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Achilles nam afscheid van Broere

Op de foto: Uit handen van dhr
Witteveen, penningm. van Achilles,
ontvangt de scheidende het geschenk
onder couvert.

Geslaagd.
Aan de Nijmeegse Universiteit slaag-
de de heer Chr. Schrijner voor het
candidaatsexamen Letteren, fac. Let-
teren en Wijsbegeerte.

Gevonden voorwerpen
Linker bruin kinderschoentje. Lin-
ker heren glacé handschoen. Paar
witte gym.schoenen. Zwarte kinder-
portemonnaie. Zweep. Vier kleuren
vulpotlood. Jongenspetje. Blauw ge-
blokte das. Rode kinderportemon-
naie. Springtouw. Bril met etui. Paar
Kinderwantjes kleur rood.

011 r u s f i g. ge j a a gel ?

Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Feestavond „Pax".
In zaal Concordia werd Dinsdag
de jaarlijkse feestavond gehouden
van de voetbalver. Pax. Nadat het
Hengelose kwartiertje voor de vier-
de maal verstreken was, werd de
avond geopend door de heer Aal-
berts, voorzitter van Pax. Door de
sneeuw hadden vele Pax-vrienden
verstek laten gaan. Door leden van
div. plaatselijke verenigingen werd
hierna opgevoerd het blijspel „Mijn
vriend Leonard". Dit kostelijke hu-
moristische spel werd, de zeer kor-
te voorbereiding in aanmerking ge-
nomen, goed vertolkt en het bezorgde
de bezoekers een uurtje aangename
ontspanning.
De voorzitter dankte alle mede-
spelenden voor hun medewerking
rn bood de dames een bloemstuk
en de heren een doos sigaretten aan.

(Foto Arnold)

De gymnastiek- en
athleuek vereniging
Achilles heeft Maan-
dagavond afscheid
genomen van haar
leider dhr Broere op
een wijze waarover
nog lang zal worden
gesproken. Aan deze

afscheidsavond
werkten de volgende
verenigingen mee:
muziekver. Concor-
dia en Crescendo.de
zangver.SanctaCae-
cilia, Excelsior en
Looft den Heer, de
mandolineveren. De
Zingende Snaren en
de accordeon veren.
DEKO.

In zijn welkomstwoord richtte de
voorz. de heer de Vries zich in de
eerste plaats tot de familie Broere
en de vice-voorzitter van het Kon.
Ned. Gym. Verbond, de heer Joh.
Dijk en de burgemeester.
Hierna voerden verschillende spre-
kers het woord o.a. de burgemeester,
de heer Joh. Dijk en vele anderen.
De heer Joh. Dijk zeide in zijn rede
dat het bondsbestuur de heer Broere
had benoemd tot ere-lid van ver-
dienste van de KNGV voor de
verdiensten op het terrein van de
lichamelijke opvoeding. Als blijvend
bewijs overhandigde spr. de heer
Broere hierna het fraai ingelijste
diploma.
Vervolgens nam de voorzitter van
Achilles het woord. Achilles zonder
de heer Broere is bijna ondenkbaar.
U hebt een belangrijk deel van Uw
leven afgesloten. Toch zal het con-
tact tussen U en Achilles blijven
bestaan, want de vereniging be-
noemt U tot ere-lid.
Hierna richtte hij zich tot 2]Jleden
die 25 jaar lid van Achilles waren,
n.l. mej. Riek Groot Roessink en
de heer Henne Wansink en betrok
ook Mevr. Broere in de huldiging
door haar een bouquet bloemen aan
te bieden.
De heer Broere dankte voor de
onderscheidingen en de hartelijke
woorden tot hem gesproken.

Nieuwe lesuren Achilles
Dinsdag 6.45-7.45 meisjes B l,
7.45-8.45 jongens B I en B II,
8.45-9.45 dames senioren.
Woensdag 4-5 kleuters

5-6 meisjes A,
6-7 jongens A,
7-8 jongens B,
8-9 heren.

Donderdag 6.45-7.45 meisjes B II
7.45-8.45 dames

KERKDIENSTEN
Zondag 1 Maart

HENGELO GLD

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur : Ds Dun, Humrnelo, Jeugddienst
10 uur: de heer Te Winkel
Goede Herder Kapel l O uur: Ds Kwint,

Vrije. H«rv. Kerk

Geen dienst

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

9.45 uur: Ds A. M. Nortier H. Doop
7.30 n.m. Ds Dijkhuis, Jeugddienst.

Zondagsdienst doktoren :

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor : bellen 008

DAMPO GENEEST
verkoudheden

bij Vader, Moeder en Kind

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

8 Maart: Nutsavond
10 Maart: N.V.E.V.
24 Maart: Uitvoering Jeugdclub V.O.
19 Maart: Uitvoering Kinderzangkoor

„Zanglust" te Bekveld
2 en 19 April: Uitvoering Crescendo

3 April: Feestavond N.V.V.
19 April: Feestavond Schietvereniging
21 April: Uitv. Zangveren. Excelsior

Laat-Winterse

(Dinsdagmorgen)

Natuur heeft weer haar witte kleedje aan,

Vanmorgen is zij weer een ongerepte bruid.

Haar kille schoonheid wens ik naar de maan.

Hoe lang nog eer de merel fluit ?

De winter heeft mijn liefde nooit gehad,

De herfst een weinig, om zijn prachtig
Koloriet,

De kale bomen ben ik nu allengs wel zat.

Gelukkig maar, ligt 't groenen al weer
in 't verschiet,

Hartstochtelijk, heb ik de lente lief,

Een vurig minnaar ben ik van de zomerzon,

Ik schreef ze beide graag een minnebrief

En zou ze willen vrijen, als het kon !

MAX HOLT

' — Naar wij vernemen bestaan er
in Hengelo plannen om te komen
tot oprichting van een afd. van de
Ned. Padvindersver. en het Ned.
Padvindstersgilde en wel voor jon-
gens en meisjes van 8 — 10 jaar.
Oudere jongens en meisjes zouden
eventueel bij de leiding behulpzaam
kunnen zijn.
Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door Mevr. v. Hoogstra-
ten en Mevr. van Dijke.



n de*
Laat U nooit zand in de ogen strooien

door mensen die beweren dat een bril een

bril is. Wees er van overtuigd alleen goed

vakmanschap is garantie voor iets goeds.

Hoxlogexie - Optiek L. Kohier v/h Fa Wissink

Goud - Zilver Telefoon 374, Hengelo-Gld

Voor het overtrekken en bijvullen

van Matrassen en gewatteerde Dekens

B. GROOTBOD & Zn
Meubelmakerij - Stoffeerde r ij, Tel. 469

Met P, Sluis opfokvoer begonnen,
MetP.SIuisochtendvoergewonnen,

H. LUBBERS, & Zn
Vordenseweg — Tel. 467

H.H. LANDBOUWERS!
Het adres voor de verkoop van Uw
Stier en de aankoop van Uw Vaars-

kalveren met en zonder st.b. of fokver.
papieren is nog steeds

H. G. SANDERMAN

1914
Ir

Jutitcut»

W laac
1954

Onze Inkoop-Combinatie „l N C O N E" te Amsterdam

viert dit jaar haar 40-JARIG jubileum.

Ter gelegenheid hiervan ontvangt U gratis het

Inconé-Wonderboekje

Het bevat 16 waarde-coupons, die

recht geven op onze speciale weke-

lijkse aanbiedingen

Zodra het boekje vol is, krijgt U het gemiddeld bestede bedrag van deze aankopen

onmiddellijk en in contant geld uitbetaald

geeft recht op een korting van f 1.—

op een overhemd, met vaste of losse boord

Bovendien wordt iedere contante

aankoop in dit boekje genoteerd

Geldig van 6 Maart
tot 13 Maart

Waarde-coupon 2
Geldig van 6 Maart

tot 13 Maart

zware kwaliteit badhanddoek grote maat

in diverse kleuren, slechts l 1.95

3 Pracht ontbijtlaken 130x130 cm

Geldig van 6|Maart

tot 13.Maart
slechts l 3.95

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

AMBTENAAR

vraagt pension
Brieven vóór 11 Maart aan

W. Kooiman, A 105

Hensbroek (N.H)

Gevraagd een flinke bak-

kersleerling of aanko-

mende, Bakkerij Demming
Spalstraat 11

Mevr De Hoog, Kerkstr.

11 te Velp, vraagt wegens

huwelijk van haar meisje

voor haar gezin van 2 pers.

een flinke dienstbode

niet jonger dan 20 jaar.

Mevr. van Hoogstraten,

huize „Het Hof" te Hen-

gelo Gld, is bereid inlich-

tingen te geven.

De uitvoering van de jeugd-

club van V.O. is wegens

ziekte

uitgesteld
tot Woensdag 24 Maart
a.s.

Gevraagd zo spoedig mo-

gelijk grondwerkers.

H. J. Bosch, B 104,

Hengelo Gld

B.z.a. een boerenarbeider

voor 2 dagen per week.

Adres bur. v. d. blad.

Gevraagd een smidsleer-

ling, f irma G. Harmsen,

Noordink E 45, Hengelo-G.

Te koop een guste koe
en een dr. maal, 15 Maart

a/d telling, H. Kamperman

Keyenburg

Te koop 4 zware biggen

}. W. Ruesink, „op Abbink"

Hengelo Gld

Te koop een r.b. dr. maal

a/d telling 20 Maart, witte

stal, ingeënt tegen M. en

Kl.z. W. A. Kaak, E 39,

Te koop 3 schottelingen

bij J. W. Silvold, Varssel,

F 51, Hengelo Gld

Te koop tophout van H

peppels, bij M. Hiddink,

D 100, bij 't Kervel

Te koop 3 biggen, bij Th.

Coobs, D 73, Hengelo Gld

Voor Naaimachines en

Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,
VORDEN

Erkende Naaimachinehandel

Overal aan huis te ontbieden

Meten
a.s. LIDMATEN.

Wees kieskeurig, kies het beste voor een

van de mooiste dagen in Uw leven.

Wij beschikken over collecties in alle prijs-

klassen en modetinten.

Probeer het maar eens, U zult ervaren,

Ons maatwerk is niet te evenaren.

Beleefd aanbevelend,

B. DOLPHIJN, v h Burghard

Coöp, Boerenleenbank Keyenburg
Voor het afhalen der

Spaar- Voorschot- en Lopende rekening-

boekjes, zal het bestuur zitting houden op

Maandag 8 Maart 's nam. van 1.30-5 uur
voor de letters A t.e.m. E ;

Dinsdag 9 Maart 's nam. van 1.30-5 uur
voor de letters F t.e.m. J :

Woensdag 10 Maart 's nam. van 1.30-5 uur
voor de letters K t.e.m. N ;

Donderdag 11 Maart 's nam. van 1.30-5 uur
voor de letters O t.e.m. S;

Vrijdag 12 Maart 's nam. van 1.30-5 uur
voor de letters T t.e.m. Z.

Tijdens deze zittingsuren kunnen geen

bankzaken behandeld worden.

Het Bestuur

ZO JUIST ONTVANGEN

DE NIEUWSTE

Zomerstoffen
ALS U INTIJDS KLAAR WILT ZIJN,

KUNT U TERECHT

Schröder

• Geboortekaartjes

• Verlovingskaartjes

0 Ondertrouwcirculaires

• Visitekaartjes

• Rouwbrieven

Uitgebreide sortering Keurige uitvoering Billijke prijzen

ö R u k k e R i j wol teps
AGENT VOOR STEENDEREN:

H. A. KIKKERT, DORPSSTRAAT A 4

WEEKEND-Reclame
250 gr. Bloedworst gesneden

250 gr. Leverworst aan stuk

Samen 95 et

Eens geprobeerd, altijd begeerd!

SLAGERIJ JOH. EPPINK & Zn

Coöp. Boerenleenbank

Hengelo Gld

Inlevering Spaarbankboekjes
vanaf a.s. Maandag 8 Maart

t.e.m. Vrijdag 12 Maart

DE KASSIER, R. WAENINK.

Iedere Dinsdagmorgen van 8-12 uur
verkoop van:

Varkensvlees, Carbonade, gerookt- en gezouten

Spek, ver» mager- en vet Spek, Stompaf, Wang-

spek, Lever, Pootjes, Ribjes, Staarten, Koppen,

enz., tegen zeer voordelige prijzen.

Vraagt prijsopgaaf van VOOR- en ACH-

TERBOUTEN voor eigen gebruik.

Tevens Runder- en Varkensdarmen verkrijgbaar

Hengelose Engrosslachterij

v.h. D. J. JANSEN, Hengelo Gld

Voor de a.s. LIDMATEN

het adres voor Uw Kerkboeken is

WOLTERS Boekhandel



De eerste mooie dagen benut U voor de

Jc.hooYiwi.aak!
Dit kan U daarbij helpen :

Een rij goede schoonmaakartikelen

voor heel bijzondere prijzen.

goede Unionvezels 0.78
Luiwagens dezelfde, extra groot 0.98

de grote maat met taaie,
zwarte vezel 1.38

goede grijze dweil 0.68
Dweilen prima v. Heek f l i nke maat 0.89

allersterkste rode v. Heek,
extra groot 1.19

Colombo vezel 0.85

lange, sterke vezel 1.25

Handstoffer cocosvezel 0.69

Kastpapier per rol vanaf 0.20

Kastrand in wit of frisse kleuren p. rol 15 et

Punai'ses koper, per doos 6 et

PAKKET I
l s traatbezem; lange sterke vezel

l grote v. Heek dweil

l grote union werkborstel

l prima fiber handstoffer

En nog een hoekwitter" cadeau !

Straatbezems

samen

voor

f 3.50

samen

voor

f 2.50

PAKKET II
l straatbezem, colombo
l grijze dweil

l grote werkborstel
l cocos-handstofFer

En nog een hoekwitter cadeau !

Zemen, Stofdoeken, bezemstelen, Brons,

Peli wrijfwas, ragebollen, schoorsteenzeil,

Tafelzeil.

Bij elke aankoop van _^_

SCHOONMAAKARTIKELEN
(van minstens f 2.50).

een goede haren hoekwitter GRATIS.

STEVORD

Hi'j koopman !

Wat is er Jan ?

't Is goed dak ow net zag, straks hek d'er

ok al ene nao eschreewt, maor toe zei de

vrouw dat is Jaap neet, want die hef een

grieze jas an en den koopman had een zwatten

an. Zee, en ik mot ow toch hemmen veur de
kalver, want 'k heb nog een paar vetten en
nuchteren te verkopen.

J A A P MEIJERS - Tel. 352

Ook Uw adres voor Wrak Vee.

Voedert met overleg.
Geef Uw kuikens

Opfokvoeder van de G.O.G.

Doesburg. Voor sterke en gezonde dieren.

H. LUBBERS & Zn. Vordenseweg, Tel 467

Ingezetenen van Hengelo.
Ondergetekende koopt

^ oud lood en koper
tegen de hoogste prijs.

Dus ook voor Uw afbraakpompen naar

JAAP MEIJERS - Tel. 352

Ter Brake van Steegeren

Chemische Wasserij en Ververij
ALMELO

Agent: W. FLEMING

St Janstraat 16 - Keijenburg

HENGELOSE CEMENT INDUSTRIE

EN BOUWMATERIALENHANDEL

Hummeloseweg — Hengelo Gld

vraagt enige ĵongens
voor lichte werkzaamheden

NUTS-SPAARBANK VORDEN
OPGERICHT 1819j

De bank stelt

Gelden beschikbaar
onder hypothecair verband.

Vraagt inlichtingen ten Kantore Dorpsstraat 40, Vorden
Telefoon K 6752—455

Baddoeken, Thee- en

Keukendoeken

Prima kwaliteit

In alle prijzen

L E N T F E R I N K v/h JACOBS

HEDEN ZATERDAGAVOND

SJOELEN
om Krentenbrood, Taarten en Gebak.

Aanvang 7 uur. Bakkerij H. M. Mentink
REIGERSVOORT

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad l


