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G E E F ! ROODE KRUIS COLLECTE 20 MEI TOT 2

Gevonden voorwerpen

Motorbril. Pak papier. Pak bouten. Engelse
sleutel. Padvindersportemonnaie. Bruin lede-
ren portemonnaie. Boodschappentas. Ijzeren
slinger. Damesrijwiel.

Verloren voorwerpen
Lederen actentas. Padvindersportemonnaie.
Gev. l. br. dameshandschoen. Groene zeil-
doeken tas met tijdschriften. Jekker met per-
soonsbewijs. Achtcrbord wagen met lengte-
3-hoeken. Polshorloge. Rood manteltje.
Doublé damesarmbandhorloge.

Inlichtingen op het politiebureau 8.30-12.30.

Geschenk voor Moeder
en Baby is een Babyderm Babyset

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

18 Mei Dansmuziek Concordia

28 Mei tot 2 Juni Tentsamenkomst

30 Mei (Hemelvaartsdag) Dansmuziek
Concordia

30 Mei (Hemelvaartsdag) dansen zaal

Langeler

10 Juni (2e Pinksterdag) dansmuziek
zaal Langeler

10 Juni (2e Pinksterdag) Dansmuziek

Concordia

16 Juni Middagoriënteringsrit Hamove.

Bezoek met Uw leverancier
de moderne toonzalen van

Nieweg & Banis
Amsterdam- Deventer

Groningen - Steenwijk

KERKDIENSTEN
Hengelo GId

Zondag 19 Mei

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Hakkesteegt

Vrijz. Herv. Kerk
Geen Dienst

Zondagsdienst doktoren:
Dr Schrcuder, Telefoon 266

(bij geen gehoor 008)

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

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren
180 biggen aangevoerd. Prijzen van 48-56 gld
per stuk. Een goede handel.

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

Tube

95-70 et |

fl qjs briljanten

IVO R O L

>

Snel verkeer en langzaam verkeer,

Weest beleefd, over en weer !
(Verbond voor Veilig Verkeer)

Brandweerwedstrijden

Op Zaterdag 25 Mei a.s. zullen in onze
gemeente brandweer wedstrijden gehouden
worden waaraan 10 brandweereenheden
zullen deelnemen, n.l. uit Aalten, Arnhem,
Bergh, Borculo, Doesburg. Lichtenvoorde,
Olst, Steenderen, Twello en Winterswijk.
De wedstrijden worden gehouden op het
parkeerterrein en vangen aan om 2 uur.

Koopt bij onze adverteerders

Org, BOY-BROMFIETSEN vanaf f 498,- W, LUIMES, Hengelo Gld

De Ned, Herv, Kleuterschool
te Hengelo Gld, neemt een bijzondere plaats in, in de

harten van een groot deel van de ingezetenen onzer

gemeente. De kleuters vinden er immers een centrum

van ontwikkeling en gezonde ontspanning, waar zij

voorbereid worden voor de lagere school en vertrouwd

raken met de collectiviteit en het klassebegrip.

In de afgelopen weken hebben zij aan vele volwas-

senen staaltjes mogen tonen van hun prestaties op

allerlei gebied.

Het bestuur beijvert zich de nodige vernieuwingen en

gewenste verbeteringen aan te brengen doch heeft

voortdurend te kampen met geldgebrek. Het ziet

zich dan ook gedwongen een beroep te doen op de

gemeenschap het te steunen in zijn streven de school

tot nog grotere bloei te brengen. Een middel daartoe

is het getal der leden uit te breiden. Ook zij die zelf

geen kleuters hebben zouden van hun sympathie kun-

nen doen blijken door lid te worden, tegen een jaar-

lijks terugkerende vrijwillige bijdrage. Opgave hiertoe

worden gaarne ingewacht bij de volgende adressen:

Mevr. Janssen en de Heer B. Heerink en op de Kleu-

terschool. Ook giften ineens zijn hartelijk welkom.

Voor Handelsdrukwerk Wolters
Hebt U de nieuwe

SPARTA Bromfiets
al gezien

De mooiste van de R.A.I.-tentoonstelling

Verzwaarde banden. Afgeschermde motor

De zwaarste en mooiste telescoop voor-

en achterwielvering. Gesloten oliebad-

kettingkast en geruisloze motor.
Zeer gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Komt, ziet en maak een proefrit.

B. J. Hulshof
Henli Rijwielmagazijn, Hengelo Gld



1907 EBEN HAËZER 1957

Op 31 Mei D.V. hopen onze geliefde ouders, groot-

en overgrootouders

tf < . x G> J' "-'tftofl*

ƒ$? A. A. Lijftogt-Barink

de dag te herdenken dat ze voor 50 jaar in de

Echt werden verbonden.

Dat ze nog vele jaren voor ons gespaard mogen

blijven is de wens van hun dankbare kinderen,

behuwd- en kleinkinderen.

Steenderen, Mei 1957

Receptie van 3 tot 4.30 uur in Concordia Steenderen

Maandag 20 Mei a.s. hopen onze lieve ouders

G. W. Stegerman

en

G. H. Stegerman-Versteege

de dag te herdenken dat ze voor 30 jaar in de

Echt werden verbonden.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard

mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen

Gerrit en Gerda

Bertus en Loes

Riek en Henk

Hengelo Gld, Mei 1957
D m

Gelegenheid tot feliciteren van 2-4 uur aan huis

Cocos,

Karpetten,

Tafel- en

Divankleden

Gordijnen, enz

nHGROOTBOD's
Meubelhandel
Ook voor

Rotan-Meubelen
HET ADRES

De vereniging voor Veilig Verkeer
stelt op Vrijdag 24 Mei a.s. de gelegenheid

open tot deelname aan een

schriftelijk examen v. bromfietsers
Kosten f 1.00

Opgave vóór 21 Mei a/h Secretariaat Ruurloseweg 55

Hemelvaartsdag 30 Mei

naar het

ParkvanJeWiersseteVorJen
Een zee van rhododendrons in volle

bloei. Een unicum in Gelderland.

„De Keukenhof van het Oosten"
Minimum entree f 0.50

Kinderen van 6-14 jaar 10 et

Beneden 6 jaar vrij

alleen onder

geleide

Opbrengst geheel ten bate van de Pad-

vinders- en Verkennersbeweging te Vor-

den-Kranenburg en de Muziekvereniging

„Concordia".

De tuinen geopend van 2.30-5.30 uur

CONCERT in het park

Honden worden niet toegelaten

\ gr. II. üéBé-iimonadesiPOOD
met 28 geldzegels HO Cl

250 gr. choc.-hagelslag 68 cl
met 10 geldzegels

158 gr. Parilse boterham.
53 etmet 10 geldzegels

Er zffn 1é«0
VéGé-kruM«ni«rs

in

A.s. Zondag 2 uur

Voetbalwedstrijd

..•«Ma» "'-

Keyenb. Boys l
Kalle l

Entree als gewoon

Mooie tomatenplanten
Rode-, Spits-, Bloem- enBoerenkoolplanten

Bloemplanten in diverse soorten

Aanbevelend M. Wijnbergen
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Gevraagd een dagmeisje
voor 3 a 4 dagen per week
Adres bureau dezes.

Gevraagd net meisje voor
halve dagen. J. M. Ruesink
Spalstraat 48

Te koop een zo goed als
nieuwe bromfiets met
J.L.O-motor, weinig bere-
den. Te bevragen bij A. G.
Wolsink v/h Meulenbrugge

Te koop prima jonge
hennen, Wi txHamps 7 a
8 weken. Maalderink, Hum-
meloseweg 30, Hengelo G.

Te koop 3 mud eetaard-
appalen (Noorderling) J.
W. Klein Lebbink, C 18,
Hengelo Gld

Biggen te koop bij

H. Kamperman, Keyenburg

Gratis verkrijgbaar Nw
houtmot, goed strooisel
voor kippen- en varkens-
hokken. Fa Gebr. Sueters,
Klompenfabriek Keyenburg

Eetaardappels
te koop gevraagd. Aanbie-

dingen aan M. Wijnbergen

Tel. 473

Te koop 2 toom biggen,
bij F. Pelgrum, C 68,

Bekveld Hengelo Gld

Gelegenheid tot het weiden
van een maal, bij J. Dem-
ming Spalstraat

Te koop een toom zware
biggen bij W. Klein Ha-
neveld, F 29, Varssel,

Hengelo Gld

Zomerlevering

BRANDSTOFFEN
Zij die van de

ZOMERPRIJZEN
willen profiteren, worden

verzocht zo spoedig mogelijk

opgave te doen.

Alle soorten ruim voorradig

Th. J. Harmsen • Tel. 262

+

+

•
4-

•

Heineken's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

H«lneken) hetgeheim kent.

* H«ineken gunt zijn bier een
langdurige rijplngatyd.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

+

•
•
+

+

•

De beste BROMFIETS
Waarmee U het goedkoopste rijdt,

koopt men van de dealer die de beste service verleent,

in een modern ingerichte werkplaats.

SIMPLEX S 5
model 1957 f

De welbekende

B E R I N

die moet U eerst gezien en bereden

hebben alvorens t«t aanschaffing

over te gaan !

BOY-ZUNDAPP thans reeds vanaf

f
Overbekend, waarvan we reeds sinds 1951 de

enigste dealer zijn voor de gemeente Steenderen

en naaste omgeving, in prijzen van f

tot l 698.— voor de drie versnellings

D.K.W.-motor

Geen tijd te verliezen
Nu een brommer van ELIESEN!

TELEFOON 264 — BAAK

Voor
HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken
en glas in schuifbare
valramen.

Vraagt inlichtingen

en prijsopgave bij

la B, L en Schollen
Tevens het adres voor

koloniehokken 2 x 2 M,
prijs f 115.—

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop 20 jonge hen-

nen, (9-weeks) bij J. Klein

Gotink, Steenderenseweg,

D 5, Hengelo Gld

Wij leveren U een prima

2-persoons binnenueringsmatras
merk D.W.U. (met zomer- en winterkant)

vanaf f 98.50

Kernmatrassen met wolafdeking vanaf f 54.70

Stalen ledikanten 2-persoons vanaf f 57.80

1-persoons stalen ledikant vanaf l 49.50

Verder Cocos, Overgordijnstoffen, Vitrages

LEmiK, ui Jacobs, Tel. 383

Keyenb, Boys
oi/s juvtwrvn

Vrienden van de Boys hebben het plan opge-

vat, bij deze mijlpaal der Vereniging haar iets

stoffelijks aan te bieden. Zij doet een beroep

op ieder, zo gevraagd wordt, de vooropge-

stelde actie te steunen.

Het Comité

In slechts enkele lessen

leren wij U dansen

& volgens ons speciaal

systeem

Dansschool M. J. KRONEMAN
TEL. 467 - VORDEN

A.s. Zondag 2 uur

PAXI
Dinxperlo l

Entree als gewoon

Zij die mee willen naar Elten op Hemelvaartsdag

moeten zich vóór Woensdagavond a.s. opgeven bij

G. BRUGGINK.
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Altijd fijn...
om zeker te zijn van 10% korting, 100% kwaliteit

en handen vol zegels! Profiteer van de talloze
extra aanbiedingen in het Sparjubileurajaar 1957.

3 Spar Jubileum Koopjes:
Bij 250 j ram Spar-koffit van 211 et, 44 zegels of 251 et, 52 zegels

1 •USKOEK voor 56 et

250 (ram heerlijke ANANASBLOKJES nu 45 et, 9 zegels

'n Overheerlijk THEEBISCUITJE 250 gram nu 16 et, 7 zegels

Ook nu weer een stroom van zegels!
Chocoladevlokken, 250 gram 65 et, 13 z.
Boterham worst, 200 gram 54 «, 11 z.
Rundvlees, (blikje 350 gram) 116 et, 23 z.

Hollands Roem
Pikante kaas, 250 gram . 89 et

En maar zegels plakken!
Gevulde aardbeien, 150 gram . . . . 49c i ,10z .
Choc.Caramtls, sticks, 150 grim . . . . 69 et, 14 z
Licht* ch.colaiJjes, (echte!) 100 gram . 65 et, 13 z.
litierkoekjes, 200 gram 75 cl, 15 z

Als toetje
Vruchtengriei, met veel vruchten, 250 gram 4? d, 10 z

Het bi«r is w««r b«st;
Amstal Pili«n«r - Oud Bruin «n Gold

Prijswijzigingen voorbehouden - van 16-23 mei

Cent u al aan het sparen voor de zomerreis naa*' Duitsland?

SPAR-
winkels

J. EGGINK, Toldijk, Steenderen
W. J. HARMSEN, Bekveld, Hengelo Gld
J. KNOL, Lankhorsterstraat 24, Wichmond
G. J. MEENINK, Raadhuisstr., Hengelo Gld
H. M. MENTINK, Reigersvoort, Hengelo Gld
G. J. NIESSINK, Velswijk, Zelhem
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Hel
geheim
van de
cirkel

Roulette steunt, vormt en doet
wonderen voor Uw figuur. Dat
Is het geheim van de cirkel. De
pasvorm van Roulette blijft ook
na vele malen wassen behouden
Roulette is alleen echt, met net
ingenaaide Roulette etiket.

Verkrijgbaar In poplin, satijn,
nylon, „padded".

Het speciale Hsutk-ln schouderband
rolt niet, striemt niet en blijft altijd
op zijn plaat*. Het heeft feen losse
lintjes en kan in een „wip" worden
versteld.

Vraagt ook de nieuwe
Roulette gaines, step-ins

en panties.

ZONDER RENTE. Bekende

grote naaimachinezaak

levert alle soorten en mo-

dellen naaimachines bij be-

taling in 12 maanden zonder

rente of bijkomende kosten

tegen sterk concur. prijzen.

Brieven postbus 108,

Rotterdam-C.

Heden Zaterdag 18 Mei

DANSEN
in Concordia Hengelo Gld

ORKEST „THE MOODCHERS"

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. MENTING
VELSWIJK E 159»
Tel. 08342—153

H.H. Landbouwers
voor prima landheUkens, zeugenkooien,

landbouwwagens, stortkar-luchtstellen,

gebruikte hooischudders «n gebruikte

hooiharkmachines, naar het bekende

.dr.s SEEGERS, DREMPT
Telefoon K 8334-575

COOP. DORSVER. „HACKFORT" VORDEN

Gevraagd een Machinist
voor hooipersen en dorsen.

Aanmelden voor Vrijdag 24 Mei a.s. bij

H. J. REERINK, DELDEN-VORDEN


