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Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

5 Pebr. Uitvoering chr. jongensclub
Jong Hengelo

6 Pebr. Uitvoering Sancta Caecilia

7 Pebr. Evangelisatie-bijeenkomst

8 Pebr. Keijenburg. Lezing Dr Grashuis

9 Febr. Feestavond P.v/dA. en Vara

11 Pebr. Uitvoering Jongel.- en Meisjes-
ver., dorp.

16 Febr. N.V.E.V. Voorlichtingsavond

17 Febr. Gemeenteavond Ned. Herv. Gem

17 en 19 Febr. Uitvoering „Concordia"

19 Febr. Dansavond in Concordia.

23 Febr. Nutsavond. Toneel ..de beste
jaren van ons leven" door de Nrd.

Ned. Comedie. 'sMiddags jeugdvoor-
stelling „De avonturen van Gijsje

Goochem".

3 en 4 Maart Uitvoering Jeugdkorps

Bekveld

8 Maart N.V.E.V.-avond.

19 Maart Receptie 65-jarig bestaan zang-

en toneelver. Excelsior.

20 Maart Jubileumuitvoering Excelsior,
m.m.v. de Troubadours uit Enschede.

23 Mrt Nutsavond. Lezing over emigratie
naar Canada en Australië.

I en 11 April uitvoering Crescendo.

Ö>ames:

Verdrijf de kou

uit uw haren.

Gebruik

Kapsalon W. Lurvink
Ruurloseweg Telefoon 264

MUNHARDFS?,?£?
voor kinderen.mehThijm en Honing

Uitvoering Achilles

„Achilles leeft nog", zei de voor-
zitter Woensdagavond bij de opening
van de uitvoering, hierbij wijzende
op de aangetreden gymnasten met
hun nieuwe leider, de heer Groot
Wassink uit Doetinchem.
En dat Achilles volop leeft, is deze
avond bewezen door de verschillende
oefeningen die, door groot en klein,
alle correct werden uitgevoerd.
Met de benoeming van de heer
Groot Wassink heeft Achilles, na
de vele tegenslagen en moeilijkheden,
weer een bekwame leider gekregen
waarvan de resultaten reeds deze
avond te zien waren.

m
MIJN HARDT

Ook U...
gaat toch

morgenavond naar zaal Langeler

naar de

UITVOERING
van de

R.K. gein. Zangver.

„Sancta Caecilia".

Na een pracht zangprogramma, waaronder wer-

ken uit de opera's van Verdi en Rossini, kunt U
genieten van

„Het spook van de Vrijburcht".
Een vrolijk toneelspel in drie bedrijven.

Een gezellige avond wacht U!

We beginnen om half acht precies. De entree

bedraagt f 1.- plus bel. en voor plaatsbespreken

kunt U terecht van 11'/2 tot 12J/2 uur aan de zaal.

KERKDIENSTEN
Zondag 6 Febr.

HENGELO GLD

Ned. Heiv. Kerk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds Kwint.
Bediening H. Doop

Goede Herder Kapel 10 uur

Ds Wiersma, bediening H. A.

VrljM. Herr. Kerk

Geen dienst.

Steenderen

Bronkhorst 8.45 uur Ds Nortier (collecte),

Steenderen 10 uur Ds Nortier, H. Doop.
(collecte).

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266

bij geen gehoor bellen 008

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Evangelisatie-bijeenkomst

Uitgaande van de I. G.V.C, te Am-
sterdam wordt er Maandagavond
in zaal Concordia een Evangelisatie-
bijeenkomst belegd. Er zullen o. m.
een 3-tal films vertoond worden.
Zie de advertentie in dit nummer.

Rijks-postspaarbank

Gedurende de maand Januari werd
op het postkantoor alhier aan spaar-
gelden ingelegd f 6953.80 en terug-
betaald 6H7.74. Het laatst uitge-
geven boekje was genummerd H39.

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden week-
markt waren 141 biggen aangevoerd.
Bij een vlugge en goede handel (in
het begin wat traag) varieerden de
prijzen van 45 — 50 gld per stuk.

WEER ONTVANGEN:

de nieuwste
%,•' 9 f

Emigratietassen. '

Tevens HET adres voor

leren jassen en dekkleden.

G. JANSEN - ZADELMAKER

Wie adverteert wordt niet vergeten



Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze ge-

liefde Ouders en Grootouders

A. D. Verstege

en
R. H. Verstege-Lebbink

Woensdag 9 Februari a.s. hun 55-jarige Echt-

te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Februari 1955.

„D* Nieuwe Haar".

Op Maandag H Februari a.s. hopen onze ge-

liefde Ouders

G. J. Halfman

en
H. B. Halfman-Haarink

hun 25-jarig« Echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor ons gespaard mogen blijven

ie de wens van hun dankbare kinderen.

Jan

Jo

Gerrit

Gerda

Herman

Cristitn
lohan

Hengelo Gld, Februari 1955.
Hofstraat 7

Receptie van 4—5 uur in „Concordia".

Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Man,

Vader, Behuwd- en Grootvader

GERUIT STEEGE

echtgenoot van E. Nijman,

in de gezegende ouderdom van 86 jaar.'

Zijn heengaan was vrede.

Uit aller naam,

E. STEEGE-NIJMAN

Hengelo Gld, 3 Februari 1955.

De teraardebestelling zal plaats hebben op Maan-

dag 7 Febr. a.s. des nam. 1.30 uur op de algem.

begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden heeft God tot zich
genomen ons lief dochtertje
en zusje

SWJLNA ELISABETH

in de ouderdom van
4 weken.

bijna

Baron en Baronesse
van Dorth tot Medler-
de Weichs de Wenne
Josine, Mechtcld,
Gijsbert.

Hengelo-Gld. l Febr. 1955
„'t Zelle"

Mevr. van Hengel, Kastanje-

laan 9, vraagt een net

meisje, 3 morgens in de

week.

Gevraagd een flinke jen-

gen, voor lichte werkzaam-

heden in de klompenmake-

rij bij A. L. Ellenkamp, D

31, Hengelo-Gld.

A.s. Maandag 7 Febr.

's avonds half acht in feestgeb. Concordia

Evangelisatie-

samenkomst met titm, o.a.:
Het wondere Heelal

De Man die God vergat

Waarom ben ik zo gelukkig

Uitgaande van de I.G.V.C. te Amsterdam, die

ook de Gemeenteavond van 8 Dec. j.l. verzorge.

Komt allen en brengt anderen mee.

Rijwielen en Hulpmotoren
Hebt U plan een nieuw rijwiel of

brommer te kopen,

Kom dan eens bij Bobbink aanlopen!

Wij hebben

1e klas merkr ij wielen
in voorraad, in tour- en sportmodellen
in kleur en lichtlopend.

Wij hebben de

PJ.K. Bromfiets M 50 met Victoria motor.
Een snelle robuste hulpmotor met vaste wegligging,
stabiele telescoop-voorvork en 2 versnellingen.

De ideale hulpmotor voor f 555.-.

Beleefd aanbev , H. J. B O B B I N K

Rijwielhandel, Reparatieinrichting en Huish. artikelen

Steenderenseweg C 50 - Hengelo Gld - Tel. 463

H.H. Kippenhouders

Vitale kuikens, prima af-

stamming en goede verzor-

ging geven later winst als

productiedieren.

Laatst Maart en April nog beperkt

kuikens af te geven.

H. W. SMEITINK
B 23, Hengelo-Gld

Erkend fokbedrijf no. 472

- Telefoon 472

Steeds gratis verkrijgbaar schoon houtmot
prima strooisel voor varkens- en kippenhokken.

Tevens zaagspaanders te koop.

Fa Gebr Sueters, Klompenfabriek - Keijenburg

Mit een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad.



Deze prachtige

etterföet
Kousen

zyn in alle soorten
en maten verkrijgbaar
bij:

H.J,BUUNK&Zn

CUP. Jongens- en lïleisiesuer.
uit Jtet doirp, op Vrijdag

H Febr. a.s. in Concordia

Opvoering van:

Jan, mijn zoon'

Aanvang 7.30 uur

Toegangsprijs f 1.

Cb

Het tel.nummer van „De Reclame" is

DRUKKERIJ - WOLTERS

Te koop uitneembaar

kippenhok met verplaats-

bare voet, in prima staat.

H. Franken, Hummelose-

weg 36.

Te koop gevraagd partij-

tje hooi, 500-1000 kilo

of iets meer.

Aanb. onder no. 2 bureau

Reclame.

Te koop roggestro, vers

gedorst bij J. G. Garritsen

B 44, Hengelo-Gld.

Te koop een dragende

maal, bijna aan de telling.

J. W. Zeevalkink, C 71.

Te koop een partij eetaar-

dappelen, (Noordelingen)

en (IJselstar). A. Meerbeek,

Zelhemseweg 3, Hengelo~G,

Te koop een zwartbent

maalkalf bij G. Wen t in k,

F 87a, Varsel.

Te koop stalmest en 2

raamkozijnen met glas-

ramen en vensters, z.g.a.ri.

D. Schuerink,

D 118, Hengeïo-Gld

Laatste inschrijving

danscursus
a.s. Maandag 7 Febr. a.s.

van 8.30 tot 9.30 uur in

„Concordia".

Ook degene die zich hiervoor hebben opgegeven

worden verzocht aanwezig te willen zijn.
 v

—„^

Dansschool M.J.Kroneman
TORDEN - TEL. 467

FEBRUARI
de maand om uw linnenkast aan te vullen.

badlakens

baddoeken

keukendoeken

theedoeken

vaatdoeken

HOE handdoeken

STAAT tafellakens

U MET slopen

DE WOLLEN lakens
DEKENS? flanellen lakens

SCHRÖDER

Denk hedenavond

aan de feestavond

van de Jongensclub

JONG HENGELO1

in zaal „Concordia"

Stichting Bouwcommissie Veldhoek
Uitslag verloting:
No's 1071 -514 - 61 - 501 - 1649 - 400 - 233 - 165
1220 - 969 ~ 1651 - 1214 - 1438 - 87 - 1433 - 1093
355 - 114 - 1452 - 213 - 1036 - 1813 - 374 - 237
1483 - 511 - 999 - 1470 - 1049 - 1291 - 1204- 1985
712 - 1800 - 1299 - 1656 - 1398 - 1657 - 1408
279 - 1887 - 1056 - 24 - 865 - 1529 - 1149 - 681
1732 - 1419 - 1012 - 348 - 1086 - 1221 - 287
1995 - 22 - 266 - 775 - 295 - 984 - 817 - 167
472 - 152 - 1587 - 534.

Laatste gelegenheid tot afhalen van de prijzen a.s.
Vrijdag 11 Febr. van 7—8 uur aan de school in de
Veldhoek, daarna vervallen de prijzen ten gunste van
het Stichtings-Comité,

Bezoek de feestavond op 18 Febr. a.s.
in de school.

Zie volgende week de advertentie in dit blad.

Kerkboeken - Boekhandel Wolters
lijlHIII



Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de ]ong te Hengelo Gld. zal
op Maandag 1 4 Februari 1 955 om 1 O uur v.m.

in Hotel Langeler te Hengelo Gld. publiek verkopen

ruim 300 percelen hout, i.w.:

Voor het Burgerweeshuis te Zutphen :

Onder Hengelo-Gld.:

in Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg:
no's l t.m. 20 dennen voor rikken en slieten.

In de bossen v.h. „Klooster":
no's 21 t.m. 37 dennen voor rikken en slieten.

In het eikenbos b.h. „Kervel":
enige perc. eiken voor t immerhou t en posten.

Onder Linde:

op het „Maalderink" :
no's l t.m. 14 zwaar els- en berkenhout.

Op „de Vossenberg", achter de Viersprong:
no's l t.m. 22 dennen voor rikken en slieten.

Op het Hissink, achter de Voskuil en in het bosje
b.d. Bargkappe:
no's l t.m. 22 dennen voor rikken en slieten en
enige perc. lariks voor klaverruiters.

Onder Vorden:

in de bossen op het „Hiemken" b.d. Altnenseweg:
no's l t.m. 45 dennen voor rikken en slieten.

Onder Warken :

in de bossen a.d. spoorbaan bij Gr. Starink:
no's l t.m. 19 dennen voor rikken en slieten;
no's 20 t.m. 34 eikjes aan hopen voor posten en
brandhout.

Voor Mevr. van Sonsbeeck-Helmich
te Heino-O.

in „het Kattenbos" bij het Kervel te Hengelo-G.:
no's l t.m. 13 fijnspar aan hopen voor sporen en
slieten;
no's 14 t.m. 22 zwaar hakhout v. brandhout en
bonenstokken ;

te Varssel in de bossen „de vier Blokken" (bij v.
Leijden):
no's l t.m. 42 dennen voor rikken, slieten en
bonenstokken.

Voor de Herv. Gemeente te Zutphen.

Op „de Branderhorst" te Hengelo-G.:
no's l t.m. 6 zwaar eiken slaghout;
no's 7 t.m. 21 eiken voor timmerhout en posten.

Voor de Herv. Gemeente te Hengelo-G.

onder Hengeio-G.:
in het bos tegenover Langwerden a.d. Ruurloseweg:
no's l t.m. 5 eiken voor timmerhout en posten ;

in het Kerkenbos b.d. „Kreil";
no's 6 t.m. 25 dennen voor rikken en slieten.

Voor de Herv. Diaconie te Hengelo-G.

Op „het Sieblek" te Hengel-Gld.:
3 perc. en massa (34 st.) peppels voor klomphout
en 3 perc. peppels voor balkenslieten.
Aanw. H. Wolsheimer.

Voor Mevr. Bovenkerk te Hengelo-Gld.

onder Hengelo-Gld.:
in het bos achter Bretveld b.d. Ronde Venne:
no's l en 2 dennen voor slieten.

hi het bos bij het woonwagenkamp a.d. Ruurlosew.:
no'« 3 t.m. 16 dennen v. rikken en bonenstokken.

Kosten 10°/o voor kopers.

Betaling uiterlijk 15 Maart 1955 ten kantore

van genoemde Notaris.

Coöp. Boerenleenbank

Keijenburg

Voor het inleveren en afhalen van alle
spaar-, voorschot- en

lopende rekening-boekjes
ter rentebij schrijving over 1954,

zal het bestuur zitting houden ten kan-
tore der Bank op

Maandag 7 Febr, a,s, voor de
letters A t m M

Donderdag 10 Febr. a.s. voor de
letters N t/m Z

telkens van 9—12 en 2—5 uur.

Op gemelde dagen is de Bank voor
alle andere werkzaamheden gesloten,
uitgezonderd voor giro-opdrachten.

HET BESTUUR.

Radio en Televisie
WINTERS - Spalstraat 8

+
•%.

J plastic regenjassen J
vnnr .̂ .̂ r̂

4-
dames

heren

kinderen

• in zwart - groen - raf - grijs <

Op verzoek van de C.A.V.V. Keijenburg, de Coöp.

Landbouwver. „De Volharding" Hengelo en de Var-

kensfokver. Keijenburg, spreekt de heer

Dr J- Grashuis over Varkensfokkeri]

en -voeding

te Keijenburg op Dinsdag 8 Febr a.s. 's aronds

haf f acht in zaal Winkelman. Toegang vrij.

De Besturen.


