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Een Autofonds voor „Het Groene Kruis

Nu het praktische wljkgebouw aan de Kastanjelaan enige tijd in

gebruik is, hebben een aantal leden van ,,Het Groene Kruis" een

plan opgevat om het hun vereniging mogelijk te maken haar

dienende taak nog beter te vervullen. Zij zijn van mening dat,

door het steeds groter wordende aantal leden, verspreid door de

gehele gemeente, de aanschaffing van een auto ten behoeve van

de wijkverpleegster, een dringende noodzaak is geworden.

Het ligt in de bedoeling, met behulp van alle leden, een auto-

fonds te vormen, waaruit aanschaffing en onderhoud van deze

auto betaald kunnen worden.

Zeer binnenkort zullen de 700 leden van „Het Groene Kruis"

met een lijst voor dit doel bezocht worden. Alle leden die het

vele en onmisbare werk van de wijkverpleegster kennen, zullen

zeker naar vermogen willen bijdragen om de aanschaffing van

dit noodzakelijke stuk „gereedschap" voor de zuster mogelijk te

maken.

,,
babyderm-zeep

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen jrotis opgenomen.

25 Febr. jubileumfeeitavond van
B.O.G. en B.O.L.H.

28 Febr.- l Maart Utvoering Jeugdcorps
Bekveld

28 Febr. Verenigfcg van
Bedrij fsvoorlichting

? ? ? Jaarfeest fcngel.- en Meisjesver.
Varssel

^3 M«rt Feestavond N.V.V.

10 Maart Ba) avond in Concordia

20 Maart Lezing met lichtbeelden
over Palestina

19 Maart Nutsavond, Jetty Cantor

Maarten Captein en Pierre Palla

!0 Maart Filmavond Veilig Verkeer

21 Maart N.V.E.V.

23 Maart en Paasmaandag Uity.

Muziekv. Crescendo

12 April N.V.E.V.

Zolang je nog een moeder hebt

)it is de titel van de bekroonde
[Oostenrijkse film met Paula Wes-
fsely in de glansrol van haar groot-
ste carrière.
Dit is een film die geen aanbeveling
Behoeft. Wanneer U hem gezien
fcbt, wéét U. dat hier de bezoekers
opaf zullen drommen.
Eenaangrijpend verhaal waarin een
moe" geheel alleen haar vier kin-
dere tot waardige mensen in de
maa<chappij moet maken.
Gee vrouw zal zich kunnen ont-
tre*

cn fl
a

n
 dit roerende verhaal

er&een man mag deze film missen.

Vpr bijzonderheden verwijzen wij
Uiaar de advertentie in dit blad.

Geslaagd
Van de door de B.O.G. en de
G.M.v.L. georganiseerde cursus in
landbouwwerktuigen slaagden alle
deelnemers.
Dit waren: A. Enzerink, B. Enze-
rink, H. J. Obbink, G. T. Kelholt,
M. Wissels, B. A. Derksen, G. J.
Hanskamp, G. B. Oldenhave, A. J.
Abbink. H. J. Groot Roessink en
H. J. Ruesink.
Te Keyenburg werd een cursus uit-
gaande van de Jongeren-organisatie
van de A. B.T.B, georganiseerd in
tractoren. Hier slaagden de volgen-
de deelnemers: B. Ankersmit, Th.
Tersteeg, J. Weenink en W. Ron-
deel.
Beide cursussen werden gegeven
door de heer J. Horstink, alhier en
de diploma's werden door de heer
Nakken van het Rijkslandbouw-
consulentschap uitgereikt, onder welk
toezicht ook de examens werden af-
genomen.

Handen en Li ppen

Gevaarlijk ijs.
Men verzoekt ons te willen wijzen
op de onbetrouwbaarheid van het
ijs op de Bleek.
Voor de eenden en de vis wordt
de ijskorst op vele plaatsen open
gehouden, waardoor het ijs zeer on-
betrouwbaar is.
Er zijn door de gemeente een aantal
borden geplaatst en ook houdt de
politie wel extra toezicht, maar het
lijkt ons toch wel nuttig om ouders
van kinderen op het grote gevaar
van dit ijs te wijzen, zodat ze hun
kinderen er voor kunnen waarschu-
wen.

KERKDIENSTEN
Zondag 26 Febr.

HENGELO GLD
Ned. Herr. K*rk

9 uur de heer te Winkel

10.30 uur Ds Kwint.

Goede Herder Kapel 10 uur Os Hakkesteegt

Vrij». H*rv. K«rk
7 uur Gemeente-avond Ds v. Linschoten

.,Mens en Techniek"

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

ü-
De Reclame en Veilig Verkeer

Vanaf heden zal in „De Rec^me"
op geregelde rijden een stukje ge-
plaatst worden onder het motto
„Veilig Verkeer", teneinde op deze
wijze mede te werken tot bevorde-
ring van de veiligheid van en het ge-
ven van voorlichting aan onze lezers.

Geef de brandweer voorrang.
De plaatselijke brandweer klaagt
er over dat na een brandmelding
de wegen die naar de brand leiden
extra worden belast door vele wiel-
rijders die naar de brand gaan kijken.
Hiertegen is geen enkel bezwaar
mits zij uiterst rechts van de weg
rijden en achter elkaar.
Al het verkeer dat een weg nadert
waarover de brandweer gaat dient
aan de brandweer voorrang te ver-
lenen mits de brandweer gebruik
maakt van de sirene.
Bij de laatste brand werd een auto-
mobilist uit Zwollerkerspel bekeurt
die geen voorrang verleende.
De politie zal vanaf heden extra
aandacht besteden aan deze materie.

H AM E A

Geneest ruwheid en schraalheid

Gevonden voorwerpen
Zadeldek. Schroevendraaier. Grolse
wanten. Muntbiljet. Doublé arm-
bandje.

Verloren voorwerpen
Portefeuille motorpapieren. Heren
glacé handschoenen. 2 portemonnais
Blauw-groene ceintuur.



Door een ziekte van slechts enkele weken nam

de Heer uit ons midden weg onze geliefde Vader,

Behuwd', Groot- en Overgrootvader

JAN WILLEM SILVOLD
Weduwnaar van Janna Kuenen,

in de gezegende ouderdom van ruim 83 jaren.

Uit aller naam :

F. W. SILVOLD

HENGELO GLD. 18 Februari 1956.

Varssel F 51

De teraardebestelling heeft plaats gehad Donder-

dag 23 Febr. op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo. Gld.

Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde

Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

-

V)TBARTJE LETTINK
Wed. van J. H. Woestenenk

in de ouderdom vari 76 jaar.

Uit aller naam :

J. W. MENKVELD

HENGELO GLD, 17 Februari 1956.

„Groot Mentink"

De teraardebestelling heeft plaats gehad Woens-

dag 22 Febr. op de Algemene Begraafplaats te

Vorden.

IJzig koud nog steeds!
Nog steeds goed weer
om te breien en
om te handwerken.
In beide artikelen vindt U een grote

keus bij

Schröder

Wij missen enkele ladders en trappen
Wil degene waar ze zijn blijven liggen

even bericht doen!
Wf Schildersbedrijf WINKELMAN

Veemarktstraat 2

IS UW VISITEKAARTJE

Dank zij het succes wat wij onlangs mochten

boeken met onze speciale aanbieding

costuums, volgen hier nogmaals de prijzen

I
Serie l per coctuum f 115. 5O

Serie 2 per costuum f 118.5O

Serie 3 per costuum f 122. —

Serie 4 per costuum f 125.—

Voor de a. s. Lidmaten een pracht gelegenheid

Beleefd aanbevelend

v/h Burghard — Spalstraat 20

A.S. BRUIDJES en BRUIDSMOEDERS l
Bruidsalbum Günther Désirée No, 110. Fantastische model-
len voor de bruid en haar gevolg. 4 kl. druk. Met alle
raderpatronen. Onmisbaar voor U f 3.85.

M. Grote gecomb. Seizoenalbuxns Zomer 1956.
Stella m. raderpatroon f 2.75
Iris m. raderpatroon - 3.50
Star geheel op kunstdr. verv. -'4.25
Groot kinderalbum m.a. raderp. - 2.45

Collectie M 4 modealbum» doch van Zomer of Winter
1955 zolang de voorraad strekt slechts f 6 . —

D. 5 prachtige haakalbums f 4.20 nu f 2.—

B. 4 mooie Zwitserse Breiboeken f 4.20 nu f 2.—
K. 3 kruisstee ka l bums (zeer mooi) f 4.15 nu f 2.50

All* drie collecties D.B.K. nu vcor f 5.50

Bestel vlug s.v.p. Betaling d. bijsl. in de brief, p. postwis-
sel of giro 240842. Rembours 50 et meer.

A. en H. BRUIL, uitgevers DOETINCHEM Tel. K 8340-3719

TEGEN HOEST
bij UW BIGGEN is

B O R S T l V A L
tegen Biggengriep (slingerziekte) is

P A T E X
een uitstekend homoeopatisch middel

Snelwerkend Prachtige resultaten

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — O. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo G\d,

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

HET JAARFEEST
van de Christelijke Jeugdverenigingen te

Varssel wordt UITGESTELD wegens brandstof

gebrek. De nieuwe data zullen zo spoedig mo-

gelijk bekend gemaakt worden.

De Besture.

* Voor Ondertrouwcirculaires en -Kaarten naar Drukkerij Woltes



Gemeente ZANGAVOND
Uitgaande van de

Bijbelkioskvereniging te Amsterdam

wordt op Woensdag 29 Febr. a.s.,
's avonds 7.30 uur een

Gemeente Zangavond
in de Ned. Herv. Kerk gehouden.

Aan deze avond werken mede, o.a. de bekende

radiozanger Kees Deenik, de Chr. Zangver.

„Looft den Heer", „Soli Deo Gloria" en de

organist G. J. Scheffer.

Solozang door de heer Deenik begeleid

door de heer Scheffer en gemeente-zang

welke door de heer Deenik wordt geleid

De Meditaties worden gehouden door Ds Kwint

en de heer te Winkel.

Elec, ontdooien van Uw waterleiding
VLUG en VEILIG

Installatiebedrijf WINTERS Spalstraat 8

Telefoon 280

Tegen Snot en Diphterie
bij Uw PLUIMVEE is

P H A R M A S O L
een uitstekend homoeopatisch middel

Snelwerkend Prachtige resultaten

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 ~ STEENDEREN

Filmzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie: Miedema-Deventer

ZONDAG 4 MAART 8 ÜÜR

DE AANGRIJPENDE SPEELFILM

,Zolang je nog een Moeder hebt'
met: PAULA WESSELY - Waltraut Haas -
De Wiener Symphonieker en het Weense Staats-

xOperaballet.

Slechts een Moeder kan haar kind
het licht der ogen weergeven.

Een aangrijpend beeld van eenMoederleven
Slechts een vrouw die moederweelde kent, zal voor
haar kinderen het eigen geluk opofferen.

Een film die U in het hart zal treffen.
Toegang 18 Jaar. Entree f 1.20 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal.

DEZE WEEK

1 pond leverworst f O.

Slagerij RATERINK

VIH

193lt£g1956
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B E K V E L D

25 JAAR JEUGDCORPS

Jubileum-uitvoeringen
op Dinsdag 28 Febr. in de school

te Bekveld
Donderdag l Maart in Feestgebouw

„Concordia"

PROGRAMMA:

i „De Ni'jjaorsvisite"
door J. W. Wagenvoort

2. „Ik wil niet meer lopen"
Toneelspel in 3 bedrijven door D. van Es

Aanvang half acht precies.

Entree f 1.— (beneden 14 jaar l e avond f 0.50)

VOOR AUTO-RIJLES
A.N.W.B. Bonds-Auto-Rijschool

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

Ontvangen pracht sortering

uums

en

J. E. T. LANGELER
ZIE ETALAGES

Philips Bigplampen en Armaturen
VEILIG en ECONOMISCH

Installatiebedrijf WINTERS Spalstraat 8



PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN

Telefoon 3539

Wordt gevraagd wegens

huwelijk der tegenwoordige

tegen April een flink
meisje voor huishouding

en winkel.

Beumkes
Levensmiddelenbedrijf

Kleine advertenties
t/m 10 woorden 60 cent

Pension ,,Villa Nuova"

Vorden, vraagt een

Kamer-ujerhmelsle
Te koop vers gedorst

roggestro, „Huize Zelle"

Hengelo Gld

Te koop een zo goed als

nieuwe kamerkachel, te

bevragen bij fa Harmsen,

Smederij Noordink.

Te koop r.b. Maalkalf
bij A. Bisselink, D 37.

Bekveld

•

•
+

•
•
•
+

•
•
•
+
+
+

•
+

•

Onttrekking gedeelte weg

aan openbaar verkeer.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo
Gld brengen ingevolge art. 10, 2e lid der
Wegen wet ter kennis, dat belanghebben-
den ter secretarie dezer gemeente kennis
kunnen nemen van hun voorstel aan de
raad aan het openbaar verkeer te onttrek-
.ke.n het zuidelijk gedeelte van de Teuben-
weg te Keijenborg, Kadastraal bekend sectie
G nr. 1615.
Bezwaren tegen het voorstel kunnen schrif-
telijk aan de raad worden ingediend vóór
8 maart a.s.

Hengelo Gld, 24 februari 1956

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

F. van Hoogstraten, burg.
H. C. Arends, secr.

DE R E P E T I T I E
van de Zangver. „Looft den Heer"
Maandagavond

gaat wél door!

Te koop roodb. drachtige

volbl. vaars, zeer goede

productie afst., begin Maart

aan de telling, abortus vrije

stal. G. Wissink, „Berkens"

Keyenburg.

Te koop 100 jonge hennen
9 weken oud, S x R

H. J. Regelink, E 50,

Hengelo Gld

Volgt
het

uoorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

JE RECLAME"

Te koop vers gedorst

roggestro, bij G. Schuerink

„'t Holte" Hengelo Gld

Bezorgt steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

KLEM Hengelo Gld


