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„HAMOVE" te HENGELO GLD vierde
25-jarig bestaan.

Zilveren leden hartelijk gehuldigd.

De Hengelose Auto- en motorvereniging
Hamove vierde zaterdag op luisterrijke wijze
haar jubileumfeest ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan.
's Middags hield het bestuur met de leden
van de sportcommissie in zaal Concordid
te Hengelo Gld een receptie. Voor deze
gelegenheid bestond een zeer grote belang-
stelling, en werd door velen het woord ge-
voerd.
De voorzitter van Hamove dankte ieder der
sprekers voor de vriendelijke woorden en
geschenken en verder allen die op welke
wijze ook hun gelukwensen aanboden.
De avond werd geopend door de voorzitter
de heer A. B. Wolsink die zijn voldoening
uitsprak over de grote belangstelling.
Spreker herinnerde aan de oprichtingsver-
gadering in de opkamer van hotel Langeler
in 1937 en over de eerste activiteiten der
vereniging.

Enkele leden zijn deze 25 jaar onafgebroken
lid van Hamove geweest en de heer Wil-
lems zelfs al die tijd als penningmeester.
Nu zal de heer Willems deze functie be-
ëindigen en het is daarom dat wij de heer
Willems als dank voor het vele werk voor
Hamove gedaan een kleine attentie willen

aanbieden in de vorm van een fraai arm-
bandhorloge met inscriptie en mevr. Wil-
lems een bouquet bloemen. Staande de feest-
avond werd de heer Willems met grote in-
stemming van de aanwezigen benoemd tot
ere-lid. De heer Willems dankte voor deze
buitengewone attentie en bood de vereni-
ging een fraaie wisselbeker aan. Ook de
heer Hartelman jubileerde, n.l. 25 jaar lang
controleur. Hoewel niet aanwezig, werd
hem toch een aardige attentie bezorgd.

Hierna nam de secretaris, de heer Burgers
het woord en in samenwerking met de
heer Kreunen jr. werden door hen een 9-tal
leden op originele wijze (door dia's) naar
voren geroepen, die allen 25 jaar lid van
de vereniging zijn geweest.
Dit waren R. Kreunen sr., M. Wijnbergen,
G. ]. Willems, baron van Dorth tot Med-
ler, B. J. Hulshof, A. B. Wolsink. P. J. C.
Kerkhofs, G. J. v. d. Weer en Dr R. C.
Dwars. Zij ontvingen allen een speciaal
voor dit doel gebakken vaas met inscriptie.
Voor de feestavond was, behalve dansorkest
The Moodchers medewerking verkregen van
Lubbert van Gortel en Gait Jan Kruutmoes.
Er heerste de gehele avond een gezellige
sfeer.

KERKDIENSTEN
20 mei

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur

Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

AAN.

HENGELO GLD

K«!Ü?Dampo
50 jaar getrouwd.

Op donderdag 24 mei hoopt het echtpaar
J. C. Wesselink en G. H. Wesselink-Bolde-
wijn da dag te herdenken dat zij voor 50
Jaren in de echt werden verbonden. Zowel
bruidegom als bruid tellen beiden de feefti jd
van 75 jaar en helpen nog dagelijks op de
boerderij „De Bargel" waar zij samen met
hun zoon en schoondochter wonen.
De bruidegom heeft in het maatschappelijk
leven vele functies vervuld, zo was hij o.a.
30 jaren bestuurslid van de Coöp. Zuivel-
fabriek en evenzo van de Boerenleenbank
„Landbouwbelang" Raiffeisen-Bank waarin
hij nog steeds als bestuurslid zitting heeft.
De heer Wesselink is een groot liefhebber
van de jacht en heeft al tal van jachtakten
versleten en nog kan men hem in de herfst
op mooie dagen met zijn trouwe viervoeter
in het veld zien.
Het zal hen deze dag zeker niet aan be-
langstelling ontbreken en bij de vele felici-
taties die zi> zullen ontvangen voegen wij

gaarne de onze.

N.V.E.V.
Door verschillende tegenslagen arriveerde
mej. Voorsteegh werkzaam aan het katoen-
instituut te Arnhem een uur te laat in zaal
Bruggink, op maandag H mei. Het program-
ma is nu in omgekeerde volgorde door de
voorz. afgewerkt, zodat er weinig tijdver-
lies was. De film „het wonderweefsel der
katoen", was buitengewoon interessant.
Door wetenschap en kunst is de katoen-
plant steeds verbeterd, een proces dat nog

-puistjes
PUROL-POEDER

altijd voort gaat. De Nederlandse industrie
brengt een produkt voort, dat 100% katoen
bevat. In prachtige kleuren werd de bloei,
de behandeling te velde en de oogst ge-
toond, waarna men kon zien hoe de vezel
werd verwerkt tot garens en witte katoen
en verder in velerlei stoffen met de fijnste
dessins. Een filmpje over de modeshow van
katoen door de eeuwen heen in verschil-
lende landen was ook zeer de moeite waard.
De zeldzaam vlotte spr. liet nog enkel stof-
fen circuleren en er werden een schortje en

sjaaltje verloot. Al met al een goed geslaag-

de bijeenkomst.

25-jarig jubileum.
Maandag herdacht de heer Ant. Kroesen
de dag dat hij voor 25 jaar terug in dienst
trad bij de Quick Sportschoenfabriek N.V.
alhier. Ter viering hiervan werd het ge-
hele personeel van het bedrijf uitgenodigd
in zaal Michels waar de jubilaris door een
der directieleden werd toegesproken, hierbij
wijzende op de trouwe plichtsbetrachting
van de jubilaris. De woorden gingen ver-
gezeld van een cadeau onder couvert. Een
lid van de personeelsvereniging sprak de
jubilaris toe en bood hem een passend
cadeau aan. Onder het genot van een kopje
koffie met gebak, een verfrissing en een
rokertje bleef men hierna nog een poosje

gezellig bijeen.

De Burgemeester is VERHINDERD

vrijdagavond, 18 mei e.k. spreekuur

te houden.

Adverteren doet verkopen
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Breng woensdag 30 mei a.s. uw stem uit • imy

op één der kandidaten van de P. v. d. A. LIJO l

1000 jaar Hengelo in 1963
Ten gemeentehuize werd onder leiding van
de burgemeester een bijeenkomst gehouden
van afgevaardigden van de comité's ter
voorbereiding van de viering van het 1000-
jarig bestaan van Hengelo in 1963.
De burgemeester deelde mede dat het voor
hem niet doenlijk zou zijn blijvend het pre-
sidium van deze vergaderingen op zich te
nemen.
Vooral in een later stadium wanneer de
werkzaamheden in omvang toe nemen en
veelal snelle beslissingen genomen moeten
worden, zou dit moeilijkheden kunnen ver-
oorzaken.
Op het feest zelf zou hij overbelast zijn,
zodat benoeming van een voorzitter en een
ondervoorzitter door hem zeer gewenst
werd geacht.
Na een uitvoerige gedachtenwisseling werd
met bijna algemene stemmen besloten, dat
twee ingezetenen zouden worden aangezocht
zitting te nemen in het dagelijks bestuur
als voorzitter en ondervoorzitter. Het secre-
tariaat wordt verzorgd door de heer van
der Griend ten gemeentehuize. Besloten werd
de feestelijkheden te houden in het laatst
van augustus, begin september 1963, de
openingsavond te stellen op dinsdag en de
feestelijkheden te beëindigen op zaterdag-
avond.
Over het programma kon door de commis-
sieleden nog weinig definitiefs worden mede-
gedeeld, omdat bij het samenstellen hiervan
veelal de medewerking van provinciale en
regionale instellingen nodig is. De bespre-
kingen hiermede verkeren nog in een be-
ginstadium.
In een korte installatierede wenste de bur-
gemeester het thans gevormde bestuur veel
succes toe,

Opening zelfbedieningsbedrijf
— Levensmiddelenbedrijf Wansink aan de
Raadhuisstraat opende woensdagmiddag
onder grote belangstelling zijn volledig naar
de eisen des tijds ingerichte zelfbedienlngs-
zaak. De opening werd verricht door de
heer Wansink Sr., die na het betreden van
de winkel de sleutel overreikte aan zijn
zoon als opvolger in de zaak. In enkele
weken tijds is hier een grote verandering
tot stand gekomen. Naar het zuiden is de
winkel met enkele tientallen vierkante meters
uitgebreid. De oude betimmering, vitrines
en stands zijn vervangen door geheel nieuwe.
Alle artikelen staan thans netjes gerang-
schikt in wandschappen en middenstellingen.
Voor vleeswaren, kaas e.d. artikelen is een
deel van de ruimte speciaal voor dit doel
ingericht. De klanten, die nu de winkel be-
treden kunnen nu geheel vrij hun keuze
doen uit het rijk assortiment dat hier aan-
wezig is. Zij die nog niet gewend zijn aan
de zelfbediening kunnen als vanouds ge-
holpen worden. De voorzitter van de Win-
keliersvereniging de heer J. H. Tijdink ver-
heugde zich er over dat de firma Wansink
het initiatief heeft genomen over te gaan
tot de zelfbediening, waarmede dit de eerste
zelfbedieningszaak in Hengelo is.
Hij feliciteerde de fam. Wansink met het
bereikte resultaat en sprak de hoop uit dat
het hun in alle opzichten goed mag gaan.
Ook burgemeester Mackay toonde zijn be-
langstelling voor dit nieuw ingerichte bedrijf.

Koopt bij onze adverteerders

Burg. stand.
Geboren: Arnold B. zn van A. J. Derksen
en J. Wolsheimer; Carolus J. M. zn van
G. R. Beunk en G. J. Kok.

Ondertrouwd : A. Kampen (Gemert) en C.
R. Kelholt.

Gehuwd: G. Tekelenburg (Voorst) en G.
Kamperman

Het bestuur van de Ponyclub
„DE SHETLANDRUITERS"
te Hengelo Gld, wenst te ver-

pachten voor het groot Nationaal

Ponyconcours op 31 mei (Hemel-

vaartsdag) te Hengelo Gld

de consumptietent
(Koek- vis- fruit- ijs enz.)
Gesloten briefjes in te leveren

vóór of op 18 mei a.s. bij de

heer D. M. Wullink, D 136 te Hen-

gelo Gld, alwaar nadere inlich-

tingen te verkrijgen zijn.

Benoemd
Mej. A. ]. Baarslag, onderwijzeres aan de
Ds J. L. Piersonschool werd uit 25 sollici-
tanten benoemd tot onderwijzeres aan de
chr. lagere school te Den Dolder (U). Zij
heeft echter voor deze benoeming bedankt.

Op donderdag 24 mei a.s. hopen onze geliefde

ouders, groot- en overgrootouders

J. C. Wesselink
en

G. H. Wesselink-Boldewijn

de dag te gedenken dat zij 50 jaren geleden in

de echt werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-

spaard mogen blijven is de wens van hun dank-

bare kinderen, klein- en achterkleinkind.

Hengelo Gld, mei 1962
„De Bargel" E 75

Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 uur in Hotel Langeler

te Hengelo Gld.
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Rotanstoelen
Tuinstoelen
Enz. Enz.

Bij ons ontvangt U ook Animo-Zegels.

Grootbod's Woninginrichting
HENGELO GLD — Tel. 1469

Dohyfral "Compleet" maakt uw voeding

werkelijk compleet

Want niet alleen vitaminen, maar ook

mineralen zijn onmisbaar voor uw gezondheid

yrra
10 vitaminen

12 mineralen

22 onontbeerlijke

bouwstoffen voor de

gezondheid van

ieder gezin !

G. LENSELINK

"COMPLEET"

Verkrijgbaar bij

DROGISTERIJ

Gedipl. Drogist

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

•X Zaal MICHELS Hengelo Gld

Zaterdag 19 mei

DANSEN
Orkest „THE SPITFIRES"



Groot Nationaal Ponyconcours
TE HENGELO GLD

OP 31 MEI (Hemelvaartsdag)

Helemaal nieuw

Helemaal nieuw a mijn kamer dank zij Luxaflex
jaloezieën. Ze zijn bovendien zo doelmatig als zoo»
\vering-met-lichtregeling.
Door de onvermoeibare veerkracht van de Luxaflex
Thermofort lamellen_en doordat de krimpvrije plastic
banden afwasbaar zijn, blijven ze de jaren door 20
mooi.

aluminium

Vraag on* de gratie brochure of een demonstratie

Grootbod's Woninginrichting
HENGELO GLD - Tel. 1469

De nieuwste

PHILIPS
TELEVISIE

RADIO'S

STOFZUIGERS

INFRAPHILLAMPEN

STRIJKIJZERS

SCHEERAPPARATEN

B. J. Hulshof Hengelo Gld
„HENLI" Rijwielmagazijn

S.U.S. loten
Verkrijgbaar bij

WOLTERS Boekhandel
Eerste trekking Dinsdag 29 Mei.

V. en A.V. PAX
op donderdag 24 mei a.s.

's avonds 8 uur in Café Joly.

(Agenda volgt)

Orag. varkens te koop,
bijna a/d telling. Joh. Jolink
C 41, Keyenburg.

Te koop wegensplaatsgebrek
kuikenbatterij, 4 etages,
zeer geschikt voor konijnen-
hokken of i.d., prima ge-
bruikte eierladen met gaas
zeer geschikt voor bodem
in konijnenhokken. Joh.
Luimes, Broederij,

Lankhorsterstraat

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
dezelfde dag nog klaax.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop prima mangel

z.g.s., na zes uur.
Teubenweg 5a

Te koop 5 biggen bij W.
Ubbink D 126, Hengelo Gld

Te koop zwaar drag. b.b.
zeugen, aan de telling.
Wed. A. L. Ellenkamp, D 31
Hengelo Gld, Tel. 1385

Te koop 10 drag. gelten
N.L., bijna a/d telling, van
prima afst., tevens een op-
genomen N.L. beer. Te
bevragen bij W. J. Waenink
Regelinkstr. 13, Hengelo-G.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsioto's en
reporiage's

van DOLPHIJN
Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

VOtó.
WAIA

C O M T I M E M T A L

,Tosca' beha van cotton-
satin met voorsluiting
voor een gladde ruglijn,
een vlakke maaglijn.
Cups D, E, F.

Zijsluiting corset. De
medisch verantwoorde
steunband geeft maxi-
male steun en comfort
Stevige stof 29.90

F O U N D A T I O N S

KLEM



Volgt
het

mirbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

je Reclame"

Geboortekaartjes
Drukkerij

W O L T E R S

P O P L A C L O S E T P A P I E R
••̂ ^ •̂̂ ••HHMKnoi extra grote rollen

't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

Voor

Visitekaartjes

Geboortekaartjes

Ondertrouwbrieven

Rouwbrieven en alle

Handelsdrukwerk naar

„R E V E R N A"
TRAMSTRAAT 2 — TEL. 1692

KLEDINGATELIERS

Z U T P M E N

OOITINCHEM

H C N C I L O I C )

vragen voor het atelier

te HENGELO GLD

een CANTINEJUFFROUW
werktijden van 9.00 tot 11.30 uur

en 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden

dagelijks aan Wichmondseweg 2.

VERHUUR KEUKENGEYSERS MET

C A LP A M flessengas
VEILIG
ZUINIG

goedkoop
f 7.6O per fles

Depot: J. W. G. Eugelink
Hummeloseweg 22, Tel. 1681, Hengelo Gld

GEBOORTEKAARTEN \

VERLOV1NGSKAARTEN

ONDERTROUWCIRCUL AIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon 1455


