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Terug van Zee.
Dinsdagavond keerden een 10-tal
Hengelose kinderen, na een 6-weeks
vacantieverbiijf in de kinderkolonie
„Kerdijk" te Egmond aan Zee, in
ons dorp terug. Bij de bushalte
werden ze opgewacht door een groot
aantal ouders en verdere familie-
leden.
Het was de kinderen aan te zien
dat de zeelucht hen goed gedaan
had en dat de eetlust was toege-
nomen. Vrijwel alle uitgezonden
kinderen waren belangrijk in gewicht
toegenomen, sommigen zelfs 15pnd.
De heen- en terugreis werd ge-
maakt onder leiding van de wijk-
zuster van het Groene Kruis

't Nut.
Blijkens een advertentie in dit no.
heeft de afd Hengelo van 't Nut
voor dit seizoen weer een aantrek-
kelijk programma opgesteld. Zoals
in die advertentie te lezen is, zijn
deze Nutsavonden alleen toegan-
kelijk voor leden.
Degenen, die dus één of méér avon-
den willen bezoeken, en nog geen
lid zijn, doen er goed aan zich als
lid van 't Nut aan te melden, ten-
einde teleurstelling te voorkomen.
Voor verdere bijzonderheden ver-
wijzen wij naar de advertentie.

Heropening zaak.
Woensdagmiddag had de herope-
ning plaats van de geheel gemoder-
niseerde Dames- en Heren kappers-
zaak, parfumeriën en tabaksartikelen
van de heer H. M. Wuestenenk
aan de Spalstraat.
Na de opening die door de toe-
komstige opvolger E. J. Wuestenenk
Jr. werd verricht, sprak de heer J.
H. Tijdink, als voorz. van de Win-
keliersvereniging enkele woorden.
Hij memoreerde o. m. de oprichting
van deze zaak door de heer E. J.
Wuestenenk Sr. voor 50 jaar terug
in het pand Spalstraat 18.
Een groot aantal genodigden en be-
langstellenden kwamen deze middag
een kijkje nemen naar hetgeen hier
een staf van ambachtslieden heeft
doen verrijzen. Hengelo is met deze
modernisering een zaak rijker ge-
worden die kan wedijveren met vele
soortgelijke zaken in de verre om-
trek.
Wij sluiten ons gaarne aan bij de
woorden van de heer Tijdink, die
de familie Wuestenenk alle goeds
in zaken toewenste tot in lengte
van dagen.
Vanzelfsprekend sierden ook hier
een groot aantal bloemstukken het
geheel tot een fleurig aanzien.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 Sept.

HENGELO OLD

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds G. van Rhijn, Em. pred. te Deventer

Goede Herder Kapel 10 uur.
Ds Hakkesteegt, Bediening H. Doop

Vrije. Herr. Kezk

Geen Dienst

STEENDEREN

Ned. Herv. Kerk

10 uur v.m. Ds A, M. Nortier.

Collecte Kerkekas

Zondagsdienst doktoren:

Dr Beems, Telefoon 266

bij geen gehoor : bellen 008

Mooi succes.

De Nat. Res. te Hengelo ontving
deze week, de groepsprijs van de
Air Borne wandelmars.
Hengelo was de enige groep van
de Nat. Res. die de groepsprijs ont-
ving.

Volksfeest Linde.

Evenals voorgaande jaren organi-
seert de feestcommissie te Linde
het steeds meer bekend wordende
volksfeest op 30 Sept. a.s.
Als extra attractie heeft men dit
jaar op de vooravond van het feest
(op 29 Sept. dus), een cabaretge-
zelschap geëngageerd met hier wel-
bekende radio-artisten, onder leiding
van „Willem uut de Achterhoek".
Tevens treden in dit gezelschap op:
Franelly's parterre acrobatiek, Jenny
van Elsloo (muzikaal en vocaal act.)
Pierrie Duro (magie show) en Ub
Kiki (acrobatische clown).
Gezien het grote succes op andere
plaatsen zal er hier zeker ook veel
belangstelling voor bestaan. De en-
treeprijzen zullen tot een minimum
beperkt blijven.
Op 30 Sept. zullen verschillende

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

22 Sept. Nutsavond. Henk Zoutendijk
met ,,Peer Gynt". 's Middags Jeugd-
voorstelling.

28 Sept. N.V.E.V. Kookdemonstratie

2 Oct. Balavond Excelsior

6 Oct. Uitvoering Zangver. Excelsior

12 Oct. Zangavond „Soli Deo Gloria"

20—21 Oct. Fancy-Fair. Chr. Muziek-

vereniging „Crescendo".

28 Oct. Nutsavond. Cor v. Beek draagt
,,De Gouden Reall" voor.

30 Oct. Cabaretavond m.m.v. Max van
Praag, kwartet Jan Corduwener.
Willem v. Cappellen, Tini Visser.

2 Nov. Uitvoering „Soli Deo Gloria"

4 en 6 Nov. Uitvoering „Concordia"

5 Nov, Uitvoering ,,Soli Deo Gloria"

13 Nov. Feestavond N.V.V.

17 Nov. N.V.E.V. Visdemonstratie.

24 Nov. Uitvoering „Looft den Heer"

25 Nov. Nutsavond. Lezing met film
„Kruger Wildpark" door J. v. Brugge

9 en 10 Dec. Uitvoering Crescendo

15 Dec. Nutsavond. Lezing over „Dieren
rondom onze woning" door de hr
Wigman.

20 en 21 Jan. Jubileum Jeugdver. Varssel

25 Jan. Nutsavond. Film over Rubber
en motorraces en hersengymnastiek.

17 en 19 Febr. Uitvoering „Concordia"

23 Febr. Nutsavond. Toneel ,,de beste
jaren van ons leven" door de Nrd.
Ned. Comedie. 'sMiddags jeugdvoor-
stelling ,,De avonturen van Gijsje
Goochem".

wedstrijden worden gehouden, waar-
onder enkele nieuwe, o.a. doeltrap-
pen voor dames en rijden op de
wonderfiets
's Avonds is er gelegenheid tot dan-
sen in de grote feesttent, met het
bekende dansorkest „The Mood-
chers". Voor verdere bijzonderhe-
den verwijzen we U naar een adv.
welke volgende week in de Reclame
verschijnt.

Elke tand
een brillant

£.S.
Hiermede delen wij de geachte inwoners van Hengelo en omgeving

mede dat wij onze slagerij met Ingang van heden hebben overge-

daan aan de heer A. H. RATERINK.

Wij danken U allen voor het in ons gestelde vertrouwen en be-

velen onze opvolger dan ook gaarne in Uw gunst aan.

Hoogachtend,

SLAGERIJ JOH. EPPINK & ZN.

In aansluiting op bovenstaand bericht, delen wij U mede, dat wij

vanaf heden de slagerij van JOH. EPPINK 6 ZN,, hebben over-

genomen en hopen door prima kwaliteiten en nette bediening een

ieders gunst waardig te worden.

Hoogachtend,

A. H. RATERINK

HENGELO GLD, September 1954



Mij tot Nut Van 't Algemeen
Het bestuur van het Nut maakt bekend dat de
Nutsavonden dit jaar alleen toegankelijk zijn voor
leden, dit in verband met de vermakelijkheids-
belasting.

Zij die dus één of meer avonden van onder-
staand programma wensen te zien, worden ver-
zocht zich op te geven als lid bij een der onder-
staande bestuursleden of op 22 September aan
de zaal, (Langeler).

Het lidmaatschap voor een echtpaar kost f 4.—
Voor alleenstaande personen of huisgenoten is
dit f 2.50.

PROGRAMMA:
Woensdag 22 September 1954

om 20 uur in zaal Langeler HENK ZOUTENDIJK
brengt met zijn Poppenkast voor grote mensen
PEER GYNT - van Hendrik Ibsen.
U ziet in dit stuk de MENS die op zoek is naar
levensgeluk.

Donderdag 28 October 1954
om 20 uur in Concordia COR VAN BEEK
(U kent hem nog van vorig jaar) zal voor ons voordragen
DE GOUDEN REAEL naar het gelijknamige boek van
Jan Mens

Donderdag 25 November 1954
om 20 uur in zaal Langeler, de Heer J. van Brugge
houdt aan de hand van een prachtige kleurenfilm een
lezing over: Het Kruger Wildpark in N.O. Transvaal

Woensdag 15 December 1954
om 20 uur in Concordia de heer WIGMAN zal een
lezing houden over: Dieren rondom onze woning

Dinsdag 25 Januari 1955
Let op: 19.30 uur in zaal Langeler
Met Filmband door Rubberland. Een buitengewoon
leerzame en attractieve Nutsavond. Als dessert een
film over Amerikaanse motorraces. In dit programma
is ook opgenomen Hersengymnastiek

Woensdag 23 Februari 1955
om 20 uur in Concordia. Dit zal DE Nutsavond wor-
den, want de Toneelgroep „NOORD NEDERLAND-
SE COMEDIE" zal opvoeren:
De beste jaren van ons leven

Mevr. A. van Hoogstraten-Wigman, Hofstraat
Mevr. Walgemoed-Scholten. Noordink E 21
H. B. Jansen, (Weezenhagen) C 91
G. Lenderink, Regelinkstraat 7a
H. Luesink, F 18
C. Minnee, Hofstraat 6
Chr. van Petersen, Ruurloseweg 10

C. J. B. T. B. afd. HENGELO

vraagt deelname voor

een Cursus
in welsprekendheid, kosten worden

zo laag mogelijk gehouden.

Opgeven vóór 25 September 1954 bij

A. M. Scheffer, F 50, Varssel

H. Stoltenborg, C 122, Keyenburg

waar verdere inlichtingen worden verstrekt.

de Hecfat naded
hebben wij voor U prachtige wollen

* BLOUSEN

* TRUIEN en

* VESTEN

tegen scherp concurrerende prijzen

B. W. GROTENHUYS & Zn
Zie Etalage BEKVELD

Fancy Fair met
groot Bal

op Zaterdag 25 September a. B.

in zaal Langeler. Aanvang 6 uur

*
Ten bate van

de Voetbalver. „PAX"

Prima DANSMUZIEK

Buitengewone mooie prijzen

o.a. Wild, Pluimvee, Gas-pan ( I e keus)

Foto-toestel, Kolen, Wijn, etc. etc.

Vrij Entree Vrij Entree

•
•
•
+

•
+

Frisse nieuwe gor-
dijnen verjeugdigen
Uw interieur. Deze
week een speciale
aanbieding in glas-
gordijnen:

Een zeer mooie
dub b e Idraads
zuiver katoenen
marquisette in
écru en wit,
90 cm. breed.

Uitsluitend op bon 3 van
Uw Lnconé Kettingboekje
voor de bijzondere prijs

l.«
van slechts. . . f.

p. m.

+
+

•
•
+
+
+
+
+
+
+

VOOR EEN

GOED BOEK
BOEKHANDEL — WOLTERS

EenzuiueregeuiatleerdedeKen2-pers.
dus geen wolvlok-vulling.

Speciale aanbieding

tot l October slechts

4 kleuren: groen, goud, rood en terra.

Joh. HEERINK
Woninginrichting - Tel. 383 - VORDEN



Aan allen die ons de 6-en

Sept. j.l. tot een onverge-

telijke dag hebben gemaakt,

betuigen wij hiermede onze

hartelijke dank.

J. Klein Gotink

H. Klein Gotink-

Wentink

Hengelo Gld, Sept. 1954.

Biedt zich aan R.K. dag-

meisje Brieven onder

no 50 bureau De Reclame

Weggevlogen een groene

parkiet, luisterend naar de

naam Peter. Tegen beloning

terug te bezorgen bij de eige-

nares Betsy Noack,

St Janstr. 17, Keijenburg

Te koop een 2-persoons

bankje (Gobelin bekleding)

z.g.a.n. B. Grootbod & Zn

Regelinkstr. l Hengelo Gld

Te koop prima stoofperen

(Hereperen) en handperen

(Triumphe de Viënne), bij H.

Vlemingh, Bekveld Hengelo

Te koop een toorn mooie

biggen. J. Huinink Wich-

oiondseweg D 154, Hengelo

Te koop een beste zw.b.

dragende maal, bijna a/d

telling, tbc-vrij. H. Scheffer

Noordink, Hengelo Gld

Te koop 2 neurende Tol-

bloed malen van beste

afstamming en productie, bij

J.W.Wullink,C39,Hengelo

Te koop een r.b. dragende
maal, bijna a/d telling

tbc-vrij.

Gez.Hilderink, Keijenburg

Te koop een toom biggen
H. Riefel,

Fokkinkweg l , Hengelo Gld

ook Uw
keuze!

WALA - beha nr. 2208
met korte maagband :
ideaal voor slanke en
volslanke figuren met iets

"zwaardere buste
In pop/in 5.95
In sa f i/n 7.75

On» WALA
maat-

specialiste
.adviseert U

gaarn» in
de paskamer

Pas eerst,
kies dan i

Esso

4

•

•

•

•

•
4

•

•

Het gemak dient de huisvrouw

Het gas in de fles, waar stads»

gas ontbreekt

Verwarmen, koken, verlichten

Zuinig, proper, voordelig

Inhoud
gegarandeerd 13 kg.'

^Vraagt vrijblijvend prospectus^
bij onze depothouders

of:

ESSO NEDERLAND N.V. POSTBUS 110 VGRAVENHAGE

Depot: W I N T E R S Spalstraat 8
Sub-Depöts: J. POT, Poelsweg 7, Keyenburg

H. BOBBINK, Steenderenseweg C 50.

Te koop beste volbl. dr.

maal, Moeder S, met goede

melklijsten, 23 Sept. aan de

telling, A-stal. Th. J.Nieu-

wenhuis, Honnekink D l,

Hengelo Gld

Te koop een Spaniel,
Zuivelweg 14, Hengelo G.

Te koop M.R.IJ volbl. dr.

vaars, met goede melk-

lijsten, bijna a/d telling bij

A. Burghardt, D 84.

Voor Naaimachines en
Naaimachine-reparatie:

F. J. Lebbink,
VORDEN

Erkende Naaimachinehandel

Overal aan huis te ontbieden

Koopt bij onze adverteerders

RECLAME!

*
*
•
4>

•

•

•

•

•

•

•

*
+

+

•

•
>

4

500 gram Klapstuk

plus 1 pak vet

SAMEN VOOR ( 2.OO

Slagerij RATERIN K vlEppink
Alle soorten Huisslachtingen

worden op dezelfde voet voortgezet.

Voor HUIDEN betalen wij de hoogste prijzen.

LEES ALS STREEKBLAD

De GelJers-Overijselse Courant
Met uitgebreid nieuws uit eigen plaats en naaste

omgeving.

Agent voor Hengelo Gld: J. M. VOSKAMP, Tel. 414

Vordenseweg 24



IN VESTEN EN PULLOVERS
hebben wij van de

PeHaVee fabrieken
een pracht sortering ontvangen

tevens wollen Trainingsbroeken

voor Dames en kinderen.

H.J.Buunk&Zn

TE KOOP
onder de leden een complete

Waterpomp-installatie

(200 liter)

Inschrijving tot Zaterdag 25 Sept.

Coöp. Landbouwver. „De Volharding"

Hengelo Gld.

Door de Contrölevereniging VARSSEL

wordt gevraagd

EEN MONSTERNEMER
Aanmelden bij de Secretaris J. G. RUESINK.

Bezoekt de Fokveedag
TE HENGELO GLD

Uitgaande van de Kring van M.R.IJ. Fokver.

op Vrijdag 24 Sept.
Aanvang 9 uur

216 dieren en 30 groepen. Na de middag keuren

van afstammelingen van de stieren van de K.I.V.O.

Vorden—Hengelo. Gemeentelijk parkeerterrein.

Landbouwcursus
KEYENBURG

Opgare voor deelneming binnen 2 dagen.

* S. H. SCHRIJNER, Hfd der School

Nieuw worden Uw matrassen,
wanneer U ze door ons laat

bijvullen en overtrekken ! !

Ook van oude veren bedden maken wij U prima

matrassen. Mooie frisse damast-overtrekken

leveren wij uit voorraad. Vraagt stalen en prijs.

JOH. HEERIIIK
TEL. 383 - VORDEN

RUIME KEUZE IN:

H. J. HARMSEN & Zn
BANNINKSTRAAT

T O T A L E

UITVERKOOP
wegens opheffing l

NOG VOORRADIG:

Zeer sterke Jongens- en Meisjes-

schoenen, Winterpantoffels, Enz,

tegen sterk verlaagde prijzen.

B. DE BRUIN, Schoenhandel
BANNINKSTRAAT 13

DE NIEUWE COLLECTIE

Winterstoffen
IS GEREED!

Nu heeft U nog de GROOTSTE KEUZE.

Schröder

KEYENBURG
Zaterdagavond direct na het Lof,

VERGADERING
van de gecombineerde Zang- en To-
neelvereniging, in het Parochiehuis.

Tevens opgave nieuwe leden.

INSCHRIJVINGEN

D A N S L E S
i a.s. Dinsdag

21 Sept. van 7.30—

8.30 uur in

„CONCORDIA"

èésanssclwol Jli. Jr. cJ\'ansscncoi /tv., T. es \wneman

VORDEN - Tel. 467


