
Abonnementsprijs

f 3 — per ha l f jaar.

UITGAVE VAN
Drukkerij Wolters

HENGELO GLD
Tel. 05753-1455
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De Reclame
C Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo Gld, Keijenburg, Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o. j

COÖPERATIEVE

Raitfeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld

Voor REISDEVIEZEN leunt 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.

Tip van de week
van de

keurslager
Gepaneerde snitzeis per stuk 78

TARTAAR 3 stuks 189

Magere runderlappen 500 gram 368

Maandag en dinsdag

Verse worst 500 gram 198

Woensdag

Gehakt -f kruiden soo gram 198
hierbij een blik appelmoes

van 90 voor 78

Kalfsvlees voorradig!!
Keurslagers broodbeleq

Snijworst 100 gram

Hongaarse Mix 1 00 gram

Geldig van 1 t.e.m. 1 2 aug.

Keurslager
VAN BURK
Raadhuisstraat 7 Tel. 1269

Te koop

nieuwe en4gebruikte

traktorploesen

traktorcultivatoren

l geb ru ik t e

mestverspreider

B. Seegers
Varssel F 61 Tel. 7271

Hengelo Gld

Pas-foto's
klaar terwijl 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 fotografie

I 'KOV. LANDDAG
MONK; » . I ; I . K I : I N i .
Op z a t e r d a g LM> a u g u s t u s a.s. v i n d t op
he t landgoed 'Ampsen ' U- Lochem de
Provinciale landdag plaats van de Alg.
Plattelands jongeren O r g a n i s a t i e ' . long
Gelre'. De afd. Lochem, die met de m-
ganisatie is belas t , heeft, voor deze dag

/eer { U t r a k t i e f p rogramma samen-
gesteld. Mr Lardinois, min. van Land -
bouw, zal 's morgens een inleiding hou-
den.
Op het programma staan voorts een op-
treden van het Lochems Jongenskoor,
volkliedjes van Jan van Sehaik en een
modeshow, verzorgd dooi- het rnodehuis
Meil ink. De eigen leden ver/orgen een
gevarieerd p rogramma met o.m. b a l l e t
en er zal een vr i j uitgebreide midden-
sta ndst ent oonst el l ing worden gehouden
met vele binnen, en buitenslands. Een
tiental oude-ambachtslieden komt zijn
beroep ui toefenen en de Prov. Planolo-
gische Dienst zal met de stand 'Hoe z ie t
Gelderland er uit in het jaar 2000' akte
de présence geven. Ook zal er een res-
tauratietent zijn waar tevens de gele-
genheid bestaat een dansje te maken,
s Avonds worden een taptoe en vuur-

werk gegeven. De organisatoren ver-
wachten plm. 4000 bezoekers.
H K \ < ; K U > HAALDE
PATKIJ TM DIN K IN
<)|! groots» \vij/ ,«> gehuldigd
Op een - naar de speciale wens van de
neomist zelf - zo eenvoudig mogelijke
wijze heeft de gehele gemeenschap van
Hengelo hulde gebracht aan haar pries-
terszoon, pater Felix Tijdink o.f.m. Ook
de wens van de neomist om geen para.de

ver toon en optocht te houden bij de
l i t . is in vervulling gegaan, terwijl

de oecumenische kerkdienst een u i t i n g
was van steeds meer en een s t r e v e n
naar onderlinge s a m e n w e r k i n g . Deze
kerkdienst , op zaterdagavond werd dan
ook bijgewoond door een voltallig ge-
m e e n t e b e s t u u r , r .k . kerkbestuur, ouder-
lingen en kerkeraad van de v r i j / n
hervormde, alsmede van de Ned. Herv.
kerkgemeenschappen in Hengelo.
Een dankdienst werd besloten door een
kort slotwoord met gebed en de zegen
voor allen door p a t e r Tijdink.
De kerk was geheel gevuld toen pater
Ti jd ink met de Eucharistieviering be-
gon. Onder de aanwezigen waren buig .
Baron T. P. Mackay en echtgenote, wet -
houder Hooman alsmede vele kerkeli jke
en wereldlijke personen.
Door de neomist werd de in l iet Nederl .
gesproken H. Mis opgedragen, terwijl
het kerk koor, dames k e r k k o o r en de
gein. zangver. 'Sancta Caeeilia ' de vas te
gezangen zong.



Grote Paarden-
en Veulenmarkt
(KNOLLENMARKT)

woensdag 9 aug. te HENGELO GLD

Grote veulenkeuring
van warm- en koudbloedpaarden

Gratis deelname Mooie prijzen

Marktvereniging

Van 3 augustus tot en met 19 augustus

wordt er wegens vakantie door ons

niet gevent

De winkel blijft gewoon open.

Bestellingen worden wel bezorgd.

FaM.Wijnbergen&Zn
Telefoon 1473

VOOR

stofzuigers
EN

wasautomaten
NAAR

FA, ORDELMAN EN DIJKMAN
Spalstraat Hengelo Gld

Shell gasdepot

Nog enkele restanten o.a.

gordijnstolfen
tegen lage prijzen

Heijink
Woninginricht ing „De Spannevogel"

VIVO ZB
waar de koopjes

voor het grijpen liggen!

BIER
4 fles

Rozijnen
2 pak van 130 voor

100

109
Leverpastei 3 blik 89

Chocomel
literfles van 124 voor l/

Appelmoes
l i t e i b l i k 69

Haring in tom.saus
2 blik van 102 voor

Abrikozen op sap pot 550 gram 121

Appelsap
2 fles 99

Rode bieten pot 3 /4 liter

Nier-worst 100 gram

Gekookte worst 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 2-9 aug.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO 6LD Tel. 12O5

Foto-artikelen

Wolters



„CONCORDIA" • HengeloGld
Volgende week

woensdag 9 aug.

KNOLLENBAL
Orkest: „The Moodchers"

Voorkom teleurstelling en

zoek NU uw ROZEN uit

Struikrozen - Stamrozen - Treurrozen
in diverse kleuren

Tevens kunnen wi j U l eve ren :

heesters vruchtbomen

coniferen aPPel ' Peer' P ru im en

. . kers, in hoogstam, half-
vaste planten stam en s t ru ikvorm
haagbeplanting bes-, frambozen- en
bosplantsoen morelstruiken

Boomkwekerij en tuinaanleg

G. «J. Half man
Holstraat 7 Hengelo Gld Tel. 05753-1424

Voor vakkundige aanleg van uw gazon ot lever ing
van kwaliteits

gazonzaad
bent u bij ons aan het juiste adres

Assurantie-
kantoor PETERS N.V.

Alle verzekeringen, hypotheken, f inancier ingen

Reis- en
passagebureau PETERS N.V.
Voor al uw zaken- en vakantiereizen.
Boekingskantooi voor alle lucht- en scheepvaart-
maatschappijen.

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

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

Te koop inruil met garantie

1 Fiat 850 1964, rood, 44000 km gelopen

1 Oaffodil de luxe 1963, groen, 31.000 km
gelopen

1 Oaffodil de Luxe 1962, rood, 50.000
gelopen, met Coenen schuifdak en veiligheids-
gordels

1 Volkswagen de luxe 1961

GARAGE HENK WIENDELS
Ruurloseweg 50 Tel. 1871 HENGELO GLD

Donderdag 3 aug

wegens famiiie-omstandigheden

na 12 uur gesloten

Fa G. J. Beroni/son
Spalstraat 4

Voor levering van

Shell petroleum
voor haard, kachel, kookstellen enz.

telefoon 1392 bellen

Wordt in elke hoeveelheid thuisbezorgd

Fa v.d. Mond
Ruurloseweg 52 Hengelo Gld

DE KOOPLUI op de

Hengeiose URIJDDGAUOND-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

Textiel in de betere kwaliteiten

Zij zullen u gaarne van dienst zijn !



AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

meer succes . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

Dinsdag, woensdag, donderdag

Laatsie dagen van onze

opruiming

Restanten

Schröder bij de kerk

Voor de zeer vele bl i jken
van medeleven,die wij moch-
ten ontvangen na het plot-
seling overlijden van on/t
lieve man en vader en opa

B. A. Rondeel

betuigen wij onze hartel i jke
dank

Namens de famil ie :
Wed A. M. Rondeel-

te Duits

Hengelo Gld, aug. 1967.
Kervelseweg 15.

Daar het mij niet mogelijk
is, U allen persoonlijk te
danken voor uw belangstel-
ling bij mijn afscheid van
het onderwijs , kom ik u bij
deze mi jn e i k u n t e l i j k h e i d to-
nen voor uw medeleven, al
uw moeite voor mij gedaan
en de prachtige cadeaus.

J. Hilderink

Keijenburg

Biedt zich aan meisje, bijna
16 jaar, voor winkel en/of
kantoor, i.b.v. Mulo-en mid-
denstandsdiploma. Brieven
onder nr A 20, bureau van
dit blad.

Gevraagd f l inke bromfiets-
reparateur. Aanmelden bij
J. Groot Bruiuderink

Keijenburg

Te koop TV-toestel, 1966
Te bevragen G. Schepers,
Rozenhoflaan 3, Hengelo G
Tel. 05753-1746, b.g.g. 1287

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
H o u t m a i k t 77. ZUTPHEN
'IVk-foon 3539

Te koop Gazelle bromfiets
G. ). van Laarhoven, Zelle-
d i jk H, Varssel, Hengelo ü

Te ko >p p ut i jcs^Tientpan-
nen en een bergroe
Wigher ink , Wichmondseweg
13, Hengelo G ld.

Te koop ± 40 are haver/
gerst Br ief jes inleveren na
5 30 uur bij Hi lde r ink
Hengelosestr. 24 K e i j t n b u r g

Te koop een roodb maal
9 aug. a.d t. H. J. Tank ink ,
C 120, Kei jenburg

Biggen te koop. Pelgrum
E 20, Hengelo Gld

Te koop enige tomen big-
gen. L. W. Harmsen

„Memelink"

Te koop een toom biggen
B. Bereudsen.Pluimvethan-
del, Bekveld, Tel 1504

PASFOTO
thans in 3 minuten klaar.
U k u n t ze meteen meenemen

FotoDOLPHIJN
VORDEN

BOERENLEENBANK HEMiKLO
HOKK.TK FLINK K (i KOK I
Uit het jaarverslag van de Boerenleen-
bank Hengvlo bli jkt dat de balans per
:u december 1966 en de resultal
over het afgelopen b o e k j a a r ccn voort-
gezette cn ten aanzien van sommige be-
drijfsonderdelen, zelfs een versneld»
L; i oei gehad hebben.
Het s t r even va n de bank om zijn relatie*
een zo uitgebreid mogelijk d i ens tbe too t
te bieden is daar niet vreemd aan. On-
danks bet f e i t dat liet a a n t r o k k e n vai
kredicigrldon in 1966 onder behoorlijke
konkurront ie verhouding moest plaat
hebben, kan volgens het verslag van
een bevredigende aanwas van krediet
gelden worden gesproken,
l >e t o r n e m i n g van spaargelden m
bedrag van f 111.000,- was eveneens be-
vredigend. Hoewel de aanwas groter wa,
•lan in het voorafgaande jaar, kon in 't
:weedehalfjaar van 1966 een goringoi
st i jging worden waargenomen. Ken a lg

n de rente gaf aanleid,
ns de rente aan te passen vooi

spaargelden.
l>oor de/.e o n t w i k k e l i n g van .-.roei, kon
men echter b l i jven voldoen aan de v raag
van voorschotten en kredieten. K <
dwongen a a n p a s s i n g van rentetarieven
werd in het belang van de geldnemer

l mogel i jk gematigd.
ultatenrekenlng gal een stijging

v'an kosten te z ien, I n 1 geen wordt
legd door een batenopbrengst van meer-
dere rente en provisiebaten, dat d
een u i tb re id ing van zijn d i ens tbe toon

cfi bereikt door o.a. vci zekeringen
In zijn algemeen overzicht meld t de
bank een stijging van 45 spaarders. Het
ledental steeg met 5. Een verhei
melding wordt gegeven door de omzet-
stijging van ongeveer 86%.
De omzet bereikte in 1966 een totaal van
f 11.738.000,-.
In de ledenvergadering is de mededel ing
van het feit dat de bank in 1967 zijn 60-
jarig bestaan viert, voor kennisgeving
aangenomen. Op 8 maart 1907 had (U
oprichting plaats. Er werd toen gestart
met 22 leden. 1ste kassier was de heer
J. R. Besseling. De kassier kreeg over

rste jaar een wedde toeg'
van f 2.500,-
\ . V . \ K SIK1H Uu
Het R.K. zangkoor Semper Avant! uit
de Keyenborg is uitgenodigd om op l?
aug. a.s. de Hoogmis in Sieburg (Duits-
l a n d ) met zang te verzorgen. Zij zullen
zingen in de kerk van het P f a n a . n
Sankt Anno. Pastoor Dijkers uit Keyen-

:eharistie vier ing eelebre
ren. Het ligt in de bedoeling de Miss;
Hrovis , 'St Johannis de Deo' van .los.-pi
Haydn ten uitvoer te brengen.
DE BAL (J A AT WEER KOLLEN
Nu het voetbalseizoen 1966-1967 weer
achter de rug is en de komende kompe-
titie op stapel staat, worden de diverse
indelingen der clubs voor de nieuwe
strijd gemaakt.
De kompetitie-indeling voor de 2e en 3e
klas der GVB is als volgt:

klus afdeling B:
Beatrix; Hercules; OBV; SCS; Sociï;
ZVV; Warnsveldse Boys; Ooeken; WW
NA; Wissel.
'.< klas afdeling L:
Doetinchem 3; Etten 3; MvR 3; Pax 3;
SDOUC 3; Keyenburgse Boys 2; Sp.
Doesburg 4; Terborg 2; Varsseveld 3;
Sp. Dieren '2.
Se klas afdeling I:
Doetinchem 4; Halle 2; H. en K. 2; H.
en K. 3; Sp. Doesburg 5; Viod 2; Zel-
hem 3; Viod 3; Baakse Boys l; VVG 3;
Gaanderense Boys 2.

KERKDIENSTEN
Zondag 6 aug.

Ned Herv, Kerk
8.30 uur Ds Jansen
10 uur-Ds K. G. Kwint , Hattem

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. Do
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk Keijenburg
(edere dag 7 en 8 uur Mis.
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mi»

Zondagsdier &l Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, OOK l

Zondag&dienst w i j k v e r p l e g i n g
zr. Lucie Marie (Tel. !3lS,

Maatschappelijk werkster:
Mej.M. Kersten. Spreekuur: dinsdagmidda
4-5 uur. Groene Kruisyebouw, t e l . 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers Lijftogt, C l, te lef . 13."

Zondaybciiic MM Dierunai tst.-.
Hengolo- Staenderen

Inyaande/utfidapn.uiöai, 2 i /ui
Dr vdn Nie. Tel. 05754-436

VANAF 1 JULI
SPREKEN DE
STREPEN !!l

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

Een onderbroken streep mag
wel overschreden worden.

Sraan er 2 strepen op de weg.
dan geldl" voor u de dichrsrbijzijnde.
Dus: A mag wel overschrijden,

B mag niet overschrijden.


