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is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

2 April (2e Paasdag) uitvoering Crescendo

1 1 April uitvoering Crescendo

6 en 7 April Jaarfeest Jongel.- en

Meisjesver. Varssel

10 April Bindingsavond B.B.

12 April uitvoering kinderzang Bekveld

12 April N.V.E.V.

15 April Motorterrein wedstrijden op het
circuit 't Zand

17 April Filmavond Veilig Verkeer

Propaganda-avond C.J.M.V. en C.J.V.F.

te Toldijk, Zaal „den Bremer"

Onze
nieuwe

Burgemeester
Met ingang van 16 April 1956 is
bij K.B. d* heer Th. Baron Mackay.
thans burgemeester van Rolde in
de provincie Drente, benoemd tot
burgemeester van Hengelo Gld.
Wij hadden het genoegen, Dinsdag-
morgen, direct na het bekend wor-
den van de benoeming, een telefoon»
gesprek met onze nieuwe burge-
meester te hebben.
Uit dit gesprek, dat uiteraard van
korte duur was, kregen we de in-
druk met een sympathiek man te
doen tt hebben, voor wie het niet
moeilijk zal zijn de vriendschap van
onze bevolking voor zich en zijn ge-
zin te winnen.
Burgemeester Mackay deelde mede
dat hij onze gemeente niet kent,
doch hij stelde zich ongeveer een-
zelfde gemeente voor als Rolde, in

(Cliché afgestaan door de
Gelders-Overijselse Courant)

hoofdzaak agrarisch. Alleen, Hengelo
heeft ruim 6000 inwoners, tegen-
over ongeveer 4000 in Roldt.
De nieuwe burgemeester is gehuwd,
is vader van vijf kinderen, in leef-
tijd variërend van 17 tot 4 jaar.
Hij vertelde ons verder dat hij 45
jaar oud en belijdend lid der Ned.
Heiv. Kerk is en dat hij niet bij
een politieke partij is aangesloten.
Wanneer de installatie zal plaats
vinden is nog niet bekend.
Wij hopen dat de indruk die we
uit het korte gesprek hebben op-
gedaan juist zal zijn en dat onze
gemeente aan de heer Mackay velt
jaren een goede burgemeester mag
hebben.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD
Zondag l April

Ie Paasdag
Ned. Harr. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

2.30 uur Paasdienst voor de leerlingen der
Zondagsscholen

Goede Herder Kapel 10 uur Ds Hakkesteegt

Vrij». Herr. Kerk

10.30 uur Ds van Linschoten, Laag-Keppel

2e Paasdag
Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen, Vorden

Goede Herder Kapel geen dienst

Zondagsdienst doktoren:

Ie en 2e Paasdag

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

Ie Paasdag

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

2e Paasdag

H. van Soest, Dierenarts

Telefoon 420 (bij geen gehoor 005)

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

Autorijders, kent Uw plichten:

Dimt op de weg bijtijds uw lichten!

HAMEA

Geneest ruwheid en schraalheid

Keijenburg
2« PAASDAG

BALAVOND
van de IJsclub

zaal Winkelman
Aanvang 6 uur

In meubelen en woningtextiel
By EJjn wij ruim gesorteerd.

lindien U echter méér wilt zien, halen wij

U van huis en laten U de

meubeltoonkamers
zien in Zutphen of Deventer, waar U een

overweldigende sortering aantreft en alles

kunt bekijken zonder enige verplichting.

Woninginrichting

H.Lubbers
Raadhuisstr. Hengelo Gld



Heden overleed na een langdurig, geduldig ge-

dragen lijden, mijn innnigge'iefde Vrouw, Moeder,

Dochter, Schoondochter. Zuster en Schoonzuster

HENDRIKA JOHANNA HARMSEN
echtgenote van T. Momberg,

in de leeftijd van bijna 34 jaar.

Haar vaste overtuiging, dat zij in Jezus armen veilig was

troost ons allen.
Gez. 174

Familie T. MOMBERG

Henkie

Familie HARMSEN

Hengelo Gld, 27 Maart 1956.
E 23

De teraardebestelling zal plaats hebben heden

Zaterdag 31 Maart om 14.00 uur op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden behaagde het de Heere, na een langdurig,

geduldig gedragen lijden, uit ons midden weg te

nemen, onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en

Grootmoeder

JOHANNA HARMSEN
echtgenote van Jac. Vos,

in de ouderdom van 78 jaar.

Uit aller naam,

Familie VOS

Hengelo Gld, 29 Maart 1956.
Dunsborg B 55

De teraardebestelling zal plaats hebben op Dins-

dag 3 April a.s. om 1.30 uur op de Algemene

Begraafplaats te Hengelo Gld.

! Bloemen..„Pasen
Grote sortering. Zeer concurrerende prijzen

M. Wijnbergen
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En U wenst een mooie japon ?

Laat dit dan verzorgen door ons atelier

dat routine daarin heeft

En U iets levert in zijde, kant of nijlon

Ook voor de verdere familie

maken wij 'n japon die prettig zit.

'n Ruime keus uit tal van stoffen.

Schröder's Damesatelier
is HET adres voor al Uw maatwerk.
ZIE ONZE TROUWETALAGE'S
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S
s*

B

Advocaat, per lies 2.98
met 60 geldzegels

Limonadesiroop, p. lies 99
met 15 geldzegels

159 gram sniiuiorsi 72
met 10 geldzegel»

Er zijn 1600

VéGé-kruideni«r*

in Nederland

Olde fietsen an de kant

Want de Zómmer kump in 't land !

„Locomotief" steet veur ow klaor,

Fietsen en genieten maor!

Veur jonge vrouwlu „sport en kleur"

Want dat gif een betjen fleur!

Geet 't ow Soms neet had genog?

„BOY-bromfietsen" he'w ok nog!

Door kö'j toch zo fijn op jagen

Maor pas op met kleine blagen!

Wi'j een fietse of brommer kopen,

Kom dan eers bi'j ons an lopen!

Willem Luimes



Kies Uw meubelen met zorg.

U k o o p t geen m e u b e l e n voor één d»g,

m a a r v o o r j a r e n l a n g g e b r u i k .

S t e e d s w e e r m o e t U w k e u z e U v o l d o e n i n g

g e v e n . D a a r o m i s he t 10 p r e t t i g a l s

U d i t i n e e n r u s t i g e o m g e v i n g k u n t doen .

T e z a m e n met U w l e v e r a n c i e r z u l l e n w i j U

g a a r n e i n é é n v a n o n z e s h o w r o o m s r o n d l e i d e n .

Steenwijk

Mebpelerweg 26-28
Telef. K 5210-222)

Deventer
„Het Wtttt Huis';Brink 96

Telef. K 6700-5223

Amsterdam

KeiZfrsgrackt 68)

Telef K 20-37812

Groningen
Ou Je "ïïoteringestraat 42

Teltf. K )900-30423

Bezoekt de^ moderne toonzalen van Nieweg 6:> Banis

De lente tegemoet

Of het nu
voorjaar, zomer of
najaar is, en ook bij iedere
gelegenheid bent U „gekleed" met
een klassiek mantelcostuum. Het is ge-
maakt van zuivere wollen kamgaren en
heeft een zeer elegante pasvorm.

(ook in ipecialt htupmattn)

Dit charmante model is één van de
vele uit onze grote collectie - de best
gesorteerde uit de omtrek.

In vele modetinten

( N
r
LANGELER

KERKSTR. 11. HENGELO (Q)

Gevraagd aankomende

timmerman
W. Heijink & Zn

Vordenseweg

Vcrplecginr. Het Enzerinck

te Vorden vraagt net
meisje als verpleeghulp en

een werkmeisje in- of extern

soll. a. d. directrice.

Het Rusthuis vraagt per l

Mei huishoudelijke hulp
voor dag, of dag en nacht

Gevraagd een flinke
jeagen of aank. knecht
voor tuinwerk enz. tegen

flink loon bij M. Wijnbergen

Gevraagd een net R.K.
meisje voor dag en nacht

(± 16 jaar)

Aanmelding bureau dezes.

Gevraagd per l mei wegens

huwelijk der tegenwoordige

een dienstmeisje voor

dag en nacht zich aan te mel-

den bij Hotel Brandenbarg

Vorden

Te koop een partij man-
gels bij A. Besselink Bek-

veld D. 37

Te koop wegens plaatsge-

brek ± 100 R. I. R. prima

l jarige legkippen en in een

goede staat verkerende

electr. kunstmoeder
D. Schuerink D 118

Hengelo Gld



incone kwaliteit
'n garantie voor doeltreffendheid,
kwaliteit en verantwoorde prijs.

Dal betekent iets!
Heus, als "Incone" het goedkeurt kuntUop de kwaliteit
vertrouwen. Daar staat hun reputatie garant voor. Pro-
beer eens een paar ragfijne en toch sterke nylons vande
"JUWELEN "-kousen. Wij beloven geen gouden bergen,
maar dat U tevreden bent b zeker.

•SMARAGD* 51/30 3.50

•ONYX' 51/15 3.
90

Hie( ter plaatse verkrijgbaar bij:

•AGAAT*60/30

•PAREL* J51/30 4.25

2e Paasdag 2 uur

Pax A - Be-Quick A

E R R E S

WALDORP

-mm
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PHILIPS

FRIDOR

RADIO
De nieuwste uitvoeringen

met 2 en 3 luidsprekers.

HIGH F IDELITY SET
Door nieuwe vinding absolute

ruimtelijke weergave

HE NL I Rijwielmagazijn

Voor alle drukwerk Drukkerij Wolters

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Meisje gevraagd voor 2
dagen per week.

A. G. Wolsink

Vordenseweg Hengelo Gld

Te koop een partij bomen-
stokken bij H. Megens

Bekveld D 58

Te koop een toom biggen
bij Th. Coobs Bekveld D 73

Hengelo (G)

Te koop 2 dekrijpe B. B.

zeuyjes en een partij bie- <•

ten bij J. B. Otten D. 57

Te koop tophout van 316

stuks zware populieren aan

de Domhofsdijk te Ruurlo,

ook in gedeelten. Steeds

gratis schoon houtmot
verkrijgbaar.

fa. Gebr. Sueters Kijenburg

telefoon 476

Te koop beste B.B. zeugjes
75 kg tevens gevraagd 2
beste M.R.IJ. vaarskal-
veren
D. Lettink Linde Vorden

Bezorgt steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

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

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

Kippenhokken
van beton met spouw.

JT s\
geheel compleet met gUrirrtameo en dak

van Asbestgolfplaten.

Vraagt inlichtingen «n prijs bij:

J. LUBBERS, Kervelseweg 11

B. Halfman, D 135a

' HENGELO GLD



De moderne verf
waar iedereen mee

kan werken.

Hoge glans en

lange levensduur

Goedkoop in gebruik

Tevens
Behang «a

•choonxnaakarÜkoUn

verkrijgbaar bij de fa.

St Jansstr. l O a, Tel. 365

611 SteQ6 Gooi C 54a, Tel. 478

tovert alles
in dc mooiste kleuren

een

mooie c f planlt
dan naar

WAAMELINK's Bloemenmagazijn
Keijenburg Tel. 334

Het adres voor Uw

• meubilering

• huis- en slaapkamers
en alle soorten

Ook maken wij Uw oude matras weer als nieuw

Desgewenst in één dag weer terug.

CHR. MUZIEKVER.

„CRESCENDO"
Directeur de heer A. M. Garritsen

op 2e Paasdag

's avonds 1 uur in „Concordia".

Na een aantrekkelijk muziekprogramma,

afgewisseld door gewijde muziek,

volgt opvoering van het toneelspel

„VADER JOB"
in 3 bedrijven, door Hans Nesna.

Entree f 1.—

VSf" De donateursuitvoering heeft plaats

op Woensdag 11 April a.s.
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is 't de moeite waard om onze

nieuwe modellen
^"^v te komen bekijken en passen.

c)ree<7s net nieuwste en net Leste

bij

Gebr. Jansen Schoenhandel

U komt toch ook 2e Paasdag op het

BAL met schietwedstrijden
van de schietver. „Willem Tell'̂ /̂ r
in zaal Langeler Hengelo Gld /$ 5 "(j

D.W.U. Souplex matrassen
2-pers. 98.50 - 119.50 - 139.50

Patent matrassen
het beste uit het beste met 2 k k. 214.80

Latilit schuimrubber 120/190 220.—

Kern- en vlokmatrassen

Prima i en 2-pers. stalen ledikanten

(ook in slaapkamers)

fa Lentferink - tel. 383

Vlug en zuinig koken

doet U op ESSO"U9S!
Het VEILIGE gas in de HANDIGE flessen.

ESSO-GJLS DEPOT: Ruime

tabUadr. Winters """"
Spalstraat 8 * Hengelo Gld gascomforen

Chr. Jeugdverenigingen Varssel

j '

op 6 en 7 April in de school
te Varssel. Aanvang 7.45 uur

Opvoering van het blijspel

„de professor van der Heide"
Donateurs op vertoon van donateurskaart
vrije toegang.

Niet-donateurs en-trices f 1<20 (bel.inbegr.)

De Besturen



COÖP. LANDBOÜWVERENIGING

„DE VOLHARDING" HENGELO-G

Eierkolen weer voldoende voorradig van prima kwa-

liteit. O. N. en Wilhelmina. Anthraciet is nog schaars

en kan beperkt worden afgegeven. Bruinkoolbriketten

en aanmaakturYen voldoende aanwezig.

Alle soorten kunstmeststoffen voldoende voorradig:

Kainiet met 17°/0 met m.g.o., Kali 40°/0, patentkali

slakkenmeel - superfosfaat (korrelproduct). Amonfosfaat

en N.P.U. 5X10X10 en 12X10X20 dit laatste teer

geschikt voor aardappelen en boomgaarden. Zw. Am-

moniak, kalksalpeter, kalkamonsalpeter en Chilisalpeter.

De markt der voederartikelen is zeer vast gestemd,

men moet de eerste tijd op steeds hogere prijzen rekenen,

ook de prijzen der mengvoeders zullen dientengevolge

ook regelmatig hoger worden. Alle gangbare meng-

voeders voldoende voorradig. Men wordt dringend ver-

zocht niet te dorsen in meelzakken en beslist geen haver

in de meelzakken te doen. Wij hebben hiermee de

grootste moeite, enkele haverkorrels kleven zich vast

binnen in de zakken en voor hergebruik moeten deze

zakken volledig gereinigd worden en dat gaat zeer

moeilijk, helpt ons hierin en dors beslist niet in meel-

zakken. Zakken voor dorsen worden door ons gratis

hiervoor geleend.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten
Woensdag 4 April

te Hengelo Gld
MARKTVERENIGING

aas vacan

jongensoveralls

coccidiosis

CATARRHOL
••n uitstekend Homoeopatiich middel

Werkt zowel voorbehoedend als genezend

Bevat geen chemicaliën of andere schadelijke

bestanddelen. Snelwerkend.

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK
Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

Door uitbreiding van om tankstation
knnen wij U leveren:

Benzine
Super-Shell en
Diesoline
Prompte bediening en seiYice

waarborgt U

Garagebedr. A. B. Wolsink
Tel. 256 • Hengelo Gld

Nu is het de tijd om Uw rijwiel te laten

Moffelen en Chroomen
bij het van ouds bekende ADRES

Fa m. e. ui. LUIMES •

Waarom
plaagt U Uzelf toch langer?

Ook Uw pijnlijke likdoorns en eeltplekken

zijn in een wip verdwenen.

Zonodig levering van steunzolen volgens

gipsmodel (ook aan ziekenfonds O.G.Z.O.)

Veetoméerzoek gratis.
Behandeling volgens afspraak.

Altijd aan huis te ontbieden.

Med. gedipl. pedicure

FIEH JANSEN, Schoeiniandel, VORDE1

Klefllno-lfldüslPto TH. F. Seeslnp & a
We hebben nog plaats op onze ateliers

voor NAAISTERS

en LEERLING-NAAISTERS
Bij ons leert U het gehele naaistersvak

Goede sociale verzorging

Wc komen U op aanvrage gaarne bezoeken om

nadere inlichtingen te geven

Aanmelden dagelijks aan het kantoor

Na kantoortijd op Kerkstraat 24

Ontvangen

cocos
H.J.Buunk&Zn


