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Autotocht Ouden van Dagen 1957

Het comité is, blijkens bijgaande advertentie, voornemens ook dit jaar weder de
autotocht voor bejaarden te doen plaats hebben, en vertrouwt dat de autobe-
zitters zich in grote getale zullen melden voor de deelname.
Het is steeds weer een mooie geste dat zoveel autobezitters zich geheel belange-
loos beschikbaar stellen; dit wordt door de gemeenschap op zeer hoge prijs gesteld.
Dit jaar is de route uitgestippeld als volgt: om 9 uur verzamelen in de Spal-
straat; no. l bij Kapsalon „Ondula , richting Ruurlo.
Vertrek 9.30, uur via Ruurlo, Barchem, Lochem, Diepenheim, Goor, Delden,
aankomst Hengelo Ov. bij de uitspanning „D« Waarbeek" circa 11 uur v.m.
Om H.30 uur vertrek Hengelo Ov. via Borne, Almelo, Wierden, Nijverdal,
naar Hellendoorn, aankomst bij „De Twaalf Provinciën" om 15.30 uur.
Vertrek om 18 uur via Raalte, Deventer, Gorssel, Eefde, door de Kapperallee.
Vorden en om 20 uur aankomst in Hengelo Gld.
Natuurlijk zal een der muziekgezelschappen bij aankomst voor „de vrolijke noot"
zorgen. De regeling is even als vorige jaren, dat de deelnemers vanuit de Veld-
hoek en Varssel moeten zorgen om 8.15 uur 's morgens gereed te staan langs
de weg, tegen dat uur komt er een bus voor 't vervoer.
Om circa 8.45 uur is er tevens een bus bij 't Maria Postelgesticht te Keyenburg
welke de deelnmers zal brengen in de Spalstraat.
De Autobezitters worden verzocht niet later dan 9 uur in de Spalstraat aan-
wezig te zijn, zodat alles op tijd en volgens schema kan verlopen.
Bij voorbaat dankt het comité allen, die zich op de een of andere manier ver-
dienstelijk maken voor onze oudjes.
Dat ook Hengelo in 1957 onze bejaarden wederom een mooie dag gaat bezor-
gen. De lijsten worden zo spoedig mogelijk aangeboden ter tekening, welke in
Uwe mildadigheid worden aanbevolen.

Namens het Comité,

P.S. De deelnemende autobezitters
worden verzocht dit bericht
te bewaren.

J. H. TIJDINK, Voorz.

Anjerfonds-Qelderland.

Gaarne vestig ik nog eens de aandacht van U — lezer — op de z.g. Gelderland-
Actie, welke uitgaat van het Anjerfonds-Gelderland en gedurende deze weken
gehouden wordt. De vorm, welke gekozen werd is de loterij; het doel, wat na-
gestreefd wordt, is de bijeengebrachte gelden te benutten voor het culturele
leven ook in onze gemeente, terwijl ook verenigingen, welke een doeltreffende
vrijetijdsbesteding harer leden nastreven, in aanmerking kunnen komen voor
geldelijke uitkeringen.
Door het kopen van een- of meer loten a vijftig cent dient U dus indirect de
belangen van het verenigingsleven onzer gemeente. Bovendien kunt U nog een
waardevolle prijs winnen (o.m. een auto, een piano, een radiotoestel, een tele-
visietoestel, een wasmachine, een ameublement, enz. enz.)
Hoewel ik de bezwaren van velen tegen de vorm van een loterij deel, meen ik
bij uitzondering in dit geval haar bij U te mogen aanbevelen.
Gedurende de kermisdagen zullen zij te Keyenburg verkocht worden: op de
verjaardag van de Regent van het landelijk Moederfonds, hetwelk Zijn naam
draagt, „Prins Bernhard Fonds", op 29 Juni e.k., zullen zij te Hengelo verkrijgbaar zijn.
De plaatselijke muziekgezelschappen verklaarden zich bereid hun medewerking
aan deze actie te verlenen; zij zullen op de genoemde data in diverse delen van
de dorpskernen musiceren, terwijl vele vrijwilligers op die tijdstippen de loten
zullen verkopen.
Moge de bijdrage onzer gemeente in deze Gelderland-Actie volledig slagen.

Burgemeester MACKAY

Premiekeuring te Ruurlo

Op de Maandag j.l. gehouden Premiekeuring
te Ruurlo, werden 3 paarden uit onze ge-
meente aangewezen voor de Centrale Fok-
dag te Zeddam. Aangewezen werden:
de 10-jarige Coba van Drost, eigenaar H. J.
Jolink; de 4-jarige Ellie van Stenderink,
eigenaar B. A. Luesink; de 3-jarige Hennie
van Stenderink. eigenaar H. E. Harmsen.

Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

F» U ROL
Voeten en oksels (ris door Pu ro l -poede r

HOOFDPIJN? +
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

KERKDIENSTEN
Hengelo Gld

Zondag 23 Juni

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds H. Visser.
Ena. pred. te Laag-Keppel

Vrijz. Herv. Kerk

v. m. 10.30 uur Ds Nijenhuis Ockhuyzen

Zondagsdienst doktoren :

Dr Schrcudcr, Telefoon 266
(bij geen gehoor 008)

T. C. van Soest, Dierenarts
Telefoon 255

met Uamea-Geiei
verzorgd,worden luxe handen

Marktbericht

Op de Woensdag gehouden markt waren
156 biggen aangevoerd. Prijzen van 45-53 gld
per stuk. Normale handel.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

29 Juni (verjaardag Pr. Bernhard)

Dansmuziek zaal Langeler

30 Juni Middagoriënteringsrit Hamove.

27 Juli Gezelligheidsrit voor Hamove-

leden

24 Aug. Veiligverkeersrit (Hamove-

Veilig-Verkeer)

Roode Kruis.

Zoals bekend organiseert Het Nederlandsche
Roode Kruis boottochten door Nederland
voor invaliden.
Op Donderdag 27 Juni a.s. zal de boot op
één van zijn tochten Zutphen aandoen.
Het is gewoonte, dat aan de meevarende
patiënten in de plaatsen, waar 's avonds
wordt aangelegd, aan boord enige verstrooi-
ing wordt geboden en een herinnering wordt
aangeboden.
Naar wij vernemen zal de afd. Hengelo Gld
van het Nederlandsche Roode Kruis een en
ander op 27 Juni a.s. half acht in Zutphen
verzorgen.

WUt U dit seizoen een BROMFIETS kopen ?
Waarom dan langer gelopen,

Ga naar WOLSINK heen
U Koopt een BERINI en is tevrêen!
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Op Maandag 24 Juni hopen onze lieve ouders

J. W. Klein Lebbink

en

6. J. Klein Lebbink-Walgemoet

hun 25-jarige Huwelijksdag te herdenken.

Hun dankbare kinderen

Hengelo Gld, C 18, Juni 1957

Receptie Maandag 24 Juni van 4-5.30 uur in Concordia.

Dinsdag 25 Juni hopen onze lieve ouders

H. Luimes

en

H. J. Luimes-
Groot Wassink

de dag te herdenken dat ze voor 25 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

Johan en Oerda

Jan en Bertha

Herman

Hermientje

Hengelo Gld, D 122, Juni 1957

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 uur in feestgebouw

„Concordia"

Heden nam de Heer van ons weg, na een ziekte

van enkele maanden, nog geheel onverwachts, onze

enigst geliefde Zoon en Verloofde

Lambertus Wilhelmus Zeevalkink

in de jeugdige leeftijd van ruim 20 jaar.

Zijn vredig heengaan troost ons in dit zwaar verlies.

Rust zacht lieve Bertus.

D. J. Zeevalkink

L. Zeevalkink-Harmsen

Bertha Menkveld

Hengelo Gld, 16 Juni 1957
„De Tap"

De teraardebestelling heeft plaats gehad Donderdag

20 Juni op de Algem. Begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden overleed na een zeer geduldig gedragen

lijden, nog geheel onverwachts, onze innig geliefde

kleinzoon

Lambertus Wilhelmus Zeevalkink

in de jeugdige leeftijd van ruim 20 jaar.

Rust zacht lieve Bertus

L. W. Harmsen

H. Harmsen-Esselenbroek

Hengelo Gld, 16 Juni 1957
..Memelink" E 49

Heden overleed zacht en kalm, na een ziekte van

enkele maanden, nog geheel onverwachts, mijn

dierbare verloofde

in de bloeiende leeftijd van ruim 20 jaar.

Zwaar valt mij dit verlies,

Gij zult steeds bij me in gedachten blijven.

Rust zacht lieve Bertus.

Bertha Menkveld

Hengelo Gld, 16 Juni 1957
„Grootmentink"

Te midden van onze familiekring werd na een

ziekte van enkele maanden, nog geheel onverwachts

weggenomen

Lambertus Wilhelmus Zeevalkink

in de jeugdige leeftijd van ruim 20 jaar.

Rust zacht lieve Bertus.

Fam. J. W. Menkveld

Hengelo Gld, 16 Juni 1957
„Grootmentink"

Heden werd nog geheel onverwachts, na een ziekte
van enkele maanden, uit ons midden weggenomen,
ons geacht medelid

Lambertus Wilhelmus Zeevalkink

in de bloeiende leeftijd van 20 jaar.

Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in dankbare

herinnering blijven voortleven.

Bestuur en Leden van de B.O.G.

Hengelo Gld, 16 Juni 1957

Zoekt Uw voordeel 11
Wij ontvingen wederom een pracht sortering

appen

Bezorging en montage geschiedt door ons gratis!

Tevens het adres voor alle soorten

Electr. Apparaten en Toestellen

ELECTRO INSTALLATIE-BEDRIJF

B. W. J. Besselink Keyenburg

Rouw-drukwerk Drukkerij Wolters



il BEZOEKT
TIJDENS DE KERMISDAGEN

op Zondag 23 en

Maandag 24 Juni

Café BOOLTINK
Zondag CONCERT

Maandag de gehele dag

* DANSEN

PRIMA DRANKEN. ORKES SILION

Tevens overdekte bewaarplaats

HT voor RIJWIELEN

AANBEVELEND

K. BOOLTINK
KEYENBURG

KERMIS KEYENBURG
Zondag en Maandag a.s.

diverse grote

attracties
voor Oud en Jong

gezellig feest
IN ALLE ZALEN

muzikale stemming

en prima dranken

Komt U ook ? Welkom

Comité en Zaalhouders

Gevraagd 2 meisjes voor

dag en nacht of dag, hoog

loon. Hotel Spaan, Nieuw-

stad 58, Zutphen.

Tel. 06750-3515

Naaimeisje gevraagd

(liefst zelfstandig)

SCHRöDER

Biedt zich aan R.K.

MULO-meisje, gedurende

de vacantie, voor kantoor of

iets dergelijks, kan typen.

Brieven onder no. 50, bur.
van dit blad.

Te koop 2 bromfietsen,

(Kaptein Mobylette - G.M.F.
J. de Gier, Hummelosew. 27

Te koop l h.a. 30 are

hooigras, bij D. J. Bosman

E 55, Hengelo Gld.

Te koop jonge hennen

W x R (9-Weeks). Kuikenbr.

en Opfokbedr. Joh. Luimes,

K.B. 10155, Hengelo Gld

Te koop kolenfornuis, bij

W. Berendsen, D 150,
Hengelo Gld

Te koop een schuurtje,

geschikt voor kippenhok.
Tramstraat l

Te koop gevraagd een

vracht droog hooi.

H. Bretveld, Wichmondse-
weg 21

Te koop 2 toom biggen,

bij D. Lettink, Linde Vorden

Jonge hennen te koop

Hy-line en W x R, eigen op-

fok. Bergervoet, Velswijk,

Kuikenbr. 11784.

Vervolg kleine advertenties
op inlegvel.

leukste

jurkjes

dragen!

Kom k i jken en ont-
dek dat V r o u w e
Mode deze zomer
e x t r a haa r best
h e e f t gedaan ! U
zult verrast z i jn .

het jurkje dat u past, vindt u vast bij:

S

HENGELO (G) - SINDS 1880

B-S7.II Dt'
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Heinekeit's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrejn-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.

Heineken gunt zyn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

•
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•
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Voor betere rijlessen naar....

Autor i jschool „DE REIGER" Tel, 344
Theorielessen elke Donderdag half 8 Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Wegens vacantie GESLOTEN
van Maandag l Juli

t.xn. Zaterdag 6 Juli

Bakkerij DEMMING

LUXE AUTOVERHUUR
zonder chauffeur

A. M E N T I N G
VELSWIJK E 159a
Tel. 08342—453

Zaterdag 29 Juni a.s.

DANSEN
ter gelegenheid van de verjaardag

van PRINS BERNHARD

in zaal Langeler

Prima OrkestAanvang 7 uur
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•
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Waarom
Esso gas?
Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert....

• Kwaliteit door zuiver produkt

• Inhoud 13 kg per fles

• Veiligheid - loge druk in gekeurde flessen

• Service door vakbekwame depothouders

Vraagt daarom niet naar „flessengas"

maar

Voor koken.... verwarmen....

warm water enz.

Met Esso bent U beter uit!

Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt.
d*z«lfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Heutmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Familiedrukwerk

Drukkerij Wolters

TM 57 - NL - 6

Decoratieve werking. De kleuren
van de verschillende onderdelen.
waaruit de Luxaflex jaloezie is op-
gebouwd zijn volkomen op elkaar
afgestemd. Er zijn 165 kleuren»
combinaties mogelijk.

Matrijs No AC-16

GROOTBOD'S

Meubelhandel
Telefoon 469



OUDEN VAN DAGEN

1 9 5 7
De autotocht voor bejaarden hoopt het comité te

houden op

Woensdag 17 Juli a.s.
De tocht gaat naar Hengelo Ov. en Hellendoorn.

Opgave deelnemers vóór of op 2 JULI bij 't

comité. Kosten f 4.50 p..p. Na 2 Juli f6.—.

Leeftijd 65 jaar en ouder.

Het Comité:

Mej. Reusink, Spalstraat

Zr Fokkens, Kastanjelaan

Zr Fokkink, Kerkstr. Keyenborg

L. Vingerling, Kastanjelaan

A. Gasseling, Past. Thuisstraat

Keyenborg

A. G. Leemreis. Spalstraat

J. H. Tijdink, Spalstraat

R E C L A M E !

100 gram Hamworst 35 cent

Slagerij R A T E R I N K

Zondag 23 Juni

Overspelen wedstrijd

Keyenb, Boys 3
Vorden 3

Terrein Keyenburgse Boys

Aanvang 1.30 uur

Het Bestuur

VOOR DE KERMISDAGEN :

nten (svuninh s f-i//ne eesuiaren

100 gram boterham worst 30 cent

100 gram boerenmetworst 52 cent

100 gram gekookte ham 54 cent

100 gram Haagse leverworst 25 cent

100 gram Saksische leverw. 37 cent

100 gram Rookvlees 52 cent

Ruime keuze in WIJNEN en LIKEUREN

Limonade grote fles 85 en 95 cent

Limonade Gazeuse per fles 20 cent

Grolsch Pilsner Bier per pul 47 cent

Enz. Enz.

Verder alles om het ook thuis gezellig te maken !

Ruim gesorteerd in SIGAREN en SIGARETTEN

Tevens als steeds nog gratis VIVO-punten ! !

R. J. S U E T E R S



BOY-BROMFIETSEN vanaf f 498.-, W. LUIMES, Hengelo GId l
Te koop een toom zware

biggen, bij J. Th. Slotboom

B 98, Hengelo GId

Te koop ' /a ha hoof gras

B. te Kulve C 78,

Hengelo GId

Te koop een toom beste

biggen, bij G. F. Wicherink

Kroezerijweg 3, Keyenburg

Te koop een beste l ' /2 jarige

rb pink. Hummeloseweg 22

Te koop een toom biggen

bij K. Booltink, Keyenburg

Te koop 10 zware biggen

bij H. G. Eskes, Reigersv.

C. 108, Toldijk Steenderen.

Te koop een toom biggen

bij W. Nieuwenhuis, D 33,

Bekvcld

Te koop zaadberg met een

partij stro. J. Besselink,

Hengelosestr. 12, Keyenburg

Te koop een toom biggen

F. Pelgrum, C 68,

Hengelo GId

Schortenweek
wij hebben een grote partij

c)e/i<5f*/efi in alle malen
in prijzen vanaf f 2.—

Fa JDHSEH-WEG uiichmondseuieg
Zaterdag 29 Juni wegens familiefeest

de gehele dag gesloten

WOENSDAG 26 Juni a.s.

de gehele dag GESLOTEN
A. G. WOLSINK v/h Meulenbrugge

Diepvries Nasi Goreng is

Heerlijk en vlug klaar

Waarom eet U niet eens

DIEPVRIES SPINAZIE
Veilig en net vers

J. H. WANSINK Hengelo GId
Alle VITA DIEPVRIES-producten

Automat. Weidepompen
WINTERS . Spuistraat 8


