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Dan zeker van frisse mond en witte tanden

Groene Kruis Hengelo verhoogt
de contributie

Woensdagavond hield „Het Groene Kruis"
de jaarvergadering in zaal Detnming onder
leiding van de heer Kolenbrander. Deze me-
moreerde de belangrijkste gebeurtenissen in
het afgelopen jaar. Hij deelde o.a. mede dat
de auto-commissie is opgeheven. Haar werk-
zaamheden zijn door het bestuur overgeno-
men. Voor het vele en goede werk, door
deze commissie verricht, bracht de voor-
zitter dank. In het afgelopen jaar is een
nieuwe auto voor de zuster aangeschaft en
een autofonds ingesteld. Bijzonder dankbaar
is het bestuur voor het U.K.G. apparaat en

de moderne sterilisator, door de Landbouw-
bank ter gelegenheid van het gouden jubi-
leum geschonken.
Velen die lijden aan rheuma, hebben hier-
van reeds geprofiteerd. De behandeling van
deze patiënten gebeurt tot grote tevreden-
heid van doktoren en bestuur, door mevr.
Voskamp-Staring.

Door de activiteit van de bode, de heer
G. M. Harmsen nam ook dit jaar het leden-
tal toe, het steeg tot bijna duizend.
Uit het uitvoerig jaarverslag van de secre-
taris, dokter Schreuder bleek dat zuster Lut-

tink medio juli 1961 haar benoeming in vaste
dienst aanvaardde, nadat zij was ingewerkt
door de wnd. wljkverpleegster, zuster Schult-
heiss.
In 1961 heeft mej. Ruesink haar functie als
bestuurslid en penningmeesteresse neergelegd.
Zij werd opgevolgd door de heer Zilvold.
Op H juni was er een buitengewone be-
-»'r rsvergadering in ,,De Wehme" te Vorden

ns welke bijeenkomst mej. Ruesink door
bestuur gehuldigd werd voor haar vele
-.zaamheden voor het Groene Kruis. Na-

de gehele vereniging werd haar een
enk aangeboden.

amenwerking met de zustervereniging,
/it-Gele Kruis, was gelukkig zeer goed.
:ide wijkverpleegsters nemen voor el-
waar gedurende week-einde en tijdens
ikanties, terwijl ook het contact uit-
id is.
aarverslag van de penningmeester ver-
? een nadelig slot van f 794,13.

icstuurs verkiezing werden de aftredende
..uesink, Minnee en Spelhofen herkozen,
n uitvoerige discussie werd met alge-
stemmen besloten om in verband met
gende kosten de contributie te ver-
van f 7,50 tot f 10 en voor samen-

ide gezinnen te brengen op f 13 met
l van l januari 1963. Voor nieuwe
die na vestiging of huwelijk eerst na

ae tijd lid van de vereniging worden,
en f 30 inschrijfgeld vragen.

rerteren doet verkopen

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

1 juli
8.30 uur Ds. J. Langstraat, Arnhem (jeugd-

dienst

10 uur de heer J. Hoogeveen, hulpprediker
te Arnhem

Goede Herder kapel 10 uur Ds. Kwint

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinsmis.
's Zondags 7 en 8,30 uur Mis, 10 uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

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)

Burg. stand
Geboren: zoon van A. Menkveld en H. W.
Flamma ; zoon van H. Lammertink en H. J. Kij-
vekamp; dochter van L. H. Visschers en

H. Nljen Es.
Ondertouwd: Geen.
Gehuwd: B. Maalderink en D. J. Somsen
(Eibergen); G. W. Reugebrink en W. Be-

rends (Warnsveld).
Overleden: Geen.

Geslaagd.
Donderdag 21 juni slaagde Rikie Peters te

Velswijk voor onderwijzeres. Ze heeft haar
opleiding genoten op de Kweekschool te

Arnhem.

Aan de Handelsavondschool te Zutphen
slaagden onze plaatsgenoten H. Groot Was-
sink (3-jarige cursus) en Christa Sueters te
Keijenburg (5-jarige cursus).

Benoemd
Tot tijdelijk onderwijzeres aan de Chr. school
te Bekveld is benoemd mej. Bruins uit
Zutphen.

Ongeval
Doordat een kind plotseling per rijwiel de
nieuwe verharde weg in Varssel overstak,
kwam de heer M. Langwerden, die per brom-
fiets passeerde, hiermede in botsing. Hij be-
kwam tengevolge hiervan een hersenschud-
ding, een gebroken rib en ontvellingen.

Dr. Schreuder verleende ter plaatse eerste
hulp en liet de patiënt vervoeren naar zijn

woning.

Oriënteringsrit
Zaterdagavond hield de C.P.B, en C.J.B.T.B.
weer haar jaarlijkse sterrit waarvoor weer
grote belangstelling bestond. De rit was ui t -
gezet door D. Enzerink en leidde door en vlak
om de kom van het dorp. Na aankomst bij
de finish, bij Joh. Klein Gotink, werden
allen allereerst versterkt met een kop koffie,
terwijl later eengezamenlijkepuddingmaaltijd

werd gehouden waarbij de stemming er spoedig

goed inzat.
Voor de controle-posten hadden enkele leden
van de jongensclub zorggedragen.
De prijswinnaars waren:
Ie prijs B. Stoltenborg—G. Luesink
2e „ H. Stoltenborg—B. Menkveld.

3e „ Mej. W. Pelskamp—D. Maalderink

Koopt bij onze adverteerders

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

AAN.

c8"'

HENGELO GLD

Excursie O.L.S. Dorp.
De leerlingen uit de hoogste klassen van
de openbare lagere school dorp, brachten
dezer dagen een bezoek aan de Empo rij-
wielfabriek te Vorden en bezichtigden het
in volle werking zijnde bedrijf.
Naar aanleiding van dit bezoek maakten
de leerlingen op school een opstel, in de
vorm van een project van dit bedrijf.
Deze opstellen, welke zeer gevarieerd waren,
werden naar de fabriek gezonden en de
directie was hiermede zo ingenomen, dat zij
besloot een pri js je beschikbaar te stellen
voor die leerling die het beste opstel maakte.

Oriënteringsrit „Jong Hengelo"
Begunstigd door goede weersomstandigheden
heeft de jongensclub „Jong Hengelo" in
samenwerking met de meisjesclub „De Zonne-
straaltjes" zaterdag j.l. een geslaagde oriën-
teringsri* gehouden.
De rit ging door de mooiste plekjes van
Hengelo. De uitslag was als volgt:
1 Marijke Wolsink (taart)
2 Hermien Lubbers (krentebrood)
3 Hetty Wesselink (cake)

4 Jenny Harmsen (C.J.V.-insigne)
5 Henk Wuestenenk (C.J.V.-vlag)
Opgemerkt zij nog dat 2 jeugdige bestuurs-
leden, met name Jan en Chris Lubbers het

een en ander perfect georganiseerd hadden.



Zo de Heer wil, hopen op 5 juli a.s. onze ge-

liefde ouders en grootouders

G. J. Lubbers

en

J. F. Lubbers-Groot Roessink

de dag te herdenken, dat zij voor 50 jaar in de

echt werden verbonden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, juni 1962.

Hofstraat 8.

Gelegenheid tot feliciteren van 4-6 uur in zaal

Concordia.

Tot onze diepe droefheid ging plotseling van ons

heen onze beste schoonzoon, zwager en oom

Gerrit Hendriksen

in de leeftijd van 54 jaar.

Hij ruste in vrede.

Uit aller naam:

fam. Harmsen

„Gennep"

Hengelo Gld, 24 juni 1962.

Tot onze diepe droefheid ging plotseling van ons

heen, onze beste broer, zwager en oom

Gerrit Hendriksen

in de leeftijd van 54 jaar.

Hij ruste in vrede.

Hengelo Gld,
Fam. E. B. Hendriksen-Regelink

Ruurlo,

Fam. E. Stege-Hendriksen

Hengelo Gld,
Fam. B. Wesselink-Hendriksen

Hengelo Gld, 24 juni 1962.

Nengelose DiepuriesceiM

vevelin .'meveveiny

Wegens schoonmaak van de voorvries-

ruimte, wordt men beleefd verzocht de hier-

in aanwezige goederen over te pakken

vóór 30 juni

Wat daarna nog aanwezig is, wordt ver-

wijderd.

Een goed bed

Iepen een scherpe prijs
Binnenvering Kapokmatrassen

Polyester- en vlokmatrassen

Stalen ledikanten en stalen slaap-

kamers

Lentferink
Spalstraat 7 - Tel. 1383

GEVRAAGD

een kantoorbediende

Leeftijd 16 a 17 jaar

Garage Herwers
Hummeloseweg - Tel. 1263

INDIANA RUBBERSTALVLOEREN
Een warme, zachte en droge vloer.

Dus koeien met gaaf en gezond beenwerk.

Hierdoor kunt u 80 procent duur stro uitsparen.

Brouwers Hangkettingen - Hangnylons
Wordt door ons ook in de stallen aangebracht.

Laat dit werk door vakmensen verzorgen, dan
pas zult u volkomen tevreden zijn.

Gaarne zullen wij u geheel vrijblijvend met

onze monsters enz. bezoeken.

Vraag nu reeds aan en wacht niet tot het staltijd is.

Dinsdags zijn we met monsters bij café Kets, Veemarkt

te Doetinchem.

h / C
J A. R. Wagenvoort

Vorden - Telefoon 06752-1259

l VOOR

plastic sandalen

en zomerschoenen

WULLINK'S SCHOENHANDEL
! KERKSTRAAT VORDENSEWEG \

Voor al uw

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

kind (f

oevaedeecL r

Geef hem of haar

een fiets of bromfiets

In verschillende prijzen en uitvoeringen leverbaar.

Garage A, B, Wolsink
TELEFOON 1256

:>OSOK:

Fototoestellen Boekhandel Wolters

dé kruimel
voor

jonge hennen

'N DELRA-PLUIMVEEVOEDER VAN CALVE-KWALITEITI

verkrijgbaar bij:

WED.GROOT-JEBBINK
UW DJELFIA HANDELAAR

Hengel» (OW.) 1348

Te koop 70 are hooigras
J. Demming, Spalstraat 11.

Billijk te koop partij haver-

stro bij Gebr. Bosman, C 29

Hengelo Gld

Te koop jonge hennen

W.L. en WxR e n A x R x H

A. J. Derksen, Tramstraat 8

Tel. 1529, Hengelo Gld

Te koop zware dragende

BB zeugjes N.L. aan de

telling bij E. J. Maalderink,

Dunsborg B 2, Hengelo G

Te koop 4 BB zeugjes, 4

dekrijpe zeugjes, 1 dek-

rijpe beer, 1 drag. BB

zeug. Alles moeder sterzeug

bij J. A. Steenblik, Wich-

mondseweg 23, Hengelo

Te koop 2 zware dragende

gelten, keuze uit 4. Van 4

tot 8 juli a.d. telling. H. W.

L. Groot Roessink, Lank-

horsterstraat E 19.

Te koop een toom biggen

J. Woerts B 59

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Alles geprobeerd!
mets hielp.

Maak dan nu defini t ief een

eind aan likdoorns,

overtollig eelt en wratten.

neem PELPASTA.
Helpt snel, zekeren pijnloos.

Verkrijgbaar bij :

Drogisterij LEN&ELHIK
HENGELO GLD

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidslolo's en
reponage's

van DOLPHIJN

Concordia Hengelo Gld

Zaterdag 30 juni a.s.

DANSEN
Orkest „THE MOODCHERS"

PAX-nleuws

Zondag speelde Pax 2 haar 3e promotiewedstrijd. Deze
keer ging de strijd tegen D.V.C. 2. De wedstrijd werd
gespeeld op het D.V.C.-terrein. Voor de rust waren de
gastheren de sterkste partij. Ze gingen met l-O de rust
in. Dit doelpunt was niet van geluk ontbloot. Na de rust
begon Pax zich ook te roeren. Met snelle aanvallen en
goed samenspel werd het doel van D.V.C. 2 belaagd.
Er ontstonden hierdoor gevaarli jke momenten voor het
doel van de gastheren. Na pracht ig voorbereidend werk
van linksbuiten Jos Veenhuis scoorde midvoor Theo
Lankhorst het eerste doelpunt voor Pax. Enige ti jd later
maakte Theo Lankhorst ei met een mooi doelpunt 2-1
van. Ook hierin had de voortreffel i jk speltnde Jos
Veenhuis een groot aandeel. D.V.C, probeerde de stand
nog te veranderen, doch Pax stond geen doelpunten toe.
Door deze overwinning heeft Pax ook weer iets meer
kans gekregen. A.s. zondag speelt Pax 2 op het Pax-
terrein weer tegen D.V.C. 2.
Dinsdagavond speelde Pax l, waarin enige junioren
waren opgesteld een lichtwedstrijd tegen de 4e klas
club Concordia uit Wehl. Pax trok meteen goed van
leer en met vloeiende combinaties werd het doel van
Concordia bestookt. Met de rust had de voorhoede van
Pax 5 doelpunten gescoord. Na de rust kwam Concor-
dia meer in de aanval en liep tot 5-4 in. Een paar
minuten voor het einde maakte Pax er 6-4 van.

Twee zaadbergen afgebrand
Zaterdagmorgen gingen ten nadele van A. Th. Besselink te Bek-
veld twee, gedeeltelijk met rogge- en haverstro gevulde /aadbergcn

door brand verloren.
Door de brandweer, die spoedig ter plaatse was, werd de in de na-
bijheid staande boerderij behouden. De brand is vermoedelijk ont-

staan doordat kinderen met lucifers hadden gespeeld.

Verzekering dekt de schade.



Kermis Keijenburg
Pastoor Alfrink doet een beroep op
Keijenburgse jeugd.
De vanouds bekende Keijenburgse kermis
behoort weer tot het verleden.
Begunstigd door goed weer, werd zaterdag-
avond de kermis geopend en direct was er
weer tenvolle belangstelling.
Ook zondag en maandag was het weer
ouderwets druk.
Zondag had de huldiging plaats van de
nieuwe ereleden, B. Hilderink, Th. Kok en
G. Wicherink.
Allen mochten uit handen van de pastoor
het insigne in ontvangst nemen, terwijl de
voorz. hen bedankte voor al die jaren dat
zij trouw lid zijn geweest van de schutterij.
De heer Hermans, die bijna dertig jaar be-
stuurslid is geweest werd als lid van ver-
dienste gehuldigd, waarbij hij een prachtig
armbandhorloge in ontvangst mocht nemen.
De voorz. dankte ook hem voor zijn vele
werk ten bate van de schutterij verricht.
Pastoor Alfrink wenste ook niet achter te
blijven met zijn dank te brengen.
Op alle tijden waar gij nodig waart, of
waar een beroep op u werd gedaan, was u
aanwezig ; soms alleen als bestuurslid. Gij
hebt medegewerkt om de kermis te maken
tot wat zij thans is; ik wens u nog vele
jaren toe.
De heer Hermans sprak in enkele woorden
zijn dank uit en wenste het bestuur nog
veel succes,
Maandag had het koningschieten plaats en
het was deze keer het erelid de heer G. Jan-
sen die het koningsschot loste.
's Middags werd de oude koning vanaf de
Eikeboom ingehaald waarna men naar de
pastorie trok, waar de pastoor de nieuwe
koning en koningin installeerde.
In zijn toespraak zei de pastoor dat hij
hoopte dat hij een goed koning zou zijn,
waarna de vendelhulde werd gebracht.
Hierna vroeg de pastoor nogmaals het woord
waarbij hij zich uitsluitend richtte tot de
jeugd van Keijenburg.
Hij deed in zijn toespraak een beroep op
de jeugd, in verband met de fanfare
St. Jan. welke bij gebrek aan leden voor-
lopig is opgeheven.
U hebt het gisteren kunnen zien, aldus de
pastoor, dat de muziekver. Union uit Zel-
hem tijdens de marsen haar aandeel leverde.
Ik ben die vereniging dankbaar voor hun
bereidwilligheid, doch jongelui van Keijen-
burg, slaat de handen ineen en laat hier
weer een bloeiende muziekver. zijn, dit kan
en moet, want in een dorp als Keijenburg
hoort een muziekver.
De instrumenten zijn er en de financiën ook.
Ik hoop dat dit beroep op u niet tevergeefs is.
Hierna werden de prijzen uitgereikt, welke
ten deel vielen aan:

G. Jansen, Koning, A. Melgers, Kop,
B. Derksen, Vleugel, H. Willink, Vleugel,
A. Berendsen, Staart.
2e vogel: A. Kelderman, Romp, J. Niesink,
Kop, G< Winkelman, Vleugel, H. Sueters,
Vleugel, Th. Kok, Staart.

Vergadering Boerenleenbank

Zeer druk was de vergadering van de
boerenleenbank bezocht, waarover de voor-
zitter in zijn openingswoord zijn vreugde
uitsprak.
Hij heette allen hartelijk welkom, in het
bijzonder de zeereerw. heer pastoor Al-
frink.
Wegens ziekte van de kassier de heer G.
Smeenk werden de notulen van d« vorige
vergadering door de wnd. kassier voor-
gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Hierna werden de leden van het stem-
bureau aangewezen, waarna verkiezing van
het bestuurslid, wegens periodiek aftreden
van de heer Beulink, die werd herkozen.
De heer Schennink, die aftredend was als
lid van de raad van toezicht, was niet
herkiesbaar wegens de gestelde leeftijds-
grens. Hiervoor werd gekozen de heer G.
Menting.
Uit het f i nanc i ee l verslag bleek dat de
bank ook dit jaar weer met winst heeft
gew*rkt en de omzet is gestegen van 8
tot ,10 millioen en het ledental is ver-
meerderd tot 265. De winst is bij de re-
serve gevoegd.
Pastoor Alfrink memoreerde de ziekte van
de kassier en sprak een gebed uit voor
spoedig herstel.

Schoonheid die blijft!

Eenmaal Luxaflex in huis bete- mofort lamellen zijn ongcêvcn-
kent: schoonheid die blijft, door aard veerkrachtig. De plastic
de jaren heen! De Luxaflex Ther- banden rekken en krimpen niet.

• kleurencombinaties voor elk interieur * volmaakte zonwering-met-lichtregeling

« aluminium
?X jaloezieën

Vraag ona
de gratis
brochure

of een
demonstratie

Grootbod's Woninginrichting
Hengelo Gld - Telefoon 1469

Schoolsportdag te Hengelo Gld
Onder bijzonder gunstige omstandigheden -
geen regen en niet te veel zon - werd ook
dit jaar weer de jaarlijkse spoitmiddag ge-
houden en wel op vrijdag 22 juni j.l.
's Morgens om 9 uur waren alle scholen

uit de gemeente op het Paxterrein vertegen-
woordigd en werd begonnen met de 5 be-
hendigheidseisen, te weten: hoogspringen,
verspringen, balwerpen, behendigheidseis en
hardlopen en met de slagbalwedstrijden.

Voor de 5 behendigheidseisen werden de volgende punten door de leerlingen behaald:

Punten

100
97'/2
95
921/2

90
87'/2
85
82'/2
80
77'/2
75
72'/2
70
67'/2

65
62'/2
60
55
52'/a
50
32'/2

ox.s.
Varssel

Chr.S.
Varssel

Pierson-
school

l

3

3

9

8

13

4

5

9

2

2

l

2 —

R.K.S.
K'burg

3
5
1
4
7

12
6

12
8
5
7
5
2

O.L.S.
dorp

1
_

2
1
3

. —
9
5
3
2
1
2
1

R.K.S.

dorp

1
1

. — .
1
3
2
5
7
7
7
7
7
2

Chr.S.
Bekv.

, —
. —_-

1
2
2
1
8
5
2
2
1

_

V.G.

L.O.

l

2

l

2

4

5

6

4

4

2

l

Totaal

6

8

5

12

22

30

35

52

33

27

33

19

9

5

4

5

l

3

l

3

l

100 punten behaalden:
G. Messing, r.k. school, dorp; G. Notten,
v.g.lo. school; W. Oostendarp, o.l. school,
dorp en K. Hoksbergen, J. Jansen en S. Jels-
ma van de r.k. school, Keijenburg.
De diploma's zullen zo spoedig mogelijk op
de scholen worden uitgereikt.
Bij het slagbal werd hard, doch fair gestre-
den om de fraaie wisselbeker. 's Morgens
was de uitslag : l Piersonschool, 2 r.k.school
Keijenburg, 3 chr. school, Bekveld.
's Middags kwamen gelijk op de eerste plaats
de v.g.l.o. en de r.k. school, dorp; hier werd

Totaal 314

het aantal punten in aanmerking genomen,
waardoor de v.g.l.o. en de Piersonschool in
de f i n a l e kwamen.
Voordat tot deze fiinale werd overgegaan,
werd een slagbalwedstrijd gespeeld tussen
het onderwijzend personeel. De groep Dorp
zegevierde met 28-24 over hun buitendorpse

collega's.
De finale v.g.l.o.-Piersonschool eind^jf-jn

een 27-13 overwinning voor de v.^ \o ( die

hierdoor in het bezit kwam van qe wissel-
beker. /

Geboortekaartjes Drukkerij Woltera

•


