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100-jarige.
Vandaag, donderdag, 7 juni herdenkt de heer
Ant. Hoebink aan de Lankhorsterstraat, zijn
100ste geboortedag.
Hij werd op 7 juni 1862 te Warnsveld ge-
boren en kwam in 1864 met zijn ouders in
Hengelo wonen op het huidigeadres, toenmalig
nog de herberg „Het Anker". Zijn vader
was aannemer en bouwde o. m. ook het
tegenwoordige gemeentehuis waarde nu 100-
jarige aan meehielp tegen een loon van 3
cent per uur. Later werd de heer Hoebink
klompenmaker en oefende dit beroep uit tot
zijn 70ste jaar. Behalve klompenmaker was
hij ook rietdekker.
Tot zijn 84ste jaar ging hij steeds lopende
naar de kerk in het dorp (4 km).
Momenteel i» de 100-jarige bedlegerig en
het is daarom dat er door pastoor Waan-
ders een H. Mis aan huis zal worden op-
gedragen en dat deze dag in intieme kring
herdacht wordt.

B.O.L.H. kreeg nieuwe
presidente.

Dezer dagen hield de B.O.L.H. een leden-
vergadering in hotel Langeler die goed be-
zocht was. Na het welkomstwoord van de
presidente mej. A. Langeler, werd door mej.
H. Groot Roessink verslag uitgebracht over
de gehouden voorjaarsvergadering te Laren.
Mej. A. Langeler en mej. A. Bosman be-
haalden hier met ingezonden werkstukken
ieder een tweede prijs voor handwerken.
Hierna volgde een verslag van drie dames
die een excursie hadden gemaakt naar de
Volkshogeschool te Eerbeek.
Uitvoerig werd besproken het jaarlijkse uit-
stapje en een eventueel te houden gezellige
avond.
Bij het punt bestuursverkiezing werd in plaats
van mej. A. Langeler, die niet meer voor
een bestuursfunctie in aanmerking wenste te
komen, gekozen mej. M. Jansen, Bleekstraat,
terwijl door het bestuur tot presidente werd
gekozen, mej. H. Bosman E 55.
De secretaresse, mevr. R. Walgemoed, be-
dankte mej. Langeler voor alles wat deze
in de tien jaar dat zij bestuurslid was voor
de B.O.L.H. gedaan heeft.
Het ledental is de laatste jaren mede door
haar werken in belangrijke mate gestegen
terwijl er steeds een prettige sfeer en goede
geest in de vereniging heerste. Als blijk
van waardering bood de secretaresse haar
een cadeau aan, waarvoor de scheidende
secretaresse haar dank uitsprak.
Als afgevaardigde van de B.O.G. bedankte
de heer H. Jolink mej. Langeler voor de
goede verhoudingen en de prettige samen-
werking tussen 'de beide besturen.

Jborhellw*
Baby-huidje

Pax II kampioen
Om het kampioenschap van afd. K 2e klas
G.V.B, speelde Pax 2 zondagmiddag - in
tweede instantie - een beslissingswedstrijd
tegen Drempt Vooruit I. Toen de gewoon-
lijke twee maal 3 kwartier was verlopen
had geen der ploegen nog kans gezien te
doelpunten en dus moest tot verlenging
worden overgegaan, en wel 4 x 7'/2 min.
Zou dan nog niet gescoord zijn dan bracht
het doelgemiddelde uit de competitie de
beslissing. In dit geval voor Pax.
De vierde verlenging was echter 3 min.
oud toen midvoor Theo Lankhorst vrij on-
verwacht scoorde en hiermede het kampi-
oenschap eervol bezegelde tot grote vreugde
van de Pax-supporters en niet minder van
de afgematte spelers.
Nu, 2e Pinksterdag a.s. begint dan de pro-
motie-competitie en moet Pax 2 op eigen
terrein uitkomen tegen Aerdt l (Herwen en
Aerdt).

«ft

Brooduitdeling aan de
Möldersfluite.

Evenals voorgaande jaren had Hemelvaarts-
dag de brooduitdeling aan de armen plaats
bij de voormalige herberg de Möldersfluite
aan de Zelhemseweg.
Ongeveer l uur 's middags waren de bur-
gerlijke en kerkelijke armbesturen van Hen-
gelo Gld, Keyenburg en Zelhem aanwezig
in de z.g. Opkamer.
Daar de burgemeester van Hengelo Gld, in
verband met het pony-concours niet tijdig
aanwezig kon zijn, opende de burgemeester
van Zelhem, de heer Langman, de bijeen-
komst.
Nadat de weegschaal was gecontroleerd en
de vertegenwoordigers van de armbesturen
van lange Goudse pijpen waren voorzien
begon men met de aflevering en het wegen
van het brood. Van de geleverde broden
die een minimum gewicht moeten hebben
van 22 pond, ontvangen de Ned. Hervorm-
de diaconie van Hengelo en Zelhem ieder
3/8 gedeelte. Het R.K. armbestuur te Hen-
gelo ontvangt 7/96 gedeelte en het R.K.
armbestuur te Keyenburg 17/96.
In totaal werd er 1750 pond brood ge-
leverd dat verdeeld werd volgens boven-
vermelde formule. Het zwaarste brood werd
geleverd door de heer E. Harmsen te Zel-
hem (150 pond) die hiervoor 2 flessen wijn
ontving, de heer E. J. Maalderink te Hengelo
ontving met een brood van 50 pond als
tweede prijs een fles wijn.

60 jarig jubileum.
Zaterdag 9 juni a.s. is het 60 jaar geleden
dat de heer H. J. Berendsen wonende te
Hengelo Gld E 61, in dienst trad van de
Stichting Burger Weeshuis te Zutphen.
De heer B. die 77 jaar oud is verricht nog
dagelijks zijn werkzaamheden voor deze in-
stelling. Een bijzondeiheid bij dit jubileum
is tevens dat B. in deze 60 jaren steeds
zijn arbeid heeft verricht onder drie gene-
raties van de heren Walgemoed, die het
opzicht uitvoeren over de werkzaamheden
voor het Burgerweeshuis.
Het zal deze in verre omtrek bekende jubi-
laris zaterdag zeker niet aan belangstelling
ontbreken.

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld
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HENGELO GLD

Huidgenezing
Hu idzu i ve rhe id • Huidgezondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Kies Uw meubelen

uit een gróte kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend

met U naar de grote

toonzalen

Grootbod's Uloninginr.



KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

10 juni
Ie Pinksterdag
8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint
2.30 uur Pinksterdienst voor de leerlingen

der Zondagscholen
Goede Herder Kapel 10 uur, DsHakkesteegt
2e Pinksterdag
10 uur Ds J. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Ie Pinksterdag 10.30 uur
de eerw. heer Vroeg in de Weij, Lochem

Zondagsdienst Doktoren

9, 10 en 11 juni (Pinksteren)
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Ie Pinksterdag
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008
2e Pinksterdag
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008

Geslaagd
Onze vroegere plaatsgenote zuster André
(mej. R. Morsink) te Heerlen slaagde voor
het eerste gedeelte van de akte N.A.
Nijverheidsonderwijs.

Sparen
Gedurende de maand mei werd op de Rijks-
postspaarbank alhier ingelegd f 18087.00
en terugbetaald f 8794.24.

Pony-concours trok veel
belangstelling.

Ondanks het betrekkelijk koude weer trok
het geslaagde pony-concours op Hemel-
vaartsdag — georganiseerd door de Shet-
landruiters - duizenden bezoekers
Na het welkomstwoord van de voorzitter,
de heer Wesselink, releveerde de burge-
meester baron Th. P. Mackay, in zijn ope-
ningswoord het ontstaan en het doel van
deze vereniging.
Door de goede organisatie had het concours
een vlot en prettig verloop, hetgeen zeker
mede te danken was aan de heer J. Zwe-
verink uit Lochem, die aan de microfoon
als leider en commentator optrad.
Dat een pony-concours een unieke sport-
manifestatie is blijkt uit het feit dat de Ned.
Televisie Stichting aanwezig was voor het
maken van opnamen die op 21 juni zullen
worden uitgezonden in de sportrubriek. Aan
het slot van de middag dankte de voorz.
het gemeentebestuur, de Rijkspolitie, de
EHBO, de eigenaar van het terrein en ver-
der allen die op enigerlei wijze hun mede-
werking hebben verleend.

Gelders Melkexamen.
Op de bedrijven van de fam. Lankhorst en
Heijink werden, uitgaande van de coöp.
zuivelfabriek, alhier, de Gelderse melkexa-
mens afgenomen.
De volgende cursisten verwierven het diplo-
ma „Goed melken".
G. Loman, H. G. Stoltenborg, B. Harmsen,
M. Bretveld, J. Hendriksen, G. A. Wesse-
link, G. A. M. Wolbrink en H. J. Wesselink.
De geslaagden werden opgeleid door mej.
A. Lankhorst.

Burg. stand.
Geboren: Paulus W. M. zn van G. S. Ber-
gervoet en M. Th. H. Besselink; Hendrikus
J. M. zn van J. A. Meijer en G. A. Teu-
nissen: Henricus E. J. zn van H. W. Wee-
nink en A. H. Winkelman; Albert B. zn
van H. M. Rouwenhorst en L. B. Klein
Gotink; Eric W. G. M. zn van G. J. A.
Melgers en B. M. Jolij; Susanna G. M. dr
van H. ]. Rondeel en M. H. B. Huntink;
Gerardus H. W. M. zn van P. C. J. B.
Gerrits en ]. Th. M. Lanters.

Ondertrouwd: B. Maalderink en D. J. Som-
sen (Eibergen); ]. P. M. Goossens (Arnhem)
en W. H. Winters.

Gfc

Sportmiddag C.J.C. Jong Hengelo

De uitslag van b.g. sportmiddag luidt:
100 mtr hardlopen 10-13 jr. l J. Bijenhof,
2 D. Berendsen.
idem 14-16 jr. l A. Boers, 2 G. Lenselink.
500 mtr hardlopen 10-13 jr. l D. Berend-
sen, 2 J. Ellenkamp.
idem 14-16 jr. l A. Boers, 2 C. Lubbers.
Hoogspringen 10-13 jr. l B. Schuurman,
2. D. Berendsen.
idem 14-16 jr. l J. Lubbers, 2 K. Oosten-
dorp.
Verspringen 10-13 jr. l D. Berendsen,
2 B. Schuurman.
idem 14-16 jr. l J. Lubbers, 2 A. Boers.
Einduitslag: l (beker) Dick Berendsen.
2 Ab Boers, 3 Jan Lubbers, 4 Chris Lub-
bers, 5 Bertie Schuurman, 6 Jan Ellenkamp
Na een rust met pannekoek werd de dag
besloten met voetbal van de Vrijbuiters en
de Sperwers.

BERNARD AALDERS
en

AALTJEN BROEKMAN

geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats vinden op
Vrijdag 8 Juni des nam. 1.30 uur ten ge-
meentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke bevestiging om 2 uur door de
Weleerw. Heer Ds K. G. Kwint, te Hengelo
Gld.

Brunssum, Pr. Hendriklaan 104
Juni 1962

Hengelo Gld, E 4

Toekomstig adres: Unescoplantsoen 53, Heerlen (Limburg)

Receptie van 3.30-4.30 uur in Concordia.

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR :

jeugdige werkkrachten
volw, werkkrachten
een ervaren chauffeur

GEBODEN WORDT :

^c 45-urige werkweek

¥ goede soc. voorzieningen

-¥> goed loon

Aanmeldingen dagelijks op ons kantoor

n.u. Hengelosche Cementindustrie

RAMO
KINDERKLEDING

ALLEEN BIJ

H. J. B U U N K & Z n

a.s. zaterdag 9 juni

DANSEN
Zaal MICHELS

Orkest „THE SPITFIRES"

Familiedriikwerk Drukkerij Wolters

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS



Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruiüsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN

Te koop 2 toom biggen.

J. Woerts, B 59 Hengelo-G

Te koop 11 biggen bij M.

Hiddink, Lenderink, bij
't Kervel

Te koop te dorsen rogge-

stro. Lubbers Koster.

Te koop 100 WL hennen
9 weken oud. J. Harmsen,
E 56a, Hengelo Old

| FA. H f YIN K \
• Spannevogel Hengelo |

J

Te koop
6 percelen hooigras
2 perc. bij J. Brummelman,

Alderkamp
2 perc. bij de Eersteling,

Vordense bos
2 perc. bij B. Ruesink,

Hemmershuis
Briefjes in te leveren voor
of op 15 Juni 's avonds 8
uur bij Gosselink's Pluim-
veebedrijf, Wichmond.

Te koop een toom biggen

bij Joh. Berenpas, D 128
Hengelo Gld

Alles geprobeerd!
niets hielp.

Maak dan nu definitief een
eind aan likdoorns,
overtollig eelt en wratten.

neem PELPASTD.
Helpt snel, zeker en pijnloos.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterii LEHSELIHK
HENGELO GLD

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een toom biggen

(5 stuks). G. J. Harmsen
Esselenbroek

Vl|||||nge meisjes
en vrouwen werden reeds

MODINETTE
omdat dit zo'n echt vrouwelijk beroep is.
Bovendien leert U een goed vak, waar U
later veel plezier van zult hebben. Wilt U
gaarne modinette worden ? Dan vindt U
op onze ateliers een prettige werkkring.
De nieuwe CAO-regeling biedt de

mogelijkheid tot nog hoger loon.

Daarnaast bieden wij:
drie pauzes per dag,
muziek bij het werk,
per jaar 2 weken aaneengesloten betaalde
vakantie + 3 snipperdagen,
vakantietoeslag en kerstgratificatie,
goede sociale verzorging,
reiskostenvergoeding,
Orcon artikelen tegen speciale prijzen.

De werktijden zijn voor
meisjes die buiten de
atelierplaatsen wonen
aangepast aan bus- en
treinverbinding.

45-urige werkweek

's zaterdags vrij.

Ook gehuwde modinettes
worden aangenomen.

Sollicitaties, schriftelijk
of mondeling (eventueel
telefonisch) dagelijks aan
onze ateliers van 9.00—
17.00 uur ORCON
ZUTPHEN : Kuiperstraat 20—22, Tel. 5141/42

DOETINCHEM: Atjehstraat 23, Tel. 3170

HENGELO (G.): Wichmondseweg 2, Tel. 1268

KLEDINGATELIERS

Te koop ± 65 are hooi-

gras. Briefjes inleveren voor
Zaterdag 9 Juni, 6 uur bij
Wed. J. Oortgiesen, B 103
Hengelo Gld.

Te koop 2e kalfskoe, a.d.t.
10 Juni. H. Maalderïnk,

D 17 Bekveld

Winkelmeisje gevraagd.

Brieven bureau dezes

Te koop jonge slacht-

haantjes. J. Hiddink,
Kerkstraat 13a

Biedt zich aan net meisje
voor halve dagen of 3 a 4
hele dagen. Adres bur. dezes
Te koop een toom mooie
biggen. B. Momberg, E 57
Hengelo Gld

Te koop 2 toom blanke
biggen. A. Groot Roessink
B 4 Hengelo Gld.



Bezoekt 2e Pinkster dag 1962

het park van {?.'

DE WIERSSE«
te VORDEN.

Ruim 93 ha. tuin.
Te midden hiervan een 16e eeuws kasteel.
Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende
rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin maken dit tot een romantisch geheel.
Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje.

Het park is te bereiken met G.T.W.-

bussen vanuit Ruurlo en Vorden.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd t.b.v.
Sociaal Charitatieve Verenigingen te Vorden-Kra-
nenburg, n.l. volwassenen 50 et. kinderen van
6-14 jr. 10 et. en kinderen beneden 6 jr. vrij.

Honden worden, ook aangelijnd, NIET
toegelaten.

Geopend vanaf 2 uur tot half zes.

CONCERT IN HET PARK

GEMEENTE HENGELO GLD

Gedurende de periode van 12 juni tot 5 juli 1962 zal
het spreekuur van de burgemeester in verband met
zijn afwezigheid komen te vervallen.

AUTO-RIJLESSEN??
Aangezien er weer een aantal leerlingen

slaagden, kunnen wij weer adverteren met

AUTO-
RIJLESSEN

Practijk lessen in Daf of Simca

Theorie-lessen bij Café Eskes

Aanmelding dagelijks aan de zaak Tel. 1256

of Woensdag 's avonds bij Café Eskes.

P.S. Als U in Simca geleerd heeft kunt U

zonder moeite iedere personenauto

besturen.

't LEERT PRETTIG EN GOED,

ALS „TRAGTER" HET DOET.

Beleefd aanbevelend,

Garage TRAGTER Vorden

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters

Hengelosche Engrosslachterij
v/h D. J. JANSEN - HENGELO GLD

Tel. 06753—1207

P
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»
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f 0.75
i

er '/2 kg
f 2.25
- 2.00
- 2.25
- 2.25
- 1.50
- 1.60
- 1.30
- 0.75
- 2.00
- 1.25
- 1.00
- 0.10

Rundvlees

Runderrollade .
Varkensvlees .
Carbonade
Schenkel (rund)
Gehakt
Vers mager spek
Wangspek (kinnebak)
Verse Geld. metworst
Dikke vleesribbetjes
Hipsbenen
Varkenspoten per stuk

Bestel tijdig Uw ROLLADE
voor de P1NKSTERDAGEN

Wij leveren op bestelling iedere Donderdag prima
Runder voor- en achterbouten, tegen scherp

concurrerende prijzen, alsmede hele en halve
geslachte varkens.

Bestelling uiterlijk Dinsdagsavonds.

ledere Dinsdag varkensvlees en iedere Zaterdag
rundvlees van 8-12 uur verkrijgbaar.

GEMEENTE HENGELO GLD

De aandacht van belanghebbenden wordt er op geves-
tigd, dat het gemeentehuis woensdag 13 juni a.s.

gesloten zal zijn.
Cadavers dienen die dag te worden aangemeld bij de
groepscommandant der Rijkspolitie te Hengelo Gld.
(tel. nr. 1230)

H.H. LANDBOUWERS!

Bezoekt de interessante

demonstrat ie
van

LANDBOUWWERKTUIGEH
op donderdag 14 juni a.s.

op het bedrijf van de heer

H. G. Nijenhuis te Wichmond

Tevens landbouwwerktuigen- en

huishoudmechanisatie-show.

Volgt de pijlen van de Shell

Mit aen advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad

i


