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Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler
19 Maart Dansen Langeler
23 Maart Nuts-muziekkindermiddag
24 Maart N.V.E.V.
26 Maart Dansen Langeler
31 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.
24 April Touwtrekmiddag Veldhoek
27 april meimarkt
7 en 12 Mei uitvoering „Excelsior"

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

Willem Teil, zaal Langeler

KERKDIENSTEN
Zondag 20 maart
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds Kwint,
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Hakkeiteegt

Doop

Vrijz. Herv. Kerk
Geen Dienst

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

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

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

C.J.C. „Jong Hengelo1

dinsdag 22 maart a.s. in Concordia

Aanvang half acht precies

Voor de pauze wordt een aantrekkelijk programma aan-

geboden o.a.

zang, muziek en voordracht
Na de pauze wordt, wederom vanwege een over-

weldigend succes opgevoerd, het prachtige in Hongarije

spelende toneelstuk

„Jeugd in de Branding"
onder regie van A. Enzerink

Entree f 1.20

Kaarten in voorverkoop bij Boekhandel Wolters

Zorg voor goede zitplaatsen!

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

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
155 biggen aangevoerd. Prijzen 40 tot 45
gld per stuk. Matige handel.

en pijn wég-
wrijven met
DAMPO

De beste toto prestatie werd deze week al-
er geleverd door Henk Onstenk, Hofstr, 26
met 11 punten

Huidgenezing
Huidzuiverheid • Huldgezondheid

R U ROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Adverteren doet verkopen

Zaal Langeler Hengelo Gld

Heden Zaterdag 19 Maart

DANSEN
Aanvang 7 uur

Orkest „THE STARLETS"

Vordense Coöp. Zuivelfabriek

vraagt een ervaren

Kantoorbediende (vr.)
moet genegen zijn de telefoon te bedienen.

Schriftelijke sollicitaties voor 26 maart a.s.



Op Zaterdag 26 Maart D.V. hopen onze geliefde
Ouders, Behuwd- en Grootouders

H. J. Heerink
en
F. Heerink-Weevers

de dag te herdenken waarop zij voor 40 jaar in
het huwelijk werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven is de wens van dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Maart 1960.
Dunsborg B 26

Receptie van 3-4.30 uur in zaal Concordia

De vroedvrouw, MEVR. KREMER, heeft

de praktijk hervat.
Spreekuur Donderdag 's middags van 1—2 uur.

Aan allen die hun medeleven getoond hebben
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna
mijn hartelijke dank.

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

Zondag 20 maart 8 uur

DE MEESTERLIJKE EN ZEER
AANGRIJPENDE FILM

„IK WIL LEVEN"
(I WANT TO LIVE)

met: SUSAN HAYWARD die de rol van haar
leven speelt, waarvoor zij een Oscar won!

Het meedogenloze verhaal van de film is een
waar verhaal.
Een film die ons van aangezicht tot aangezicht
brengt met de dingen die in onze wereld werke-
lijk gebeuren.

Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Toegang 18 jaar
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

t Lniet ia n ge t1

naar een goed adres voor Uw
uurwerken, brillen, gouden en
zilveren sieraden, enz. enz.

HIER IS HET ADRES

M. BERT» Horlogemaker, Ged. Opticien

Stationsstraat 14 -- ZELHEM

Ook aan reparatie wordt door ons de grootste
zorg besteed.

Iedere Dinsdag van 2 tot 5 uur houden wij
zitting in de Keyenburg, St Janstraat 17c

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

EXTRA RECLAME!

100 gram boterhamworst 30 et.

Slagerij Raterink

PLASMA-AVOND ROODE KRUIS
Denkt U er om, zich als donor op te geven
voor de plasma-avond?
Opgave kan geschieden vóór 26 maart a.B.
door persoonlijke aanmelding of inlevering van
de aanmeldingsstrook, gehecht aan de huis aan
huis verspreide circulaire, bij één van de vol-
gende adressen:
dr F. Schreuder, Raadhuisstraat 40
dr. Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7
C. A. Jansen, (Postkantoor)
E. T. A. Gasseling, Pastoor Thuisstr. 13 Keyenburg
W. Korten, Bekveld, D 79a
B. Lebbink, Noordink E 35
M. G. Luimes, Varssel F 68

De plasma-avond wordt gehouden
op dinsdag 19 april a.».

Alle soorten kool- en slaplanten. Tevens

violen, muurbloemen, duizendschonen

en madelieven.

Aanbevelend, M. Wijnbergen

Voor al Uw Verzekeringen
en Financieringen

->- MINNÉE EN MEMELINK
Telefoon 464 en 521

Weekend reclame:
l pond gehakt f 1.80
l pond doorregen rundvlees f 2.00
100 gram zure zult f 0.30

Slagerij STAPELBROEK

EEN BROMMER?

dan een SPARTA!
SPARTA is je ware
roept thans heel de schare.

HEUL! RIJUIIELMAGAZIJN
B. J. HULSHOF - HENGELO GLD



100°o bromfietsgenot
met een BERINI - GAZELLE - of D.K.W. Bromfiets van

* Garage A. B, WOLSINK, Spalstraat, HENGELO GLD
Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de hulp
en medeleven tijdens de
ziekte en overlijden van onze
inniggeliefde Vader

Jan Berend Eenink

aan Dr Schreuder en Zr.
Fokkens in 't bijzonder.

B. Eenink
B. J. Eenink

Varssel, Maart 1960
„Tjooitink"

De foto's van Achilles kun-
nen besteld worden tot
Maandag 21 Maart en
afgehaald Donderdag 24
Maart bij Boekhandel

Wolters

Te koop een goed onder-
houden luxe auto merk
V.W. en een compleet paar-
detuig, bij G. D. Scholten,
Varssel F 56, Hengelo Gld
Tel. 451

Te koop haverstro en goed
onderhouden meisjesrij-
wiel, 5-8 jaar. H. Jansen,
F 33 Hengelo Gld

Te koop 2 pinken, zw.b.
en r.b. met goede melklij-
sten, abortus vrij. G. H.
Sanderman, Banninkstr. 21,
Hengelo Gld

Te koop 2 toom zware
biggen bij W. Mentink,
C 86, Keyenburg

Te koop r.b. maalkalf bij
F. Eenink, F 98 Varssel
Te koop toom blanke big-
gen. A. Groot Koessink,
B 4 Hengelo Gld
Te koop 4 a 5 biggen bij
B. Willems D 106

Te koop een partij rogge-
en haverstro. Toonk,
„Mennink", Varssel

Te koop 6 zware biggen
bij H. Klein Zessink, B 71,
Hengelo Gld

Te koop een eerlijke r.b.
dr. koe, uitgeteld. G. Men-
tink, B 3, Hengelo Gld

Te koop een volbloed dr.
maal, bijna aan de tel l ing
vierk. stempel. H. J. Bruil,
Aaltenseweg, Hengelo Gld.

Uitgebreide collectie moderne

MANTELGOSTUUMS - DAMESHOEDEN

Pootaardappels
Hiervan opgave vóór 26
Maart van de benodigde
hoeveelheid.

B. Kelderman
Te koop z.g.a.n. 1-persoons
ijzeren ledikant, en kap-
stok met wandkleed.
Maria Postel, Keyenburg.

Billijk te koop een gekleed
zwart pak. Adres bureau
dezes.

ATTENTIE! ATTENTIE!
Het enig juiste adres voor

HYGIËNISCHE ARTIKELEfl
sinds 1934 is en blijft

FIDUCIA Postbus töHaarlem
Vraagt gratis onze uitgebrei-
de prijscourant. Discretie verz

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn,

dan repoi'tage's en
bruidslolo's

van DOLPHIJN

Te koop bonenstokken en
een partij mest. W. Schier-
boom, Wichmondseweg,

Hengelo Gld

Te koop een eerlijke roodb.
drag. koe, met beste lijsten
afgekalfde vaars en twee
beste vaarskalveren.
D. M. Wullink, D 136,
Tel. 427, Hengelo Gld

Geüooriekaarijes
Drukkerij Wolters



Textielbedrijf „VORDEN"
Vraagt voor spoedige indiensttreding:

a. meisjes van 16 jaar en ouder
b. jongens van 16 jaar en ouder
c. gehuwde vrouwen voor

eventuele ploegendienst
Hoog loon - Prettige werkkring

Goede sociale verzorging

Reiskostenvergoeding

Werkkleding gratis

Aanmelden: iedere avond van 7.30-9.30 uur aan
het bedrijf, Zutphenseweg 35, Vorden
Zaterdags van 14-16 uur

GEMEENTE HENGELO GLD

Schilderijententoonstelling
Door bemiddeling van de Stichting Culturele Raad voor
Gelderland te Arnhem is het mogelijk geworden - even-
als zulks plaats vond in de jaren 1957 en 1959 - een
tentoonstelling te houden in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Deze expositie zal samengesteld worden
uit werken van twaalf Nederlandse schilders en zal,
onder de titel „Variaties op het landschap", gehouden
worden van maandag 29 maart tot en mot dins-
dag 5 april 1960.
De opening zal plaats vinden op MAANDAG 28 MAART
A.S., des avonds te acht uur. De kunstschilder, de heer
J. Miechels te Arnhem, heeft zich bereid verklaard op
de openingsavond aanwezig te zullen zijn teneinde een
explicatie van het geëxposeerde te geven. De heer
Miechels voornoemd zal daartoe eveneens op woens-
dag 30 maart en Vrijdag 1 april gedurende de
middag en avond, aanwezig zijn.
De verwachting is gerechtvaardigd dat de tentoonstel-
ling, welke thans gehouden zal worden, stellig nog
meer belangstelling zal trekken dan de in de jaren
1957 en 1959 gehouden exposities, aangezien de keus
ditmaal gevallen is op het landschap als onderwerp en
de meeste mensen, die een schilderij wensen te be-
zitten, hieraan de voorkeur blijken te geven.
Ik hoop dan ook hartelijk, dat zeer velen de weg zullen
weten te vinden naar het gemeentehuis op de voor-
melde dagen (28 maart tot en met 5 april a.s.) en op
de volgende tijden: maandag 28 maart van des avonds
8.— tot 10.— uur ; dinsdag 29 maart tot en met
5 april van 10.— tot 12.— uur v.m.; van 2.— tot
5.— uur des middags en van 7.30 tot 10.— uur n.m.
Op zondag 3 april 1960 is de tentoonstelling gesloten.
De entreeprijs a f 0.20 per persoon (voor kinderen van
15 jaar en jonger f 0.10 per kind) zal - naar ik aan-
neem - voor niemand een bezwaar vormen deze ten-
toonstelling te bezoeken.

Burgemeester Mackay.

Hengelo Gld, 17 maart 1960

„HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING

Fa A. POLMAN
VORDEN — TEL. 13H

VOORJAAR ! Schoonmaak 1

IETS NIEUWS!
Wilt U een nieuwe VLOERBEDEKKING
of nieuwe GORDIJNEN. Wij hebben vele
soorten voorradig in verschillende prijzen en

belangrijk voor iedere beurs!

Hebt U al aan nieuw BEHANG gedacht?
Keuze uit meer dan 70 soorten.

Laat U bouwen of krijgt U een nieuw huis ?
Wij richten Uw woning smaakvol

en gezellig in.

De Jongensclub „JONG HENGELO"
vraagt voor zo spoedig mogelijk

EEN PERSOON
die zich beschikbaar wil stellen een aidelingsgroep
van de Jongensclub te leiden.

A.s. Woensdag 23 Maart
n.m. 3 uur hopen we ons nieuwe naar de
moderne eisen ingericht

foto-atelier en -handel
te openen.

Het zal ons een genoegen zijn U deze dag

te ontmoeten om ons bedrijf te bezichtigen.

Foto DOLPHIJN
VORDEN

.V.E.V.
DAMES, denkt U aan de LEZING 24 MAART
in Hotel Langeler, 's avonds 8 uur. Voor hen, die zich
nog willen opgeven als lid, volgen hier de eerstkomende
bijeenkomsten.

21 April, feestavond v/h 12'/a Jarig bestaan
In Mei waarschijnlijk een kookdemonstratie
7 Juni, excursie naar Beccon-emaillefabrleken
Vergeet niet Uw strook voor deelname 21 April mee
te nemen.

•


