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Gemeente Hengelo Gld

De burgemeester dezer gemeente

is verhinderd

op Vrijdag 12 Oct. 1956

spreekuur te houden.

Pracht
handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

Planten en rooien van bomen

langs gemeentewegen

In verband met de in dit nummer geplaatste
bekendmaking over het planten langs ge-
meentewegen, wordt ons van de zijde van
het gemeentebestuur verzocht er de aandacht
op te vestigen, dat nog voortdurend door
hen die zich op plantrecht beroepen, bomen
op de bermen van gemeentewegen worden
geplant of gerooid, zonder dat voldaan is
aan de in art. 6 van het provinciaal wegen-
reglement opgelegde verplichting, daarvan
tenminste 30 dagen tevoren schriftelijk kennis
te geven aan burgemeester en wethouders.
Hierdoor ontbreekt het gemeentebestuur de
gelegenheid tijdig, ingevolge dit reglement,
voorschriften te geven, die de rechthebben-
den in het belang van de weg of de be-
planting moeten opvolgen. Dit leidt tot on-
toelaatbare toestanden. Het inplanten ge-
schiedt in veel gevallen op zeer willekeurige
wijze, zonder dat rekening wordt gehouden
met de noodzakelijke afstand tussen de bomen
of tussen de bomen en de weg. Ook worden
herhaaldelijk na het rooien de bermen in
zeer onverzorgde toestand achtergelaten,
stobben niet uitgegraven, takken en ander
afval niet opgeruimd, terwijl ook aan het
verwijderen van opslag geen aandacht wordt
geschonken.
Het gemeentebestuur heeft zich daarom ge-
noodzaakt gezien, de bedoelde verplichting
opnieuw onder de aandacht te brengen en
is voornemens in het vervolg aan de na-
koming daarvan de hand te houden.

Bevorderd

Tot adj. commies ter secretarie alhier (afd.
financiën en onderwijs) is benoemd mej. E.
M. Stapelbroek, thans klerk ter secretarie
dezer gemeente,

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

14 Oct. Floralia tentoonstelling in
zaal Langeler

14 Oct. Filmavond zaal Winkelman.

18 Oct. Gemeenteavond N.H. gemeente.

20 Oct. Bejaardenmiddag in Concordia.

20 Oct. Dansmuziek zaal Langeler.

23 Oct. Nutsavond. Lode van Gent met
k l e u r e n f i l m „Tussen vulkanen en
wilde dieren".

27 Oct. Balavond en fancy-fair,
uitgaande van de Pax-junioren

28 Oct. Filmavond zaal Langeler.

29 Oct. V.P.R.O. avond
film „Tuin der Wonderen"

6 Nov. Propaganda-avond Ned.
Blindenvereniging.

7 Nov. N.V.E.V. lezing

18 Nov. Filmavond zaal Langeler.

20 Nov. Nutsavond. „Met Piet Bos het
veld in".'s Middags voor schoolk.

9 Dec. Filmavond zaal Langeler.

12 Dec. N.V.E.V. Kerstbijeenkomst

13 en 14 Dec. Uitvoering „Crescendo"

19 Dec. Nutsavond. De bekende schrijf-
ster mevr. van Nijnatten-Doffeg-
nies over haar eigen werken.

9 Jan. Uitvoering „Looft den Heer".

16 en 18 jan. Uitvoering Chr. zangver.
„Soli Deo Gloria" Bekveld

24 Jan. Nutsavond met de voordracht-
kunstenaar Diet Bouwknecht.

19 Febr. Nuts-Cabaretavond. te verzor-
gen door Benny Vreden.

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
174 biggen aangevoerd.
Prijzen van 39 tot 50 gld per stuk.
Handel goed.

Be j aardenmiddag

Zaterdag 20 Oct. a.s. zal er in zaal Con-
cordia weer een middag georganiseerd wor-
den waar elkeen boven 65 jaar welkom is.
Zie verder advertentie in dit blad.

Floralia
Liefhebbers van bloemen en planten - wie
is dit niet - raden wij aan a.s. Zondagmiddag
een kijkje te gaan nemen in zaal Langeler.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 14 October

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kwint, voorber. H. A.

7.30 uur dhr te Winkel, zangdienst.

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Visser,
em.'pred. te Laag-Keppel, bediening H.A.

V»ij«. He*r. Kerk

N.m. 5 uur Dé Sterringa, Zutphen.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Schreuder, Telefoon 266

(bij geen gehoor 008)

H. van Soest, Dierenarts

Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

Denkt overal en altijd weer

Om het kind in het verkeer l

Voetgangers links van de weg.

Naar aanleiding van een vrij ernstig ongeval
dat onze plaatsgenoot de heer M. j.l. Zater-
dagavond is overkomen, geeft b.g. Verbond
de volgende tip:

„Als voetpaden of trottoirs ontbreken,
loop dan aan de l inkerkant van de
rijweg of op een links van de weg
lopend fietspad, omdat tegemoetko-
mend verkeer gemakkelijker in 't oog
te houden is dan achteropkomend
verkeer. Dit geldt vooral in 't donker".

(Verbond voor Veilig Verkeer)

Koopt bij onze adverteerders

Nico ter Kuile en Zn. N.V.
CONFECTIE-ATELIER HENGELO Gld

l

Hoge lonen !

Zoekt U een prettige werkkring, meldt U zich dan tot

bovenstaand adres, Raadhuisstraat 33.

Gehuwde vrouwen komen ook in aanmerking.

Reiskosten worden vergoed !



Heden nam de Here zacht en kalm van onze zijde

weg, onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot-

vader CH Broer

Hendrik Groot Roessink

Weduwnaar van J. W. Bilderbeek,

in de ouderdom van ruim 72 jaar.

H. W. L. Gr. Roessink

H. A. Gr. Roessink-Bosman

J. Gr. Roessink

H. Gr. Roessink-Norde

W. L. Bosman-Gr. Roessink

D. J. Bosman

H. Gr. Roessink

J. M. Gr. Roessink-Gr. Jebbink

A. J. Regelink-Gr. Roessink

D. J. Regelink

J. W. Gr. Roessink

en Kleinkinderen

Hengelo Gld, 8 October 1956
Noordink E 55

De begrafenis heeft plaats gehad Donderdag 11

October op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

Binnen enkele dagen verwacht

grote partij Bloembollen
zoals Tulpen, Hyacinten, Narcissen, Crocussen

tegen zeer lage prijzen.

Aanbevelend M. Wijnbergen

NU HET KOUD WORDT IS

n
'N WELKOM ARTIKEL

RUIME KEUZE

Kinderjurkjes

Damesjaponnen

(Ook grote maten)

Schröder
(bij de Kerk)

warme en woge voeten

in Uw rubberlaarzen, door

a ma
Vooral ideaal voor schoolgaande kinderen

Verkrijgbaar bij:

Gebr. Jansen - Schoenhandel

Floralia-Tentoonstelling
op Zondagmiddag 14 October

van 2 tot 5 uur in zaal Langeler

Toegang vrij. MC JU4^

O komt toch ook kijken?

l pah taai-taai 47 et
met 9 geldzegelB

200gr.tondant-horslpl.39ci
met 8 geldzegels

250 gram specylaas 30 cl
150 gram sniluiorst 79 cl

met 10 geldzegels

Er zijn 1600

VéGé - kruiden ier«

in Nederland

De Winter staat voor de deur

Maakt Uw huis gezellig met een mooi

vanaf f 23.SO, zuiver wol

en U bent weer jaren onder dak.

Gelegenheid tot het drogen
van alle soorten

Granen, Appels en Peren
E. J. Buunlc, Graan en Meelhandel

VELSWIJK — Tel. 412 — ZELHEM

DANSEN
in zaal Langeler

op Zaterdag 20 Oct.

Aanvang half zeven

ORKEST ? ? ? ?

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. M E N T I N G
VELSWIJK E 159a

Bij deze betuig ik mijn haiv

telijke dank, voor de vele

gelukwensen en belangstel-

ling, betoond bij mijn 25-

jarig jubileum als raadslid.

H. LUESINK

„Scharf"

Biedt zich aan een net

R.K. meisje voor 2 dagen

per week. Adres bur. dezes

Gevraagd een net meisje

voor Donderdag en Vrijdag

bij H. Hulstijn, Raadhuis-
straat Hengelo Gld

Gevraagd

Electro-Monteur. Instal-

latiebedrijf Besselink,
Hengelo Gld

Te koop Accordeon (12

bassen) in prima staat.
Kervelseweg 10

Te koop een , 1-persoons

ledikant met spiraalmatras

en matras dek, aan hetzelfde

adres een tafel gevraagd.
Adres bur. v/d blad.

Bij inschrijving te koop:

12 peppels. Briefjes inle-

veren tot Woensdag 24

October, 's avonds 8 uur
bij Wed. H. J. Groot Roes-

sink, B 18a, „Sletterink"
Hengelo Gld

Te koop een z.g.a.n. wit

kolenfornuis, bij D. M.
Wullink, D 136 Hengelo G

Te koop of te ruil, te velde

goedgekeurde 1ste nabouw

Petkuser zaairogge bij

A. J. Rietman, D 92,
Hengelo Gld

Te koop eetaardappelen
(Eigenheimers, Noordeling

en Libertas)
J. W. Wullink, C 39

Te koop vers gedorst

roggestro bij J. Woerts,

B 59, Hengelp Gld

Te koop een toom biggen
bij J. Harmsën, Noordink,
Hengelo Gld

Te koop 6 biggen bij B.

Abbink, E 87, Hengelo G

Te koop toom biggen,
keuze uit 13, bij H. J. Wen-
tink, Wichmondseweg E 5

Te koop toom biggen bij
D. J. Teunissen, Varssel,
Hengelo Gld

Te koop zware biggen,
ruime keuze bij G. Hiddink
Bekveld

Te koop een toom biggen
J. Regelink „Snikkerij"

Te koop 4 zware biggen
H. Kamperman, Keyenburg

Te koop 6 mooie biggen
bij G. Lammers, Steende-
renseweg D 5, Hengelo G

n

Onze dekens kunnen
U niet koud laten!!
GROTE KEUZE

Wollen en Gestikte Dekens

tegen oude prijs 1 1

DOE UW VOORDEEL.

WENST U EEN LAARS DIE PAST.

Verkrijgbaar bij:

WULLINK's
RUURLOSEWEG

VORDENSEWEG Schoenhandel

Gaarne nodigen wij U uit voor een

met de zo bekende

KNITTAX-Breimachine
op Vrijdag 19 October a.s.

in zaal Concordia te Hengelo Gld

's middags van 3-6 uur

's avonds van 7-9 uur

Iedereen is welkom, en kan gerust vrij-

blijvend komen zien.

H. LÜÏH • NieilUISlad 4 - DORDEN
TELEFOON 396

Voor grote keuze in

-k Rijwiellampen

-̂ Zaklampen

r̂ Huisverlichtingslampen

Fa wen. 6. u. LUIMES •

U koopt een prima 2-pers,
Binnenvering matras voor f 98.50

Een super kwaliteit f 139.50

Kernmatrassen f 42.50 - f 57.50

Stalen ledikanten 2-pers. m. voetb.

f 57.80

Stalen ledikanten 1-pers. m. voetb.

f 49.50

Lentferink Tel. 383 Spalstr, 7

Aanbesteding
Hengelose Cement-Industrie en Bouwmaterialenhandel

wenst op Vrijdag 26 October 1956, onder haar clientèle

IHP~ aan te besteden

het bouwen van een woonhuis

Bestek en tekening vanaf heden aan ons kantoor ver-

krijgbaar.

Wijnbergseweg ƒ.9

DOETINCHEM, Tel. 3101

Toekomstig adres: Waterstraat 8.

Huwelijksfoto's - reportages - portret -

pasfoto's - bedrijf s- en industrie-foto's -

camera's - rolfilms - ontwikkelen en

afdrukken

Voor inlichtingen en afgeven van rolfilms wende men zich

voor KEYENBURG en omstreken tot : Mcj. B. NOACK.

St Janstraat 17.

Prima doorregen Rundvlees

Mooi Braadvlees

Rib, Roastbeef, Lende

Beleefd aanbevelend,

f 2.00

f 2.20 " "ü

f 2.40
o

Slagerij Stapelbroek



Planten langs wegen
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen

nogmaals onder de aandacht, dat ingevolge het regle-

ment op de wegen in Gelderland van het voornemen

tot het inplanten krachtens plantrecht of tot het vervan-

gen of rooien van beplanting, door de rechthebbende

tenminste 30 dagen voordat tot uitvoering wordt over-

gegaan, schriftelijk aan hun college kennis moet worden

gegeven, en dat hij verplicht is zich bij de uitvoering

te gedragen naar de voorschriften, die hem door dat

college in het belang van de weg of de beplanting

worden gegeven.

Overtreding van genoemde bepaling wordt gestraft met

hechtenis van tenminste 12 dagen of geldboete van ten

hoogste f 75.—, onverminderd het recht, om op kosten

van de overtreders te doen wegnemen, beletten ver-

richten of in vorige toestand herstellen van hetgeen in

strijd met bedoeld reglement is gemaakt of nagelaten.

Aangezien burgemeester en wethouders gebleken is, dat

aan genoemde verplichting in het algemeen niet wordt

voldaan, zijn zij voornemens in het vervolg maatregelen

tegen overtreding te nemen.

Hengelo Gld, 11 october 1956.

Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld,

Th. Mackay, burgemeester,

H. C. Arends, secretaris.

„De fles waar méér in zit!"

Hervormde Gemeente Hengelo-G

Gemeente-Avond
op Donderdag 18 October 1956 te 7.30 uur

in het gebouw „Concordia"

Spreker: Ds J. H. GROLLE, Secretaris van de

Herv. Raad voor de verhouding Kerk-Israël.

Onderwerp :

„Israël in deze tijd"

GROTE SORTERING

Damesmantels - Swaggers

Jersey Japonnen

Blouses - Rokken - Vesten

Kindermantels enz.
Alles in de nieuwste tinten

en modellen

Zie etalages!

Fa J. E. T. LANGELER

Tegen hoest bij biggen en varkens in

Borstival
een uitstekend middel.

Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

WEER VOLOP

,HART' ZUURKOOL
met verse rookworst van

Ant. Hunink

BEUMKES

I

|FILM;dH
|KEIJENBUR6

Bejaardenmiddag
op Zaterdag 20 October a.s. in

Concordia, 's middags half twee

Een ieder boven 65 jaar is van harte welkom.

l

l
ZONDAG 14 OCTOBER

zaal van

Winkelman

Aanvang 8 uur

VOORFILM SPORT-JOURNAAL Enz.

l HOOFDFILM:

l,HALLO DIENSTMANN' l
l
i

OPERETTE-FILM

met HANS MOSER

PAUL HöRBIGER e.a.

l
i


