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Motor-terreinwedstrijden

Hengelo in Gelderland zal Zondag
15 April a.s. weer in het middel-
punt van de belangstelling staan bij
alle motorsportliefhebbers in de wijde
omtrek en van hen die willen ge-
nieten van een stuk ongerept na-
tuurschoon in de Gelderse Achter-
hoek.
Immers deze Zondag zullen op het
bekende circuit van „'t Zand" de
jaarlijkse motor-terreinwedstrijden
gehouden worden van senioren- en
junioren-renners in de zware en
lichte klassen.
De duizenden en duizenden bezoe-
kers van voorgaande jaren zullen
U kunnen vertellen van de vele
mogelijkheden die dit parcours biedt.
Een circuit dat van alle renners het
uiterste vergt aan vaardigheid, durf
en uithoudingsvermogen.
Het circuit geeft een goed over-
zichtelijke startplaats, flinke sprint-
gelegenheden, haakse bochten,
springkuilen en steile klimmen.
Nu al zijn de organisatoren bezig
het terrein in orde, en waar zulks
nodig, verbeteringen aan te brengen.
Daar het hier een van de eerste
motor-terreinwedstrijden in dit sei-
zoen in ons land betreft, verwach-
ten de organisatoren de meest pro-
minente figuren uit de motor-ter-
reinsport aan de start.
De wedstrijden worden gehouden
onder auspiciën van de K.N.M.V.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

Beleefdheid in het verkeer,
strekt iedereen - ook U - tot eer!

Installatie burgemeester

Naar wij vernemen zal de installa-
tie van burgemeester Th. F. baron
Mackay plaats vinden op Maandag
16 April 1956 des namiddags om
3 uur.

Keuring dienstplicht

Van de tweede groep dienstplich-
tigen der lichting 1957 zijn 11 per-
sonen geschikt bevonden en 2 voor
goed ongeschikt verklaard. Van 3
personen is de uitspraak aangehou-
den, terwijl er één wegens ziekte
niet ter keuring kon verschijnen.

Dienstplicht lichting 1958

Voor de dienstplicht lichting 1958
zijn in deze gemeente 45 personen
ingeschreven.

Gevonden voorwerpen

Plastik ceintuur. Kinderboodschap-
tas. Ongevoerde glacé handschoen.
Herenrijwiel. Wollen wanten met
hoge kappen. Vaatje bier.

Verloren voorwerpen

Bruine portemonnaie.

Jaarmarkt

Op de Woensdag gehouden jaar-
markt waren 31 paarden en 135
biggen aangevoerd.
Geplaatst waren 7 kramen, enz.
Prijzen paarden van 600 tot 1000
gld per s tuk; van biggen 45 tot 55
gld per stuk.
Handel in paarden en biggen matig

SIMAVI-Collecte

In de week van 9 t/m H April
wordt hier ter plaatse de jaarlijkse
Simavi-inzameling gehouden.
Dit jaar luidt Simavi o.a. de klok
voor een melaatsen-inrichting op
Nieuw-Guinea, waar leiders aan
deze gevreesde ziekte liefderijk wor-
den opgenomen.
Geeft naar Uw vermogen bij de
komende SIMAVI-COLLECTE!

Adverteren doet verkopen

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 8 April

Ned. Herr. Kerk

8.30 uur T. J. Langstraat Vorden,

Jeugddienst

10 uur Ds Kwint Bediening H. Doop

Goede Herder Kapel 10 uur de hr te Winkel

Vrij*. Herr. K«rk

Geen dienst

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

11 April uitvoering Crescendo

10 April Bindingsavond B.B.

12 April uitvoering kinderzang Bekveld

12 April N.V.E.V.

15 April Motorterreinwedstrijden op het
circuit 't Zand

17 April Filmavond Veilig Verkeer

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

te Toldijk, Zaal „den Bremer"

Winterinspectie N.R.S.

Door inspecteur W. G. Lucassen te
Wehl werden van de volgende eige-
naren dieren opgenomen:
G. J. Hiddink, Gerrie bc+ 76
Joh. Klein Gotink, Carolien b- 77
D. J. Regelink, Betsie bc-}- 76
G. J. Olthof, Ida bc+ 76
H. J. Hissink, Nannie bc-}- 75
D. J. Bosman, Dientje bc+ 76
R. Groot Roessink, Doortje b- 77
H. Haaring, Leida bc+ 76
H. Haaring, Hermientje b 79 KS
H. E. Harmsen, Jenneke's Victor

b- 77 (stier)

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

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

ZATERDAG 14 APRIL

DANSEN
in „Concordia" te Hengelo

N. V. E. V.
Donderdag 12 April 1956, 's avonds 8 uur

in het feestgebouw „Concordia".

1 OPENING
2 ELECTRISCH DIALOOG

PAUZE

3 Causerie over de N.V.E.V. naar buiten (door

Mej. N. v.d. Broek)

4 Afscheid Mevr. van Hoogstraten

5 Praatje tussen JANNAO en DIEKE

Het bestuur rekent er op dat U deze avond Uw

echtgenoot meebrengt



Heden behaagde het de Here, plotseling uit ons

midden weg te nemen onze geliefde Man, Vader,

Behuwd- en Grootvader

GERUIT JAN HARMSEN

echtgenoot van D. C. Klein Gotink,

(in leven diricteur Coöp. Landbouwver. „de Volharding"

te Hengelo Gld)

in de ouderdom van bijna 55 jaar.

Gez. 53 : 1.

Hengelo Gld, D. C. Harmsen-Klein Gotink

Deventer, G. H. Harmsen

G. J. Harmsen-Meulenbrugge

Doetinchem, G. H. Meulenbrugge-Harmsen

L. Meulenbrugge

en kleinkinderen

Hengelo Gld, l april 1956.
Tramstraat l

De teraardebestelling heeft plaats gehad donder-

dag 5 april op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

Heden trof ons een zware slag, door het plotse-

ling overlijden van onze Directeur, de heer

G. J. HARMSEN

Ruim 20 jaar heeft hij met liefde zijn beste
krachten aan onze vereniging gegeven.

Al wat hij gedaan heeft, zal bij ons in

dankbare herinnering voortleven.

Bestuur en Commissarissen C.L.V.

„de Volharding" Hengelo Gld

Hengelo Gld, l April 1956

Met leedwezen geven wij kennis van het plotse-

ling overlijden van onze geachte Directeur de heer

G. J. HARMSEN

in de ouderdom van bijna 55 jaar.

Zijn nagedachtenis zal steeds in
onze herinnering blijven.

Het gezamenlijk personeel van de

Coöp. Landbouwver. „de Volharding"

Hengelo Gld, l April 1956

t Voor alle BLOEMEN
grote sortering

Zeer concurrerende prijzen

J M. Wijnbergen
Voor alle drukwerk Drukkerij Wolters

Met diep leedwezen geven wij kennis van het

overlijden van onze zeer geachte Secretaris-Pen-

ningmeester, de heer

G. J. HARMSEN

Zijn trouw en grote nauwgezetheid zal bij ons

in dankbare herinnering blijven voortleven.

De Heere trooste zijn diep bedroefde Weduwe

en familie.

Het Bestuur dei G.O.S.

afd. Hengelo Gld.

Hengelo Gld, l April 1956

Ie Paasdag werd plotseling van ons weggenomen,

onze geachte Secretaris, de heer

G. J. HARMSEN

Zijn nagedachtenis zal door ons in hoge ere

worden gehouden.

De Heere trooste de diepbedroefde familie.

Het Bestuur der

Chr. Hist. Kiesvereniging

Hengelo Gld. l April 1956

Door deze moge ik, ook uit naam van mijn vrouw,

alle ingezetenen, die ons zijn komen begroeten

bij mijn afscheid als burgemeester en allen die

ons met zulke schitterende afscheidsgeschenken be-

dachten, van ganser harte daarvoor danken. Vooral

ook het comité dat dit op touw zette en ons

deze verrassing bereidde en deze dag voor ons

onvergetelijk maakte.

F. VAN HOOGSTRATEN

A. H. M. VAN HOOGSTRATEN-

WIGMAN

ORCON's Kledingindustrie n.v,
vraagt een flink

NET MEISJE
voor bediening knoopaanzetmachine

Aanmelden aan atelier Wichmondseweg No. 2

Hengelo Gld, van 8—12 en l—5 uur

RECLAMEI

1 ons gekookte Ham SS cent

Slagerij RATERINK



. Zondag

Door Interland-wed strijd

Pax l -
Warnsv. Boys

12 uur

De spelers worden verzocht hiermede rekening

te houden.

Pax III - Keyenb. Boys III uitgesteld

van de Kinderzangver. „ZANGLUST"

in de Chr School te Bekveld,

op Donderdag 12 April a.».,

Opvoering van een toneelstukje

„Hoe Prins Mario plezier
kreeg in 't lezen"

Aanvang 8 uur Entre* f 0.75

Komt allen l

crn Vóórraacr

Westerwolds Raygras Originele Selecties

Italiaans Raygras Originele Selecties

Deze grasselecties zijn door hun groter blad-

vorm, Teel productiever dan de oude rassen

Prijzen zijn dit seizoen in verhouding tot afge-

lopen seizoen, lager dan de helft.

Voor de aanleg van blijvend weiland hebben wij

alle bekende Selectie-grassen in voorraad.

Originele Bietenzaden hebben wij in

originele verpakking, o.a. „Corona",

„Agrolis". „Gruno", enz.

Tevens hebben wij weer de bekende

Organische Tuinmcst „TERRAVIL"

in voorraad, de bekende mest die uitkomst geeft

voor hen die niet over stalmest beschikken voor

hun Tuin of Gazon.

üoor de betere Kwaliteit tegen redelllKe prlls
naar WAAMELINK'S
Zaadhandel en Bloemisterij

TEL. 334

Enveloppen, Rekeningen,
Briefpapier, Briefkaarten, enz.

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 455

gekleed in de onverwoestbare

HAZEWIND KLEDING

Zie onze nieuwe,

complete collectie

voor alle leeftijden.

HENGELO GLD

Besturen van plaatselijke verenigingen die mede-

werking wensen te verlenen bij de feestelijke

intocht van de burgemeester, de heer Th. Ph.

baron Mackay, op Maandag 16 april a.s.,

worden hierbij uitgenodigd zich te doen ver-

tegenwoordigen bij een bespreking op

maandag 9 dezer, te 20 uur,

in hotel Langeler alhier.

Het comité,

}. C. Geertsma

H. C. Arends

W. H. van Ballegoyen de Jong

Pastoor }. G. Alferink

Z. L. A. baron van Dorth tot Medler

R. C. Dwars

G. Esselenbroek

Ds K. G. Kwint

H. Luesink

J. H. Tijdink

Pastoor M. J. Ydema



otor-Terreinwedstri jden
.'t ZAND" te HENGELO GLD

Zondag 15 April a.s.

Aanvang training 12 uur ""̂ ÉÜ

wedstrijden 2 uur

Deurwaarder ROZIJN uit Groenlo zal op ZATERDAG 14 APRIL a.s.,

's middags 2 uur, in de zaal van Hotel Langeler bij opbod om contant

geld trachten te verkopen :

goed onderhouden Meubilaire en andere goede-
ren, partij nieuwe wollen dekens, Bedstellen, enz.

uit diverse nalatenschappen, w. o. Vloerkleden, Tafelkleden (nieuw), Crapeaud-

en Fauteuilstellen, Dressoirs, Complete Slaapkamer, Eiken Buffetten, Thee-

meubels, Nachtkastjes, Keukenstoelen, Uitschuif- en andere Tafels, partij

Ballonlampen met pendel, losse Crapeauds, Schrijfbureau, Electr. Wasma-

chine, l- en 2-pers. Ledikanten, Spiralen, l- en 2-pers. Bedstellen, Linnen-

kasten, Klokken, Pendule's, Spiegels, Glas- en Aardewerk, Haarden, Kachels

en hetgeen verder ten- verkoop zal worden aangeboden.

Kijkdag Vrijdag 13 April vanaf 's avonds 6 uur en Zaterdag van 10-12 uur

Nette goederen kunnen worden bijgebracht op Vrijdag 13 April v. 9-12 uur

Te koop een schrikdraad-

apparaat op accu, bij A.

van Arragon, Velswijk E 11

Te koop z.g.a.n. heren-

costuum, maat 52, Ban-

ninkstr. 7, 's avonds na 6 u.

Te koop een l ' / 2
pink, G. W. Braakhekke,

Hof straat 12

Te koop bezaagde berg-

roeden, naar keuze. H. Gr.

Roessink, Zagerij Hengelose-

weg, Vorden

Te koop een toom zware

biggen en een zeug met

11 biggen, bij H. Langeler,

E 37, Hengelo G ld

Te koop RB dragende maal

tbc- en abortus vrije stal.

Siemes, C 121 Keyenburg

Te koop een best roodb.

maalkalf 4'/2 maand oud,

bij A. L Ellenkamp, D 31,

Hengelo Gld, Tel. 385

Te koop 5 beste biggen

bij H. Besselink, Reigersv.

Steenderen

Te koop 20 mooie biggen

en een veepot 150 liter

z.g.a.n. G. Lammers, Bekveld

D 5, Hengelo Gld

Te koop 2 drag. vaarzen

waarvan één volbloed met

beste lijsten. G. J. Hiddink

„Hesselink" Tel. 486,

Hengelo Gld

Te koop pinken en vaar-

zen, tbc- en abortus vrij,

bij G. Loman, D 60,

Hengelo Gld

Te koop rogge- en haver-

stro en mangels (groen-

kraag) b i j W. Goossens,

Dunsborg B 33

Te koop vers gedorst rog-

ge- en haverstro, bij

Hissink, D 8, Hengelo Gld.

N.o.Z.

Verloren een stroopschaar

van tractorploeg, op de weg

van Ruurlo-Hengelo. Gaarne

terugbezorging bij J. Smeenk

Linde E 61, Vorden

Te koop een toom biggen

bij J. Pelgrum, Noordink

Hengelo Gld

Te koop enkele dekrijpe

B.B. zeugjes, v. 6410 E,

M. B+ zeug. G. Wissink,

„Berkens" Keyenburg

Te koop eetaardagpelen

bij H. Bulten F 42, Varssel

Hengelo Gld

Te koop 20 jonge hennen

R.I.R., 9 weken oud, Luimes

Lankhorsterstr. Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Gevraagd een net

R,K, Meisje
± 16 jaar, voor dag en

nacht, in gezin met 4 kinde-

ren. Mevr. E. Willemsen-

Salemink, korte Heezestr. 5

Doetinchem.

Mevr. Poese Vorden, vraagt

een dagmeisje

Gevraagd zelfstandige hulp

in dehuish. v. d.en n .hu lp

voor praktijk en werkster

aanwezig. Aanmelden Burg.

Dijkm.weg l, Zutphen.

Tel. 3155

Met Mei gevraagd wegens

huwelijk der tegenw. flink

meisje, voor halve of hele

dagen. D. Wolters, Nieuw-

stad 12, Vorden

Terstond gevraagd flinke

werkster voor enige dagen

per week. Adres bur. dezes

Gevraagd zo spoedig moge-

l i jk een f l inke timmer-

mansleerling of aan-

komende, H. J. Ruiterkamp

E 33, Linde-Vorden Tel. 531

Gevraagd flink meisje

voor de schoonmaak.

Schröder

Gevraagd zo spoedig moge-

lijk een flinke jongen

voor lichte administratieve

werkzaamheden. Aanbieding

onder no. 50, bur. dezes

WALA - beha
bijzonder geschikt voor
zwaardere figuren.
Baleintjes in maagband en
hoogopgeknipt in de rug
met brede schouderbanden

v o l 12,25

Onze WALA
maal'

specialiste
adviseert U

gaarne in
de paskamcr

Pas eerst,
kies dan \

Kastpapier
Boekhandel Wolters



1

Ook in
St. George d'Elmina
is Heineken's Bier

het meest getapt,
want:

» Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent

• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstijd

De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langertgoed
is te houden

Een retourtje

Enschede -

St. George d'Elmina

,,Kom maar terug met ,,dikke" orders", zei
de verkoopleider en niet lang daarna aat deze
textielverkoper uit Enschede, aan de Goud-
kust, in de stad met de schilderachtige naam:
St. George d'Elmina.

Hij vergeet z'n levenlang dat ,,uitstapje" niet
meer. Om de enorme hitte niet, maar bovenal
om die ene grote verrassing niet. Want als je
ver van huis en haard een glas bier bestelt en
ze brengen je het vaderlandse Heineken's,
dan sta je wel even te kijken . . .

Heineken is niet voor niets de grootste expor-
teur van Pilsener Bier ter wereld! Van de
totale bier-invoer van de Goudkust neemt
Heineken liefst 80% voor z'n rekening! In

Barchem en Biak, in Buurse en Buffalo, in
Borculo en Bombay. overal wordt precies
hetzelfde bier gedronken: Heineken's Bier.

Terug, tussen z'n Enschedese vrienden en be-
kenden brengt onze textielverkoper een feest-
dronk met Heineken uit en zegt: „Ditzelfde
bier drinken de mensen daar ook. Stapelgek
zijn ze erop ..."

Heineken's Bier

v wntnaa

MEUBEL-OLIE f 1.25 per (lesje
Hiermee doet U wonderen.

Een» geprobeerd, altijd begeerd!

LUBBERS - Woning-inrichting

Nu is het tijd voor

JERSEY
BLOUSES

ROKKEN

JAPONNEN

PAKJES

Schröder

Grote keuze geboortekaartjes bij Drukkerij Wolters



Het advies van de vakman.

Meubelen kopen is een kwes t i e van v e r t r o u w e n .

U z i e t de b u i t e n k a n t , de v a k m a n k e n t

h e t b i n n e n w e r k e n d e u i t v o e r i n g .

D a a r o m is het n o o d z a k e l i j k U door

/ " w e r k e l i j k e v a k m e n s e n t e l a t e n v o o r l i c h t e n .

W e n d t U dus to t Uw l e v e r a n c i e r om

g e z a m e n l i j k m e t h e m

é é n v a n o n z e s h o w r o o m s t e b e z o e k e n .

i Steenwijk
\ Meppelerweg 26-28
\ Telef. K 5210-2223

j Deventer
\,,Het Wttte Huis','Brink 96
i Telef. K 6700-522)

: Amsterdam
l Keizersgracht 685
l Telef K 20-37812

\ Groningen
l Oude 1$otcringetiraat 42
\ Telef, K 5900-30423

Bezoekt de moderne toonzalen van Nieweg £• Bams

TEGEN DE

coccidiosis
bij Uw kuikens, is

CATARRHOL
•on uitstekend Homoeopatisch 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

DENKT aan de

Donateursuitvoering
van de Chr. Muziekver. „CRESCENDO"

op Woensdag 11 April a.»., in zaal

„Concordia", Aanvang 7.30 uur

Kledinp-lndüslPie TH. F. Seesing & Zn
We hebben nog plaats op onze ateliers

voor NAAISTERS

en LEERLING-NAAISTERS
Bij ons leert U het gehele naaistersvak

Goede sociale verzorging

We komen U op aanvrage gaarne bezoeken om

nadere inlichtingen te geven

Aanmelden dagelijks aan het kantoor

Na kantoortijd op Kerkstraat 24

De fok vereniging Varssel vraagt een

MONSTERNEMER
Aanmelden bij J. G. RUESINK Varssel.

9
Stofzuigers o.a. de RUTON of

HOLLAND ELECTRO

Wasmachines MIEL, EDY of A. E. G.

Electr. Scheerapparaten PHILIPS,

BRAUN of REMINGTON

Ook voor Uw Strijkijzers, Strijkplanken,

Keukenuitzetten en Casettes (o.a. Gero)

Tevens depöthouder van

B enegas
G A S C O M F O R E N

(in diverse prijzen uit voorraad leverbaar)

Eerste ZELHEMSE WASMACHINEH.

WILLY DE VRUGHT VELSWIJK
TELEFOON 415

Fokvereniging „Hengelo" vraagt een

monsternemer
Aanmelding en nadere inlichtingen bij de secretaris,

JOH. JOLINK, Keyenburg Hengelo Gld.

Op de Donderdag 5 April j.l. gehouden jaarver-

gadering van de Oranje-Commissie in zaal

Langeler, welke van te voren in de pers was

bekend gemaakt, waren alleen de bestuursleden

aanwezig. Wegens gebrek aan belangstelling

van het publiek, hoofden van scholen, waar

het toch ook een kinderfeest betrof voor alle

schoolkinderen, enz., is het bestuur in zijn ge-

heel afgetreden, zodat de Oranje-Commissie

heeft opgehouden te bestaan.


