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Wij zijn van start, doch gaan door met onze KOOPJES-regen
t.e.m. zaterdag 22 juli

«JANSEN 't Schoenenhuis HENGELO GLD

KERKDIENSTEN
Zondag 23 juli

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Jansen
10 uur Vic. M. C. Barbas, Utrecht

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

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 Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zondagsdlen&i Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
zr. Lucie Marie (Tel. 13l S,

Maatschappelijk werkster:
Mej. M. Kersten. Spreekuur: dinsdagmiddag
4-5 uur. Groene Kruisgebouw, tel. 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lijftogt, C 1. telef. 1360

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eli. Tel. 05753-1420 (bg.g.008)

WKItKLD SI KSKS

Dr Velswijkse vendeliers hebben een
grandioos sukses geboekt. Tijdens een
internationaal folkloristisch festijn in
de Italiaanse stad Arezzo wisten de
vendeliers de wereldbokaal binnen hun
bereik te krijgen. Ze maakten de tien-
daagse trip naar Italië op uitnodiging
van de Federatie van Folkloristische
Dansgroepen. Vanaf deze plaats onze
gelukwensen met dit onverwacht sukses

De heer A. F. R. Hogendoorn, hoofd-
kommies ter gemeentcsekretarie Hen-
gelo G, is benoemd tot hoofd-kommies
A chef Algemene Zaken, Leiderdorp.

]>K KNIPSCHEER VKRLICHT

Onlangs schreven wij d n ) de zeer oude
dorpsbleek met wachtershuis je aan de
Bleekstraat gedurende de zomermaand
's avonds ver l ich t is. Deze week is er
weer fraaie verlichting bijgekomen, n.l.
die van de zo mooi gelegen 'Knipseheer '
aan de weg naar het Kegelink, achter
de Piersonschool.
De verlichting van de 'Knip.-vheer ' trok
bij de feesteli jkheden van duizend j a a r
Hengelo in september 1 ! > < > : ] /.eer
langstelling en het is ook nu \veer de
i i i oe iu wa.ird om in de avonduren eens
te gaan kijken naar de in floodlight ba-
dende 'Knipseheer met zijn praH
tuin, omgeven door weiden met grazende
pony's alles omsloten door opgaand hout
gewas.
Met de dorpsbleek en omgeving vormt
de 'Knipseheer' zeker een der mooiste
stukjes ongerept natuurschoon van het
dorp. Vooral met het oog op het vreem-
delingen verkeer in onze gemeenl.
het toe te juichen, dat er iets wordt ge-
daan om het verblijf in Hengelo G zo
aangenaam mogelijk te maken.
Ongetwijfeld kan er nog veel meer ge-
beuren, vooral als wij terugdenken aan
de verlichtingen rond het 1000-jarig be-
staan. Wellicht liggen hier en daar no»
wel verliehtingsornanienten van toen.
Het verdient aanbeveling deze opnieuw
voor de dag te halen om meerdere fraaie
hoekjes, tuinen, gevels e.d. in de zomer-
maanden in het licht te zetten. De VVV
hier ter plaatse en de vreemdelingen
zullen hiervoor dankbaar zijn.
Het zou zo mooi zijn als 't i i jks
terugkerend verschijnsel werd. Misschien
is er in overleg met de PGEM te praten
over een vervroegd ingaan van 't goed-
kope nachtstroomtarief gedurende de
zomermaanden.
Als iedereen in het dorp die over een
mooi stuk tuin, gevel of iets dergelijks
beschikt, eens moeite zou doen dit
durende de zomermaanden te verlichten
zou dit de gehele gemeenschap ten goe-
de komen en zou het dorp Hengelo G
stellig meer bekendheid krijgen.

KMKSPOSTSrA \KBANK

l I K N t i K L O G

In de maand juni 1967 werd te Hengelo
G op de Rijkspostspaarbank ingelegd
f 14.483,04 en terugbetaald f 10.088,86.

H.H. Landbouwers

Door aanschat van ct-n

(laas Matador Gigant

maaidorser
niet g iaan tank

is er gelegenheid voor het verwerken
van uw graan.

Opgave hiervoor bij

J. W. Bosch
, , ' t l l agenbeck ' ' F 35 Varssel
Telefoon 7215

HsngelOSe URIJDAGAUOnD-fflARKT
heten n van harte welkom!

¥
*
*

*

U KUNT EK Ü.A. TtRhXUT 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 !



Inplaats van kaarten

HENK MEMELINK

en

MINIE MOMKAIit i

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun. ..voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op
donderdag 20 juli a.s. des voormiddags 11.00 uur
ten gemeentehuize te Hengelo G.

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de Ned.
Herv. kerk te Hengelo G door de Weleerw. Heer
ds. J. J. van Thiel.

Hengelo G, D 47
Vorden, E 16
juli 1967

Toekom.sti.L; udnvs: D 47 a, Hengelo G.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in het fcr.stge-
bouw Concordia te Hengelo G.

< ; K I ; K I T scmu'iiMAN

J E N N Y JANSEN

hebben de eer u, mede namens hun ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats vinden op donderdag 20
juli a.s. om 14.30 uur ten gemeentehuize te
Hengelo G.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Hengelo G, door de Weleerw. Heer ds. J. J.
van Thiel.

Halle, G 252
Hengelo G, Hummeloseweg 39
juli 1967

Toekomstig adres: Moezelstraat 142, Beverwijk.

Receptie van 16.30 tot 18.30 uur in hotel Langeler
te Hengelo G.

Wegens familiefeest is ons bedrijf

donderdag 2O juli

de gehele dag gesloten

Fa A. Jansen
Molenaar Hengelo Gld

Zondag 20 aus. 1967
Motor-wegraces Hengelo Gld

VIVO ZB
in vakantiestemming

Een frisse dronk

3 fles

Heerlijk

Zalm per blik

100

149
Delmonte perziken

l liter van 176 voor 159

Kermisbiscuits
f a m i l i e z a k 400 79

Tutti Frutti
200 ^ram slechts

Spinazie
l i t e r b l i k 59

Choc. Sinas stengels
150 gram

Unox groentesoep

8 voor

van 108 voor

Verse vleeswaren

Palingworst 100 gram

Gelardeerde lever 100 gram 79

Deze aanbiedingen zijn geldig van 19 juli-26juli

Voor vlug en prettig winkelen naar ...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Pas-foto's
klaar terwij l u wacht

BINNEN 1 MINUUT

Geldig voor

pas rijbewijs enz.

ALLEEN bij

Foto-Filmbedrijf

REESINCK
Nieuwstad 37

ZUTPHEN
Tel. 05750-2129

Meer dan 100 jaar in dienst
van de fo togra f ie

VOORRADIG

luchtbuksen
Diana, B.S.A., Wisco, Krico

Tevens verkr i jgbaar

luchtbukskogeltjes

Fa B. Jansen
Bleekstraat Hengelo Gld

Tevens voorradig

tuinmeubelen

Gevraagd net meisje voor
de huishouding, 2 a 3 dagen
achter in de week. G. R. v.
Neck, Noordink, Hengelo

Gevraagd hulp in de huis-
h o u d i n g voor l of 2 halve
dagen per week. Adres bur.
de Reclame.

Gevraagd tegen ha l f aug.
zelfstandige hulp voor de
huisvrouw voor halve dagen
of 2 ' /2 dag per week. Mevr.
van Eldik, Pel ikaanst raa t 18
Zutp lu ' i i . Aanmelden na 6
uur 's avonds, t e l . 05750-

3417

Gevraagd meisje voor 2
dagen per week. B. Jansen
Bleekstraat l , Hengelo Gld,
Tel. 1360

Gevraagd een f l inke jongen
of meisje voor de wijk.
In het bezit van rijbewijs
B-E. Fa. G- J. Berendsen
Levensmiddelenbedr i j f , Spal
straat 4, Hengelo Gld



COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Qld

Voor REISDEVIEZEN kunt u bij ons terecht . . .
want uw Raiffeisenbank is niet alleen Spaarbank, wij
doen alle bankzaken, daarom kunnen wij u uw
reisdeviezen leveren. Reischeques of vreemd geld.
Sluit ook uw reisverzekering bij onze bank.
Zo begint uw buitenlandse reis bij ons.

PASFOTO'S
voor alle doeleinden:
voor h a l f een gemaak t
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtma-kt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Volgende week donderdag

(27 juli) begint de opruiming bij

STEVORD

Knalkoopjes
De opruiming duurt voort. ZIE ETALAGE

10 pet op alle overige artikelen, behalve optiek

t A KOHLER-WISSINK
Horlogerie - Goud en zi lver - Optiek

De rozen staan

in volle bloei ! !

Kom ze nu op de kwekerij uitzoeken.

Ruim 30 soorten voorradig.

Tevens ruime sortering heesters, co-
niferen en vaste planten.

Levering dit najaar.

Boomkwekerijen en tuinaanleg

G. J. Halfman
Hofstiaat 7 HENGELO GLD - Tel. 05753-1424

Wij gaan door met onze aantrekkelijke
aanbieding!

1O pet korting
op olie- en kolenconvectors
gasfornuizen, koelkasten enz.

Alles uit voorraad leverbaar

Fa B. Jansen
Bleekstraat l Hengelo Gld Tel. 1360

PASFOTO
t h a n s in 3 m i n u t e n klaar.
U kun t ze meteen meenemen

FotoDOLPHIJN
Tel 1313 VORDEN

Te koop boerenkoolplan-
ten. B. Derksen, Steende-
renseweg D 29

Te koop jonge en oude KONIJNEN
NieuwZeelandersen Vlaamse
reuzen J. Vink, 't Kervel

Te koop een Simca 1000
in prima staat, 26000 km
gelopen. H. E. Schuerink,
E 12, Lankhorsterstr.
Hengelo Gld

A. G. WOLSINK v/h Meu lenb ;ugge
Vordenseweg 3

is wegens vakantie gestolen

van 22 t.e.m. 31 juli

Voor NOODSLACHTINGEN zie « i d v e i t e n t i e hier-
onder .
R i t t e n voor ziekenvervoer, dc;.e dagen opg tven
aan O G.Z O., tel. 05470 2800

Gemeente Hengelo Gld

i i v e r b a n d met b w i ' n s l a a n d e v a k a n t i e k u n n e n
noodslachtingen worden opgegeven van 22 j u l i
t .e .m. 31 j u l i 1967 van 8.00 tot 17.00 uur , tele-
f o o n n u m m e r 1541 (gemeentehuis), na k a n t o o r u r e n
t e l e f o o n n u m m e r 1749 (H. J. Bouwmeester).

H.H. Pluimveehouders

Vanwege de v a k a n t i e van de s l a c h t e r i j e n kunnen
w i j v a n a t

vrijdag 21 juli tot

woensdag 9 aug.
geen p lu imvee ontvangen.

Fouragehandel en ka lve ihande l gaat gewoon door.

J. FRANKEN

H. JOLINK

Assurantie-
kantoor PETERS N.V.

Alle v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , financieringen

Reis- en
passasebureau PETERS N.V.
Voor al uw zaken- en vakantiereizen.
Boekingskantooi voor alle lucht- en scheepvaart-
maatschappi jen.

ZUTPHEH - Stationsplein 35 - Tel. 05750-5747 en 2750

Vertegenwoordiger voor Hengelo üld en omstreken
dhr. B. L. KAAK - E 44 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1974



Te koop ± 30 are zware
rogge. Th. J Polman
Hummeloseweg, Hengelo G

Te koop l r.b. en l zw.b
maalkalf , 3 maand oud
A. Masselink, D lü , Hengelo

Te koop enige tomen mooie
biggen. L. W. Harmsen
,,Memelink", Noordink

Te koop zware dr. gelten
bi jna a.d.t. en d e k r i j p e en
gedekte BB zeugjes .H.H.
Jolink, Ke i j enbu ig C 41
Tel. 1341

Te koop 4 toom zware
biggen bij B. Beiendsen
Plu imvee l i ande l Bekveld

Tel 1504

Te koop ± 60 are rogge
A. Bosman, Bekveld D 107
Briefjes inleveren tot 22 ju l i
's avonds 9 uur

Te koop 4-wiel wagen
voor pony en boerenkool
planten. W. Weverink, de
Norre, Kei jenburg

Te koop part i j roggestro
II. Beu l ink , B 21, Hengelo

Te koop bij i n sch r i j v ing
60 are rogge. Br ief jes in-
leveren voor 21 j u l i , 8 uur
's avonds bij G. J. Harmsen
„Reet ink" E 23, Hengelo

Te koop l ha rogge.
Briefjes inleveren woensdag
19 j u l i , 's avonds 8 uur bij
G. J van Til, Toverstr 10
Baak

Te koop 1.25 ha gerst
geleden bij W.O.G -gebouw
en Cement- industr ie . Brief-
jes inleveren voor 21 ju l i
8 uur bij wed. J W. Zee-
v a l k i n k D 46, Hengelo Gld

Gevraagd voor 2 of 3 halve dagen per week net

meisje. Brieven o n d e r no 29 b u r t a u de Reclame

H.H. Landbouwers

Voor het maa ien van al uw granen nu t de grote

(layson maaidorser
met zaadtank

Loonbedrijf

A. B. HILFERINK
B 17 - Hengelo G - Tel. 05753-1248

2e week v.d. opruiming

veel speciale koopjes

Schröder bij de kerk

Wegens vakantie gesloten

van 22 t.e.m. 29 juli

DISBERGEN
Manufacturen Woninginrichting

JAARVERGADERING 'FAX'

In de kantine op het sportterrein hield
V & AV 'Pax' de jaarlijkse ledenverga-
dering waarvoor een behoorlijke belang-
stelling bestond. Voorzitter J. Hulshof
heette de aanwezigen welkom, om daar-
na meteen het woord te geven aan de
.sekr.-penningmeester W. H. Geurtzen,
voor de notulen van de vergadering van
30 maart j.l. welke onveranderd werden

[gekeurd.
Vervolgens kwam het jaarverslag waar
in geen opvallende dingen werden ver-
meld en als hoogtepunten toch even is
aangehaald het kampioenschap van de
A en C junioren. Verder blijkt de ver-
eniging een gezonde basis te bezitten in
de steun van de leden, n.l. 167 senioren,
4 ere en 3 leden van verdienste, 74 ju-
nior, 46 pupillen en 84 donateurs ver-
meldde het jaarverslag.
De schoolkompetitie blijkt eveneens in
de belangstelling te staan, de Pax-beker
is ook nu weer gewonnen door de r.k.-
school 'De Leer'; ook de korf balafdeling
mag in het eerste jaar van haar bestaan
zeker n i t - t vergeten worden als een tak
v i i u de vereniging welke door het meer
toetreden van heren-leden zeker een het
recht van bestaan zal krijgen en h e e l t
voorts naar tevredenheid gedraaid.
Ken speciaal woord van dank bracht de
s e k i v i ; i r i s aan het adres van de leden
om ook in het komend seizoen de spor-
tieve prestaties op te kunnen voeren,
/.oals het ook in het afgelopen jaar is

In het dankwoord werd het
werk, gedaan door het gemeentebestuur
niet ver-e ten.
Hei financieel versla» bracht een toto-
opbrengst van f 1.167,75 en een in
dere opbrengst ; i a n entreegelden van
i u i n i f 250,-
Onder dankzegging van de voorzit ter
besloot de lieer Geurtzen het jaarover-
x ich l . Hierna werd een kaskommissie
benoemd bestaande uit .1. Veenhuis en
R. Weustenenk die- de bescheiden zullen
nazien.
Bij akklamatie werden de aftredende le-
den W. Geurtzen en M. Wijnbergen her-
kozen. De elftalkommissie zal in het ko-
mende jaar worden gevormd door de
heren G. Bruggink, J. Engbers, R. Not-
ten, W. Jansen en A. Enzerink. Bij de
juniorenelftalkommissie zal de heer
Groot Wassink zijn plaats afstaan aar.
de heer H. Meurs.
Het voorlopige programma in de maan-
den juli en augustus zal zijn op 13, 20
en 27 augustus deelname van het 2e, 3e
en 4e team tegen Warnsveld. Het Ie en
2e team zal een return spelen op 30 juli
tegen Concordia uit Wehl. Ook zal wor-
den deelgenomen aan het lichttournooi
te Varsseveld op 17, 24 en 30 augustus
i esp. tegen AZSV, SDOUC, Varsscveld
Ook aan het Koolhazentournooi zal wor-
den deelgenomen op 13 en 20 augustus
terwijl Pax 3 op 6 augustus 'n wedstrijd
zal spelen tegen Cupa l uit Wilp
I u 1968 zal Pax 40 jaar bestaan, een
\oorlopiye l'eestkommissie werd nu al
gevormd, om liet feest zo luisterrijk mo-
gelijk tn vieren.
Bij de rondvraag kwam de wens naar
voren om meerdere publiciteit trachten
te geven aan het programma van de te
spelen wedstrijden, hieraan zal de no-
dige aandacht worden besteed, waarna
sluiting door de heer Hulshoff.

( ' K N T K A L H PKKMIEKEURING

Op de centrale premiekeuring van de
Kon. Ver. 'Het Nederlandse Trekpaard'
gehouden tijdens de kermismarkt van
j.l. behaalden de volgende Hengelose in-
zenders een prijs:
A-prijs: D. J. Smeitink met Brianca van
Berlita; J. Harmsen met Anneliesje van
Kleindorp.
B-prijs:
L. W. Harmsen met Mike van Memelink
L. W. Harmsen met Roza van Pas;
J. Bruil met Dora van Opneim;
H. J. ten Have met Jenny.
Aan de keuringen werd door ca 160 in-
zendingen deelgenomen.

GESLAAGD

De navolgende dames, leerlingen van de
Chr. Landbouwhuishoudschool kregen 'n
getuigschrift uitgereikt.
Primaire, opleiding:
Hengelo G: G. H. P. Adelerhof; R. Brek-
ve ld ; D. J. Hillebrandt; F. G. Kempens;
J. Krijt; G. A. Luesink; R. J. Spekkink;
A. W. Steintjes; J. G. G. Wentink; G.
Wullink; W. Bosman; A. B. Buunk; E.
H. Harmsen; J. W. Jolink; G. J. Lue-
sink; J. M. H. Klein Obbink; J. Sale-
mink; H. J. Wenneker. Steenderen: J.
H. Arendsen; M. M. Garritsen; A. J.
Jebbink; W. H. Toevank; T. Groot l:
sink. Warnsvold: G. Th. J. Addink; J. G.
F. Heijink; W. R. Kornegoor; G. E. KI.
Kranenberg; G. Th. J. Knol; G. Kr i j t ;
G. J. Langwerden; J. A. Lebbink; H.
J. R. Maalderink; G. de Man; W. A. A
Ravenshorst; G. M. van Til; H. J. L.
Uenk; W. Gotink; M. de Man.
Assistenten in de huishouding
Hengelo G: J. M. Gotink; J. G. Jansen,
A. G. te Slaa; H. J. Tennissen; H. .].
Wullink; G. J. ten Have; H. A. Lubbers;
H. J. B. Lubbers.Baak: J. l i ees ink ; J.
< Groot Roessink; H. M. Wigher ink;
Steenderen: S. Willemsen. Warnsveld:
M. H. Breunissen; E. J. van den Brink;
J. G. Garritsen; W. J. Groot Jebbink;
H. J. Looman; A. Maandag; R. H. l'ar-
dijs; J. C. Wijers; J. Bukman.
WB-opleidinj; (ver/.or^ende beroepen)
Hengelo G: J. B. Hulshof; D. C. Menk-
v e l d ; A. Ruesink; G. A. W e u s t e n e n k
Wiehmond: W. Burkink.
Aan de ('hr. LandhoiiYvliuislioiidschool te
/elheni ontvingen een getuigschrift:
Primaire opleiding
H. J. Le t t ink , Hengelo G.
Assistentcnklas
G. H. E. Hulshof, Hengeld t;
Van de K.K. Huishoudschool te Haak
slaagden:
Assislrntenklas
B. Berns; A. Heren, Isen. A. Meren t sen ;
l > K n - h e r t s ; E . de Gier ; I ' . . Hendr iks ;
L. Hendriks; N. Huinink; L. Jansen; A.
Notten; A. Sanders; L. Sne lder ; A. Tol-
kamp; B. Taken; D. Thuss; A. A. Ver-
hoeven; A. de Vrught; G. Arens; E.
Evers; G. Geurts; A. de Gier; P. Kut.se h -
ruiter; A. Langenhof; D. Leisink; G.
l .u h t e n b e i • - ; A. Overboek; R. Pelgrom;
J. Schoenaker; H. Schoenaker; T. Vre-
degoor; W. lïesseling.

VANAF 1 JULI
SPREKEN DE
STREPEN!!l

Vanaf 1juli is heh verboden een
ononderbroken slreep op de rij-
baan te overschrijden.
Waar zo'n sfreep is aangebracht
mag u dus ook niet" links afslaan!

onderbroken slree
wel overschreden worder

Sraan er 2 sfrepen op de weg,
dan geldrvooru de dichl-srbijzijnde.
Dus: A mag wel overschrijden.

B mag n/eA overschrijden.


