdenken , dat zij voor 40 jaar in de
echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven, is de wens van hun dankbare
kinderen en kle inkinderen

H. Uenk-Lebbink
J. Uenk
L. J. Lebbink-Regelink
R. Regelink
Gerrit en Margreet
en k le inkinderen

Hengelo Gld, mei 1967.
Ruurloseweg B 84.

Het is maandag 29 mei 1967 25 jaar geleden,
dat onze lieve ouders

J. W. WULLINK

en

H. WULLINK-EELDERINK

in het huwel i jk t raden.

Hun dankbare k i n d e r e n :
Dick
Henk
Betsy
Jan en Rinus

Hengelo Gld, mei 1907
„Huizink" C 39.

Receptie dinsdag 30 mei van 3-5 uur in hotel
Langelei te Hengelo Gld.

R.K. Bouwvakbond

Inlevering vakantiebonnen
voor georganiseerden; op maandag 5 jun i bij

Winkelman, aanvang 7.30 uur

voor ongeorganiseerden; op woensdag 7 jun i

bij Hoksbergen, aanvang 7.30 uur .

Het bestuur

DIREKT

VIVO ZB
VOORDEEL

Voor de vakantie

leverpastei
3 blikjes

Direkt klaar

Soepballen
2 blik van 110 voor 99

Heerlijk fris
Druivensap fles van 1.35 voot 119

Biscuitjes
(altijd welkom) blik carton 1 kg

Voor de jeugd
Chocoladerepen met Batman wikkel

5 stuks

Jus d'Orange f les

98

98
Direkt voordeel

Pindakaas
pot van 95 voor

Nylons m. of z. naad p. paar

2e paar

89
195

Gezinspak Sun il
Bij ons geen 195 of 185 ot 165 maar 150
Vleeswaren van goede huize

Snijworst 100 gram

Palingworst 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 24-31 mei

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

VAKANTIE

5 t.e.m. 12 juni

J. W. van Onna
Kapper - Parfumerie

KERKDIENSTEN
Ned. Herv Kerk
Zondag 28 mei

8.30 en 10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds van Thiel

Rusthuis Herv. Gem.
8.30 uur Ds van Thiel

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

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis,
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

ZonaagsdUi si Doktoren
Dr, Th. J. Hanrath tel, 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienat wijkverpleging
Zr Verkerk (Tel. 05763-386)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steendereti

Ingaande Zateidatu.lddatj 2 uur
Dr Felix Tel. 05755-266 (b.g.g. 008)

* ZUIVERE HUID *
PUROL en PUROL-poeder

TACHTIGJARIGE VAN CANADA
NAAI! HENGELO G OM ZAAK TE
OPENKN
De tachtigjarige krasse grijsaard Hen-
drik Wuestenenk stapte vrijdagmorgen
tegen drie uur (Ned. lijd) in Canada in
het vliegtuig voor een retourvlucht naar
Holland, waar hij om precies twee uur
in de middag de nieuwe zaak opende
van de fa Ordelman en Dijkman aan de
SpaLstraat.
Zeven uur vliegen en drie uur in de au-
to had de heer Wuestenenk nodig om
tijdig in Hengelo te zijn. „'t de moeite
weard", zo bu'j doar en zo bu'j hier" zei
de heer Wuestenenk in zijn onverbasterd
Hengels, want Engels zegt Hendrik leer
ik niet meer; ze mot doar moar plat
proaten, at ze proaten wilt!
Toch was het voor de oude baas wel een
belevenis deze nieuwe zaak te mogen
openen; immers op hetzelfde adres heeft
hij gedurende zeer lange tijd zijn eigen
bedrijf mogen uitoefenen en het fijnste
is wel dat er nu een zaak gevestigd is
in dezelfde branche, nl. dat van elek-
trisch installatiebureau.
Het welbekende oude pand werd door de
huidige firmanten geheel met de grond
gelijk gemaakt en hiervoor in de p i .
is een kapitaal modern zakenpand ver-
rezen, dat zeker als een der modernsten
in deze gemeente gerekend mag worden.
Toen de heer Wuestenen de deur opende
met de sleutel die hij ontving van hel
dochtertje van de heer Dijkman, was het
maar even of de gehele zaak stond vol
met belangstellenden.
De voorzitter van de Hengelose en Key-
enburgse winkeliersvereniging, de heer
Smeitink, sprak namens deze ruim 100
leden tellende vereniging.
T«i veel winkels?
Er wordt wel eens beweerd dat Hengelo
te veel winkels heeft, doch spreker acht.
te dit niet bewezen en zei dat door het
;.;T<>te aantal winkels hier ter plaatse de
keuze, de service en de scherpe prijzen
waarborg zijn voor de klanten. Na de
bevrijding in 1945 is dit de 103e ope-
ning of heropening van panden. Wij als
middenstanders hebben een voorsprong
op hel zg. grootbedrijf, omdat er h ier
lussen klant en middenstander een nau-
were binding is ontstaan. De heer Smei-
tink, die vergezeld was van zijn nu
bestuurslid de heer Hulstijn, beëindigde
zijn toespraak met de wens dat het de
fa Ordelman en Dijkman zakelijk en in
familieverband geheel naar wens mag
gaan. Namens de buurt sprak de heer
J. H. Tijdink enkele woorden. De heer
Dijkman dankte de sprekers voor hun
felicitaties en goede wensen en voorts
dankte hij de ontelbaar velen die deze
dag door het sturen van een bloem of
ander geschenk van hun belangstelling
blijk gaven. Ook dankte hij de vakmen-
sen voor het tot stand komen van deze
zaak en niet minder het personeel voor
zijn opofferingen bij de bouw en de voor-
bereiding van de opening. In de ruime
winkel troffen we een keur van artikelen
aan die daar noden tot kopen. Zoals ver-
lichting, huishoudelijke elektrische ap-
paratuur, verwarmingsapperatuur, was-
machines en centrifuges, diepvrieskisten,

koelkasten, sanitair, enz. enz. kortom
teveel om op te noemen.



Heden nam de Here tot Zich in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, na een langdurig en
geduldig gedragen lijden, onze inniggeliefde
en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Geertruida ter Braak
weduwe van G, H. Scholten

in de ouderdom van 75 jaar.

Dat haar heengaan vrede was,
zij ons tot troost in dit zo zware verlies

A. J. Scholten
A. AcJdink-Scholten
A. Addink
G. D. Scholten
H. J. Scholten-Vels
J. Vels
Jannie de Vos
klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 16 mei 1967.
F 56.

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

DE KOOPLUI op de

Hengeiose

¥
¥
*

¥
¥

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

Textiel in de betere kwaliteiten

Zij zullen u gaarne van dienst zijn !

Inlevering van vac. boekjes
op vrijdag 2 juni 's avonds van 7.30-9 30 uur

bij J. Berendsen, lekink 12

Het bestuur N.C.B.

Winters

DAMES F F

Vrijdag 26 mei 's avonds van 7 tot 9 uur houden

wij in onze zaak een

DEMONSTRATIE
van Inventum keukenapparatuur

Er wordt gedemonstreerd met het Inventum groentesnij-
apparaat, de aardappelschrapmachine en de handmixer

U bent van harte welkom ! !

Installatiebedrijf BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat - Banninkstraat

Bustocht uoor Beiaarden 1967
Het comité hoopt op woensdag 28 juni 1967
de jaarl i jkse bustocht voor bejaarden te doen plaats
vinden.
De kosten per deelnemer zijn f 12.50, te voldoen
bij de aangif te .
De tocht gaat deze keer naar Ouwehands Dieren-
park te Rhenen en vervolgens over de prachtige
Veluwe om ergens de warme maaltijd te nut t igen,
Voor de koffiepauze een hapje brood mee-
nemen.
Het gehele plan is zoals voorgaande jaren om
9 uur vertrek Spalstraat.
Om 8 uur een bus van de Veldhoek naar het dorp
en om 8.15 uur een bus van Maria Postel te
Keijenburg naar het beginpunt .
De lijst voor de bijdragen der ingezetenen wordt
in de komende weken gepresenteerd. Het comité
beveelt deze lijstcollecte in uw gewaardeerde be-
langstel l ing aan, gezien het doel en de hoge on-
kosten daaraan gespaard.
Opgave voor deelname tot zaterdag 18 j u n i . Stel
niet uit , doch geeft u spoedig op bij het comité

J. H. Tijdink L. Vingerling
Zr Lult ik - Zr Lucie Marie, Kei jenburg
A. Gasseling, Keijenburg

l.v.m. familiefeest zijn wij

heden dinsdag 23 mei

de gehele dag gesloten

Woninginrichtins H. LUBBERS

PHS 3-160

Anker NAAIMACHINES
ZIG-ZAG en AUTOMATIC

vanaf f

B. J. HULSHOF
HENGELO GLD

Gevraagd per l augustus
flink dagmeisje. Mevr. Eil
„De Knalhutte"

Gevraagd huish. hulp voor
enkele halve dagen per week
Ruurloseweg 4, Hengelo G

Voor uw

grasmaaien
naar

G. H. GOTINK
Dunsborg B 32, Hengelo G

Te koop Keur bankstel,
nieuw bekleed. J. Bolk
Vordenseweg 40, Hengelo G

Te koop bromfietsen
Zündapp '65, DKW '65 en
Sparta '66.
J. Th. Slotboom
B 98, Hengelo Gld

Te koop: zo goed als nieuw
± 450 m loopkabel met
stekkers en contrastekkers
ook in gedeelten
en een ' /2 PK electromotor
bij G. J. Harmsen ,,Esselen-
broek" E 48, Hengelo Gld
Te koop prachtige jonge
konijnen, 3 maand oud
Gebr. Harmsen „Esselen-
broek" E 48 Hengelo Gld

Te koop 6 mooie blanke
biggen en een par t i j t je pr.
eetaardappelen. G. Zem-
m e l i n k , Velswijk E 99

Zelhem
Te koop een best r b. vaars-
kalf en 6 dekrijpe fok-
zeugjes, Gr Yorkshire.
H. J. Vlemingh, Broekweg
D 63, Hengelo Gld

Matrassen en dekens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr. 17 -Tel. 1642

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d«i«lfd« dag mog klaai

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539



I,K/ING KPO-KIM REIJENBURO
In een gekombineerde bijeenkomst van
KPO-KPJ in zaal Winkelman te Keyen-
burg opende de voorzitster van de KPO
mevr. E. Nieuwenhuis-Elzenbroek en
heette een matig bezoek welkom, alhoe-
wel er tevens enkele leden van de KPJ
aanwezig waren.
Na enige voorafgaande mededelingen
hield pater De Vrucht een korte toe-
spraak, waarbij hij het werk schetste
wat op een missiepost moest gedaan
worden. Na deze inleiding hield pater
De Vrucht een lezing over het missie-
werk en de missieposten in Kongo, hier-
bij bediende hij zich van lichtbeelden,
waarbij de aanwezigen een betere kijk
kregen op hetgeen er gedaan wordt,
waar verbreiding van het geloof en het
brengen van beschaving de missie voor
soms zeer onverwachte situaties brengt.
Met grote interesse volgde men deze le-
zing en het was daarna voor de voorzit-
ster niet moeilijk een dankwoord uit I r
brengen aan pater De Vrucht, waarbij
hij de beste wensen meekreeg voor zijn
toekomstig verblijf, daar de missionaris
binnen enkele weken weer naar de mis-
sie, hoopt te vertrekken.
Hierna volgden enkele mededelingen o.a.
het uitstapje van de KPO, hetwelk nu
echter op 31 mei wordt gehouden en
niet op 24 mei a.s., waarna sluiting op
gebruikelijke wijze.

't Mooiste bruin
beschermt
tegen
zonnebrand! derm

\£

"-?
PONYCONCOIIKS LAREN G
Resultaten van de te Laren gehouden
ponyconcours door de leden van „De
Shetlandruiters" te Hengelo G.
Achttal Ie prijs in de klasse Z; viertal
Ie prijs in de klasse L.
Individueel dressuur:
Dorien Seesing 2e prijs; Henk Bulten 3e
prijs; Henny ten Bokkel 5e prijs; Harry
Bggink 5e prijs; Benny Grootbod 6e
prijs.
Springen:
Henk Buunk 2e prijs; Dorien Seesing
2e prijs; Henk Bulten 5e prijs.
Klavertje drie:
van de twaalf groepen Ie prijs.
Stoelendans:
Teo Kaak Ie prijs.
Eierrace:
Teo Kaak Ie prijs.
Slalom, springwedstrijd:
Benny Grootbod 4e prijs; Diny Boers
80 prijs.

Het tovermiddel van de
cosmetiek!

Dat is onze MARCHAL
RIMPELCORRECTOR in de
nieuwe, verbeterde samenstel-
ling, waardoor dit preparaat
vee l l angerhoudbaar i s . Doet
alle l i jnen , r impels en kraaie-
pootjes als bij toverslag ver-
dwijnen. Een flacon a f 8.75
bezorgt u maanden onbe-
zorgd genoegen.
Vraagt gratis folder en de-
monstratie aan bij Drogisterij
G. Lenselink, Kerkstraat l ,
Hengelo Gld

Houd
uw snelheid
intoom!

IXJ

Wegens familefeest is onze zaak zaterdag 27 mei

des namiddags GESLOTEN

GARAGE HERWERS

Kijk! f

OM DEZE REDEKIEN KOOPT
U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-1O

Erkende MELE service
Ruime garantie
Deskundige en praktische voor-

lichting
Verantwoorde paatsing en aan-
sluiting op electriciteit en water
Te combineren met Miee-droger

MIELE 400 Monomatic, 4 kg
wasautomaat, zonder cen-
trifugewerking f

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR

Verbouwingsopruiming
Plastic emmers v.a. 75 et - Afwasbakken v.a. 95 et

Emaille pannen v.a. 435 et Steelpannen 165 et

enz. enz. enz.

Goederen buiten de o p r u i m i n g 1O pet korting

Fa H. J. Harmsen
B ü i i n i n k s t r f u t t 4 - Hengelo Gld

lëklenlw
OVERGORDIJNEN

FA H, LUBBERS
Raadhuisstraat 33

Hengelo G -Tel. 05753-1 286


