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KOOPT en VERKOOPT
a.s. Woensdag op de Hengelose biggenxnarkt
U slaagt altijd. Marktver. Hengelo Gld

Gratis toegang

Demonstratie
zelfschilderen

Zelf schilderen maakt van uw huis een paleis -

een gezellig paleis met een weelde van kleuren.

Daarom organiseren wij op

donderdagavond, 10 maart 1960

in zaal Bruggink te Hengelo Gld

Aanvang 8 uur
een demonstratie zelf schilderen. U kunt daar

zien, dat zelf schilderen n i e t moeilijk is en

verrassende effekten geeft.

KOMT U OOK ?

Georganiseerd door verfhandel

G. LENSELINK
Kerkstraat 1

iedereen is hartelijk welkom

F L EX A

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

KERKDIENSTEN
Zondag 6 maart
Ned. Herv. Kerk

8.3U uur Ds van 't Hof, Zutphen, jeugdd.
10 uur Ds Kwint, bed. H. Doop
Goede Herder Kapel l O uur dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds Pak, Laag-Keppel

Voor helere
Boby-huidje

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder. tel. 266 (b.g.g. 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo Gld, H. van Soest, Tel 06753-420

Koop nu IVOROL
Dubbele tuben: Voordeliger prijs.
Uw tanden vragen het beste.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler
5 Maart Dansen in Concordia
11 Maart laarfeest Chr. ]ongensclub
15 Maart Uitvoering „Looft Den Heer"
17 Maart Gemeenteavond Vrijz. Herv.
19 Maart Dansen Langeler
23 Maart Nuts-muziekkindermiddag
24 Maart N.V.E.V.
26 Maart Dansen Langeler
30 Maart Cefa-film
l April Uitv. Soli Deo Gloria Bekveld
6 april propaganda-feestavond

Geld. Blindenver.
8 t n 18 April uitvoering Chr. muziek-

vereniging Crescendo
9 april dansen zaal Langeler
19 April Plasma-avond Roode Kruis
21 April N.V.E.V.
27 april meimarkt
7 en 12 Mei uitvoering „Excelsior"

operette „Cauber Elsje".
26 Mei (Hemelvaartsdag) Bal

Willem Teil, zaal Langeler

De beste toto prestatie werd deze week al-
hier geleverd door dhr Joh. Lebbink. B 94
met 11 punten

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
152 biggen aangevoerd. Prijzea 42 tot 50
gld per stuk. Redelijke handel.



Weekend reclame:
l pd gehakt f 1.80.
l pd spek f 0.75.

Slagerij STAPELBROEK

l ons zure zult 30 et
l ons ham 50 et

Uitvoering,
ACCM, » D E K O «

op zaterdag 5 maart a. s.
in zaal Concordia, Hengelo Qld
Aanvang 7.30 uur (precies)

BAL na ! orkest
Donateurs vrije toegang

op vertoon van donateurskaart

U.V.V. afd. HENGELO GLD

Bejaardenmiddag
Gezellige middag voor Bejaarden
op woensdag 9 maart 1960
's middags 2 uur in Concordia.

Alle Bejaarden boven 65 jaar zijn har-
telijk welkom.

Zij, die niet op eigen gelegenheid
kunnen komen, kunnen worden ge-
haald. Opgave vóór dinsdag 8 maart
bij mevr. Stunnenberg, Vordenseweg 19

Extra reclame:

100 gram boerenmetworst 50 et
Slagerij RATERINK

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling,
ondervonden bij onze 25-
jarige echtvereniging.

B. J. Hartelman
G. Hartelman-R?Hc*ake

Hengelo Gld, maart *

J. G. van Dijl

Afwezig
van maandag
t/ m zaterdag l

Spoedgevallen
tandarts HYLKEMA
Spreekuur dagelijks '
uur, behalve zaterd;

T ts

Gevraagd net mei!
twee halve en een
per week. H. Hulst
Raadhuisstr. 16, H<

Voor Uw
kalveren

CalvIMk
Kalv<

\l-fok •n

r-Etikc

Calvé-kwaliteit

WED. GROOT-JEBBINK
DEIF IA-WEDERVERKOPER

HENGELO (Gld.)

TEL 348

•

•
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•
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+

•
+

as Jubileum u
uitvoering

C.J.C. „Jong Hengelo"
Vrijdag 11 maart in Concordia
Aanvang 7.15 uur precies

Er wordt een aantrekkelijk programm
geboden o.a.:
zang, muziek en voordracht

Als clou van de avond wordt opgevc
prachtige in Hongarije spelende toi

„Jeugd in de brandi
onder regie van A. Enzerink

Kaarten in voorverkoop bij Boekhandel

Bioscoopzaal Langeler, Henge
Exploitatie Miedema - Deventer

Zondag 6 maart 8 uur

De daverende Engelse klucht

„Geef mij maar een
met de kolderkomiek Arthur Eskey
brina, de bekende Engelse televisu

Een fi lm, goed gek, maar ook . . . £

Als U om deze f i lm niet kunt lachen, :
dan ten spoedigste uw dokter.

U zult er om gieren l!

Toegang alle feeftijden
Entree f 1.20 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

.aart
,naart

rden
9-10

oor

i
•

HET GROENE KRUIS IN GELDERLAND
heeft voor de opleiding van Kraamverzorgsters

dringend een internaat nodig, waarin 20-25 meisjes

tegelijk kunnen worden opgeleid tot dit mooie beroep

waaraan tegenwoordig zo'n dringende behoefte bestaat

De hiervoor benodigde fondsen hoopt de provinciale vereniging bijeen te krijgen

door voor eenmaal van ieder Groene Kruis Lid een bijdrage van f 1.- te vragen

Het Bestuur van de Vereniging HET GROENE KRUIS te Hengelo Gld hoopt,

dat alle leden, wanneer hen tegelijk met het aanbieden van de contributiequitantie

om deze bijdrage gevraagd wordt, aan deze oproep gevolg zullen willen geven

opdat wij aldus ons steentje kunnen hijdragen voor dit mooie en zeer nuttige doel

edl
ieeg

Geslaagd
Te Culemborg slaagde voor het diploma Vooropleiding Verpleeg
ster I, mej. ]. Peters, Velswijk.

- Te Utrecht slaagde de heer W. Arendsen (D 98) voor het di-
ploma vakbekwaamheid als handelaar in slacht- en fokvarkens.

Filmnieuws
A.s. zondagavond draait in zaal Langeler de daverende Engelse

klucht „Geef mij maar een millioen". Deze film zal U een paar uur
doen gieren van het lachen. Deze dolkomische film zal U de da-
gelijkse zorgen doen vergeten. Voor bijzonderheden zie adv.

Rijkspostspaarbank
In de maand februari werd op het postkantoor alhier aan spaar-
gelden ingelegd f 12006.— en terugbetaald f 4510,65.
Spreekuur burgemeester
De burgemeester dezer gemeente is verhinderd spreek-
uur te houden op vrijdagavond 11 maart e.k.

A.s. zondag 4.30 uur

Paxl -
Terborg l

Voorradig:
Land- en Tuinbouwzaden
Plantuitjes, Sjalotten enz.
Prima kwaliteit vanaf 25 et per pakje.

Groot sortiment bloexnzaden
15 et per pakje.

Aanbev., M. WIJNBERGEN

H.H. Landbouwers
De tijd voor het

spuiten van uw wintergranen
staat weer voor de deur. Stel daarom niet uit,
maar stuur even bericht bij

Loonbedrijf HEUSKES, Reigersvoort, Steenderen
Te koop een toom gekruiste
biggen. G. Loman, Bekveld
D 60, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
D. J. Menkveld, D 44a

Hengelo Gld

Te koop 3 toom beste blanke
biggen. A. Groot Roessink,

B 4, Hengelo Gld

Biggen te koop bij
G. Hiddink Bekveld

Te koop een toom biggen
H. J. Butink, B 88

Te koop z.g.a.n. kinder-
wagen. A. Th. Besselink
Bekveld D 37 Hengelo Gld

Te koop ± 70 mtr varkens-
gaas (2 mtr hoog), ± 50 mtr
kippengaas ( l ' / 2 mtr hoog)
± 60 mtr kippengaas (l mtr
hoog). Alles z.g.a.n. B. Wil-
lemsen, Banninkstraat 17

Te koop kinderfiets.
Hofstraat 8, Hengelo Gld

Te koop bascule z.g.a.n.
met schuifgewicht, weegver-
mogen 100 kg. H. Niesink
Banninkstr. 16, Hengelo Gld

Te koop mooie lariks, ge-
schikt voor zware en lichte
bergroeden. D. J. Walge-
moed, E 40, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
J. Gr. Roessink, N.Mettemaat

Te koop r.b. dr. maal (uit-
geteld). G. Mentink, B 3,

, 't Winkel

Te koop een tjjom biggen
H. J. A. Wesfcelink,

/Noordink Li 60

Gratis verkrijgbaar puin
Slagerij Raterink

ConsiiYnptiewortelen ge
vraafld. M. Wijnbergen

Dinsdag 15 maart uitvoering chr. zangver. „Looft den Heer" me t'mede werking van
„Koolhovense Plankeniers". Houdt deze avond vrij ! /
Leden van chr. zangver. „Looft den Heer"! /
Denkt aan de Contactavond van a.s. maandag in „Concordia".{ Aanvang half acht



i/ooc hei a.s.
w (+ w* tytokt

Vitrages - Marquisettes - Mysteres Gordijnvallen

Terlenka gordijnstoffen - Overgordijnstoffen

Zie de etalages

GEBBING Steenderen

Het nieuwste van Je Jaarbeurs
Zo juist ontvangen:

Holland Electro

Stofzuiger (Tobby)
Wonder van techniek

Vraagt voor de schoonmaak
vrijblijvend demonstratie.

ELIESEN
Baak Tel. 06754-264

Enigste algemene kennisgeving

Varkensverzekering
„Hengelo en Omstreken"
op maandag 7 maart a.».
om 7.30 uur in café Demming, Spalstraat
Hengelo Gld

AGEND/v:
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester

Bestauniverkieüng, aftr- Jon- Rondeel (herkies-
baar), G.M. Starink (herkiesbaar) en l vacature

6. Mededelingen
7. Rondvraag \
8. Sluiting V

\ Het Bestuur

•§• Het Groene Krols
te Hengelo Gld

In verband met een nieuwe regeling met het
Centrum voor Kraamzorg te Zutphen wijst het
Bestuur er met de meeste nadruk op dat

aanvragen voor kraamhulp
dienen te geschieden vóór of in de derde'zwanger-
schapsmaand, zulks ter voorkoming van teleur-
stelling door het niet kunnen aannemen van
kraamhulp.

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke artsen en de vroedvrouw.

H.H. Landbouwers
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van
een lezing over het onderwerp:

/'•^„nieuwe aspekten
bij de mengmeststoHen"
te houden door de heer Ir. J. J. KRAFT
op dinsdag 8 maart 1960
's avonds 8 uur in Café „De Zon"
G. Bruggink, Hengelo Gld

Tevens worden enige

interessante films vertoond
Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom

A. JANSEN, Hengelo

B. J. LEBBINK, Hengelo
B. KELDERMAN, Hengelo

J. H. WANSINK, Hengelo
H. J. SLOOT, Keyenburg
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Gemeente Hengelo Gld
t

Belangrijk bericht voor allen
die vee houden in Hengelo Gld
Kadaverophaaldienst in de gemeente Hengelo Gld

Met ingang van maandag H maart 1960 zullen ALLE kadavers in de gemeente
Hengelo Gld met een speciaal daarvoor geconstrueerde vrachtauto van een daarmee
bereikbare plaats op het erf van de boerderij of eventueel inrit van een weide
(nimmer UIT de stal en nimmer UIT de weide) worden weggehaald.
Het is niet meer toegestaan kadavers in de diverse kadaverputten
te deponeren.
Ingevolge de destructiewet en de gemeentelijke destructie-verordening is men ver-
plicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerste werkdag na het doodgeboren
zijn of het sterven van slachtdieren hoe klein ook (biggen, lammeren, verworpen
vruchten) hiervan aangifte te doen.
Deze aangifte moet telefonisch of in persoon geschieden bij het bureau van de
vleeskeuringsdienst in het gemeentehuis (tel. nr. 541).
Slechts die kadavers, waarvan de meldingen vóór 1.30 uur n.m. binnengekomen
zijn, worden de volgende dag opgehaald. Latere melding heeft onvermijdelijk uitstel
van het ophalen tot een later tijdstip tot gevolg.
Het is van belang voor de waarde van de huid, dat het kadaver zo snel mogelijk
wordt opgehaald en dat er zo weinig mogelijk mee wordt gesleept.
Het huidengeld zal door het destructiebedrijf rechtstreeks met de aangifteplichtige
per postwissel worden afgerekend, in verband waarmede een nauwkeurige opgave
van adres en alle verdere gegevens noodzakelijk is.

HENGELO GLD, l maart 1960.
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Hengelo Gld.


