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Abonnementsprijs

f 2.- per half jaar,

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten
b en alle andere bankzaken. •

cot* meer succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

Ook voor theorie-lessen Kerkstr. 18, Keyenburg Tel. 1307

zendt mij vrijblijvend de NSU-documentatie:

naam

straat

woonplaats

• g»en/wel proefrit op om

• N.V. v h FIRMA VAN OORSCHOT - R'DAM - RIETDIJK 12

Stuur deze coupon als

brief gefrankeerd aan de

imporlrice of dealer.

l

Garaae H E R W E R S

HENGELO GLD

Telefoon 1263



wuütye, St Hicdaas

voor Dames- Heren

en Kinderen

Geef een SHAWL

dan iets aparts een

d {i r
,jfagö OftaM*l<

Ook hebben wij een prachtsortering

geef iets dat altijd

welkom is

een doos fijne

ZAKDOEKEN :

O

Verenig het nuttige mei het

aangename. Geef een K L.M.

overall in speciale St. Nico.

laas verpakking voor ktn.

deren, jongens en mannen.

KLM
VERKRIJGBAAR

Geef een warme

TRUI, PULLOVER of VEST

met bijpassende

HELANCA PANTALON

Geef een correct

passend

FABLO OVERHEMD

Tricot, Nylon, Bel-o-fast

Zie onze speciale

ST. NICOLAAS Etalages

Geef iets voor de koude nachten

een warme

PYAMA ook KOALA

Geef een paar

DANLONS

MAILLOTS

SOKKEN

Denk aan het klantenboekje

Uw voordeel.

Fa. J. E. T. LANGELER
Deelnemer Sint Nicolaas-aktie.

Electrische Wasmachines
vanaf f 149-50

Centrifuges vanaf f 112.50
1 jaar volle garantie.

Winters

U zjilt vast niet brommen als Sint

komt met een paar vachtgevoerde

bromfietslaarzen
en een paar echte Noorse SOKKEN

van Wullink's schoenhandel



BEZOEKT
allen de bekende

Excelsior
Fancy-fair

op a.s. zaterdag 1 december

in de onder- en bovenzaal van Maresch

schieten, sjoelen, biljarten, speerwer-

pen, rad van avontuur, electro-gok,

enz. enz., om

verse metworst, krentenbrood, enz.

Voor de jeugd altijd prijs in de

grabbelton en enveloppentent

Aanvang 7 uur

Komt allen en win prijzen!

jra.... zetjt O/n r

VOOR

pantoffels
MOET IK TOCH BIJ WULLINK ZIJN

°RZ

Grote
T.U. prijsvraag

met prijzen ter waarde van.l

Prijsvraagformulieren gratis bij

WINTERS

O.LS. DORP

Hel Sinl üicolaasleesl
van bovengenoemde school
zal worden gehouden

op woensdag 5 december,

's middags half 2

in zaal Langeler

Voorstanders van Openbaar Onderwijs

van harte welkom.

De Oudercommissie.

hemt

ve

St. Nicolaas heeft echter
van te voren bij ons al een
bezoek gebracht en een
hele reeks art ikelen bezorgd
die U helpen het „Heerli jk
avondje" te doen slagen.

Want ook de Sint gaat zelfbedienen

en uw klomp, schoen, is er vol van.

Een greep uit onze sortering:

Victoria chocolade letters
65 et en 20 wap.

Zilveruitjes-zoetzuurper pot 62ct

Posthoorn Pils
6 grote pullen 2 met nog 100 wap.

1 groot pak 25O gr. cacao
73 et en 10 wap.

Ricordo Vermouth
Litersfles 3 95 met nog 100 wap.

Chocoladebeestjes
150 gram 69 et en 20 wap.

Fondantborstplaat
200 gram A9 et en 5 wap.

1 grote zak kleutertaai

85 et en 10 wap.

Voor een hartig hapje:

Gekookte worst, stukjes, 250 gram 68 et
Belegen kaas (voor blokjes) 500 gr. 159 et

Feestdagen - drukke dagen. Maak het U ge-
makkelijk en tracteer uw gezin op Iglo diepvries,
groente, vis of patates.

Let verder deze week op onze speciale St. Nico-
laasfolder met een hele reeks aanbiedingen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van 29 nov. - 5 dec.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

WANSINK'S
V.I.V.O. ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

Voor rolletjes St, Nicolaaspapier
naar ..REVERNA

11

II

TRAMSTRAAT 2 - Tel. 1692 - HENGELO GLD



GROOTBOD'S Woninginrichting
heeft een grote sortering

Sint Nicolaas
geschenken

Ook voor COCOS, VITRAGES, OVERGORDIJNSTOFFEN,

DEKENS, KAPOKMATRASSEN ENZ.

NAAR DIT ADRES

Voor een goed

en nuttig

St. Nicolaas-
Cadeau

NAAR

LENTFERINK vl lacobs
Spalstraat 7 - HENGELO GLD - Tel. 1383

\lwt Haac
MIXERS

HAARDROGERS

SNEL- en

STOOMSTRIJKIJZERS

BROODROOSTERS

ELECTR. DEKENS

KOFFIEMOLENS ENZ. ENZ.

Install. Bedrijf Besselink
ZIE ETALAGE RAADHUISSTRAAT

Voor St Nicolaas
LUXE DOZEN ZEEP

LUXE DOZEN ZEEP met Eau de cologne

Enz. Enz.

in de bekende merken BOLDOOT, No. 4711

OLD SP1CE, ACOSY.

B. J. v. ONNA, Kapper

NUTTIGE

St. nicoiaas-geschenhen
VINDT u BIJ

HARMSEH & 6EURTSEII
o.a. Windschermen,

Beenschilden, Rencaps,

Regenkleding, Herenjassen, Vesten,

Grote sortering zaklampen,

Rijwiellampen, Driewielertjes,

Autopeds, enz. enz.

Zie onze etalages

Deelnemer Sint Nicolaas-actie.

't HEERLIJK

AVONDJE IS

GEKOMEN

Banket

Speculaas - Marsepein
koopt U voor Sint Nicolaas bij

Bakkerij Hekkelman

VOOR

St

A. Grotenhuys
VORDENSEWEG



Jlnt
gaat voor ELECTRISCHE APPARATEN,

RADIO, TELEVISIE, GRAMMOFOONS,

VERLICHTING, ENZ. NAAR

H. J. NIJENHUIS TEL. (06754) 376 T O L D l J K

WANT DAAR VINDT HIJ EEN GROTE SORTERING,

GOEDE VOORLICHTING, GOEDE SERVICE

EN BALLEROBONNEN

Choc. letters 49 et.
Strooigoed 250 gr. 55 et.
Borstplaat 200 gr. 44 et.
St Nicolaasfiguren

25 et per stuk

Choc. sigaren 35-20 et.
Suikerbeestjes 200 gr.

55 et

Fondspakken Speculaas 79 et
1 2 Spec.poppen 75 et, Banketstaven 49 et

VéQé kruidenier H. A. Lubbers
Vordenseweg 17 - Tel. 1467

WARM AANBEVOLEN t

B.B. laarsjes
en vele andere met originele

vacht in alle prijsklassen.

Wullink's Schoenhandel

ST NICOLAAS 5 DECEMBER

Voor een ruime sortering

SOKKEN

STROPDASSEN

HANDSCHOENEN

Wollen- en Gestikte

DEKENS

Enz. Enz.

N ii e n h uij e n n u y s
Hummeloseweg 8

Voor St Nicolaas
BANKET

SPECULAASPOPPEN

SPECULAASBROKKEN

GEVULD SPECULAAS enz

Prima kwaliteit

en steeds.... oven vers

Verder leuke Chocolade- en Marsepein figuren.

Pracht sortering DOZEN BONBONS

Bakkerij DElïllïllflG Spalstr. 11, Tel. 1265

Nuttl9e

Nicolaas

Geschenken
Warmwaterzakken, Haardroogkapjes,

Eau de Cologne, in de beste soorten

vindt U ruim gesorteerd bij

G. Lcnselink
Gediplomeerd Drogist

De Sint
zocht het beste uit het beste en kon

bij ons goed terecht in R I J W I E L E N

w.o. Empo, Union en Magneet

zowel in Tour als Sport en in kleuren

ook in 3 versn. naaf.

In BROMMERS viel zijn keus op de beroemde

Superia en Magneet bromfietsen.

Ook in zaklampen, leren wanten, tassen, wind-

schermen enz. enz. kon Hij goede keus doen.

Ook voor reparatie's is het adres.

A. G. WOLSINK



if

tlHET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING

Fa A. POLMAN
Dorpsstraat 22 - VORDEN

„Exclusieve"

Kunstnijverheids-cadeaux

vindt ST. NICOLAAS

alleen in onze zaak.

<¥• Teak houten gebruiksvoorwerpen

<¥• „ halssnoeren^

„ armbanden

Speciaal voor meisjes
Teak houten Manchetknopen

Ook in ¥ pitriet-artikelen

•¥• mandwerk

^ tassen

-¥• kleinmeubelen

enz. enz.

ruime keus

„Het Binnenhuis"

voor exclusieve St. Nicolaas-cadeaux

PHILIPS
T.V. - RADIO

Bandrecorders

Platenspelers

WINTERS

Een St. Nicolaas

cadeau?

NIEUW l"

Philips handhaardroger voor
snel en gemakkelijk
haardroger). f 34.-
Standaard f 4,-
Drooghoes f 16,*

Drogisterij - Parfumerie

Goossens
Behalve de handhaardroger
ook in onze zaak de nieuwe
Philips haardroogkap. f 69,-

V der tal van andere cadeaux

vindt bij ons nuttige geschenken, zoals:

Rijwielen, Bromfietsen (tour en sport)

Kinderrijwielen, Driewielers, Steps,

Rijwiellampen, Tassen, Spiegels,

Leren wanten, enz. enz.

J. Th. Slotboom Hengelo Gld
B 98

H.H. Winkeliers
Bestel vroegtijdig Uw

Sint Nicolaaspapier

Een GROTE sortering en leverbaar

in ALLE GEWENSTE maten.

Papierwarengroothandel

„R E VER N AM

Tramstraat 2 — Telefoon 1692

een maar

Klaar\

De Sint kan weer vol-

op keuze maken uit

onze speciaal ingerichte

geschenken-afdeling.
Evenals vorige jaren zijn wij weer ruim gesor-
teerd in choc. letters, figuren, suikerwerk,

marsepein, strooigoed, luxe dozen enz.

Sigaren en sigaretten in feestverpakking.

O, kom er eens kijken bij

R. J. SEUTERS - V.I.V.O.

De schoenmaker
van KEYENBURG

heeft een enorme

9
r
°te sortering

PANTOFFELS

SOLEX LAARZEN
met echt lamsvacht

BOODSCHAP^ en LUXE TASSEN

LEREN JASSEN, DUET nylons f 1.75.

Zie onze nieuwe

St Nicolaas-etalage

JAN HERMANS Pastoor Thuisstr. 8



Toom blanke biggen te

koop bij Wed. Groot Jeb-

bink B 30, Dunsborg.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporiage's

van DOLPHIJN

HAARDEH • KACHELS

Fa. H. J. HARMSEn
Banninkstraat 4

Wij geven hoge prijzen

voor:

Kabinetten, kasten,

kisten, oude beelden

goud en zilver,

spinnewielen,

koperen ketels enz.

Briefkaarten aan:

H. J. WENTINK
Antiekhandel

Borculo

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

WAARDEVOLLE

•il St Nicolaas-geschenken
SolF

vindt U uitgebreid in

allerhande textiel, bij

H. Besselink - Keyenburg
Laat Sint Nicolaas maar een kijkje nemen hoor!!!

mWMmmmnmmmummmamm

•••̂ ^̂ •̂ ••••M
Voor Sint Nicolaas

Grote keuze in BOEKEN voor jong en oud.

Foto en poëzie albums, vulpennen, 1, 3 en 4
kleuren ballpoints enz.

SPELEN voor groot en klein.

o.a. Stratego, Boardscript, Monopoly

Why (mysteriespel van Alfred Hitchcock)

Schaak- en damspelen - Speelgoederen

Wolters Boekhandel
„Een oud adres, een goed adres"

Kom voor Uw

St Nicolaas-

geschenken
even bij ons kijken.

U vindt nuttige en

praktische cadeaux, o.a.

PHILIPS HAARDROGERS, LUXE

DOZEN EAU DE COLOGNE EN

ZEEP, TOILET-ARTIKELEN, verpakte

dozen SIGAREN en SIGARETTEN,

GASAANSTEKERS, ELEC. SCHEER-

APPARATEN en verder alle scheerbe-

nodigdheden.
Deelnemer St Nicolaas-actie

Drogisterij DERKSEN
£EYENBURG

Wij bieden U een

keus van

nuttige

ST NICOLAAS
GESCHENKEN

Beleefd aanbevelend

Manufacturenhandel GISBERGEN

B. A. Wentink, Steenderen
Paardestraat 6 - Telefoon 310

Levert alle
familie-

handels- en

verenigings-
drukwerk
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U komt vingors tekort... om

ANIMO-ZEGELS
TE PLAKKEN ALS U BIJ ANIMO-W INKELIERS UW

ST. NICOL A AS-INKOPEN DOET!
UW AHIMO-SPAARKAARTEM ZIJM DAM MOG SMELLER VOL1I

Publicatie Bureau Anlmo-zegeli

+

•
+

+

•
+
+

•

Waar Sint ook gaat kijken,

„REVERNA"

gaat er mee strijken..

Luxe schrijfmappen (plastic en leer)

Make up Sets

•¥> Kleurpotloden

^ Kleurboeken

* Speelkaarten in luxe etui's, enz.

De ENIGSTE PAPIERWAREN-groothandel
ter plaatse.

TRAMSTRAAT 2 Tel. 1692

Hem
SNELSCHEERAPPARATEN

ELERTR. SCHEERSPIEGELS

ZAKLAMPEN

DASSENPERS

PLATENSPELERS

BANDRECORDERS, ENZ.

Install. Bedrijf BESSELINK
RAADHUISSTRAATZIE ETALAGE

5 DEC. ST. NICOLAAS

Geen problemen, geen denken, bij

Jan Luimes
vindt u mooie en nuttige geschenken

Voor iedere beurs, voor elk een iets,

van 't kleinste af, tot 't grootste een

FIETS.

Ds. J. L. Piersonschool - Hengelo Gld

Ouders en belangstellenden worden vriendelijk uit-

genodigd tot een bezoek aan onze

CONTACTAVOND

op donderdag 29 nov. a.s. in Concordia,

aanvang 1 9.45 uur.

Er zullen o.a. dia's en films van ons schoolfeest

vertoond worden.

De oudercommissie

Damnieuws
Maandagavond speelde DCH tegen Sinderen
na een spannende wedstrijd werd de eind-
uitslag 10-10.
J. Huls-J. W. Heijink 0-2, H. Rikken-J. C
Stam 2-0, T. Hoebink verloor zijn partij
B. Berkelder-B. Mombarg 0-2. J. Kemper-
J. Luimes 2-0. Wassink-G. Halfman 0-2,
G. Klompenhouwer-H. Onstenk 1-1, Wee-
nink-F. Hoebink 1-1, de laatste 2 partijen
waren remise, dap- — met een achttal werd
gespeeld.
2 onderlinge wed&tujden werden gespeeld:
]. Stam won van F. Hoebink en G. Half-
man van T. Hoebink.

Excelsior fancy-fair
Door de zang-en toneelver. Excelsior wordt
dit jaar wederom een fancy-fair gehouden
in de onder- en bovenzaal van Maresch in
de Spalstraat op zaterdag l dec. a.s. Tra-
ditiegetouw zal er ook deze avond weer

volop verse metworst, krentenbrood e.d. te
winnen zijn met schieten, sjoelen, biljarten,
rad van avontuur enz.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden In deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

28 nov. Cefa-film
l dec. Excelsioi fancy-fair.
13-14 dec. uitvoering Crescendo.
18 dec. Kerstfeest voor iedereen
19 dec. Kerstavond N.V.E.V.
9 jan. Jaarvergadering N.V.E.V.

16 jan. Cefa-film
30 jan. uitvoering Chr. zangver,

,,Looft den Heer"
l febr. Hamove-lezing door Wim Dussel

„tussen Kremlin en Capitool"
6 febr. Cefa-film
2 maart uitvoering Jongensclub
6 maart Cefa-film

16 maart Muziekparade in Concordia
17 april Cefa-film

A
CEFA presenteert

woensdagavond in Concordia

de film:

„De herberg van het
zesde geluk"

Vergeet niet deze film te gaan
zien.

Adverteren doet verkopen T



Hengelose Politieverordening
Op l november j.l. is de nieuwe Algemene
Politieverordening voor de gemeente Hengelo
in werking getreden.
Dat is dus een verordening, door de Raad
der gemeente vastgesteld, met voor de ge-
hele bevolking bindende bepalingen, welke
zijn neergelegd in bijna 250 artikelen.
Op overtredingen van vele dezer voor-
schriften zijn straffen gesteld, zodat het voor
U, lezer, een pijnlijke zaak kan worden,
wanneer een ambtenaar van politie U binnen-
kort komt vertellen, dat hij een proces-
verbaal tegen U moet opmaken, omdat U
een overtreding hebt begaan tegen een be-
paling van de bovenvermelde verordening,
welke U - U weet het - geacht wordt te
kennen.
Ik ben de redactie van dit bald erkentelijk
voor de ruimte welke zij wil afstaan voor
een rubriek, welke gebruik zal worden om
iedereen op de hoogte te stellen.
Getracht zal worden een populaire inter-
pretatie te geven van die artikelen welke
- zo gaat het meer met de taal der wet -
niet altijd begrijpelijk zullen zijn voor alle
lezers.
Ik raad U aan deze rubriek uit te knippen
en te bewaren ; zij kan U zeker van nut zijn,

De Burgemeester, Th. Mackay.

Artikel 15 van de Algemene Politieveror-
dening bepaalt, dat een ieder, aan wie door
een ambtenaar van politie in het belang
van de openbare orde, rust, veiligheid of
zedelijkheid gelast wordt zijn weg te verg
volgen, stil te staan of zich in een bepaalde
richting te begeven c.q. te verwijderen,
verplicht is aan die last onmiddelijk gevolg
te geven.
Voorts wordt onder Uw aller aandacht ge-
bracht, dat het volgens artikel 25 verboden
is tijdens muziekuitvoeringen of paarden-
markten op of aan de weg ter plaatse een
rijwiel te berijden of aan de hand te voeren,
Ten slotte wordt Uw aandacht gevestigd op
het bepaalde in artikel 34 waaraan niet
altijd de hand wordt gehouden, nl. dat het
verboden is, zonder vergunning van bur-
gemeester en wethouders, de wegen, waar-
onder de trottoirs zijn begrepen, als opslag-
plaats voor enig voorwerp te gebruiken.

Filmnieuws
Zondagavond draait in zaal Langeler de
film: „Drijfzond der begeerte". Deze prach-
tige kleurenfilm speelt zich af in het wilde
westen. Een oud-strijder uit de burgeroorlog
wil zijn bezittingen in Mexico verlaten en
zich vestigen in Californië.
Hij zoekt mannen om zijn grote kudde koeien
te begeleiden. Hij neemt O'Malley aan als
scherpschutter.
Dan verschijnt Stribling die een arrestatie-
bevel heeft voor O'Malley. Zij besluiten de
arrestatie uit te stellen tot zij de grens van
Texas overschrijden. Na een tocht vol ge-
varen bereiken zij Texas alwaar zij elkaar
treffen voor de laatste afrekening.
Voor bijzonderheden zie adv.

Geslaagd
Onze plaatsgenote Mej. C. Lurvink behaalde
te Arnhem het diploma Ie bediende Dames-
kapster.

„De Rebel"
Zaterdagavond voerde de toneelgroep van
de Herv. Jeugdraad het dramatische stuk
in drie bedrijven De Rebel" van A. v. d.
Lugt op. De heer te Winkel opende de
avond en sprak er zijn voldoening over uit
dat de jeugd zo goed was opgekomen. Deze
avond werd gegeven in zaal Langeler. Het
stuk, dat in Zuid-Italië speelt, geeft een
beeld van feodale toestanden, die in tom-
mige streken daar nog heersen. Een een-
voudig armoedig arbeidersgezin is het to-
neel, waarin de toeschouwers verplaatst
werden. De enige zoon heeft na een con-
flict met zijn landheer een bende gevormd,
waarmee hij de rijke boeren in de omtrek
terroriseert. Veel ellende is hiervan het ge-
volg. Conflicten tussen de ouders en hun
zoon blijven niet uit en pas na veel tegen-
slagen moet de zoon, dank zij de grote
liefde van zijn moeder en zijn verloofde be-
seffen, dat er in het leven nog een andere
weg is. Het is de spelers uitstekend gelukt
dit moeilijke stuk op de juiste wijze uit te
beelden. De bezoekers luisterden van het
begin tot het einde ademloos toe, Ook de
heer Wuestenenk en zijn dochter, die het
grimeren verzorgden, komen een woord
van lof toe.
Donderdagavond is het stuk nogmaals op-
gevoerd in zaal Langeler. De opbrengst van
deze avond is bestemd voor „Ons Huis".
Bij de 'Jeugdraad zijn reeds verzoeken binnen-
gekomen om dit stuk ook elders op te voeren.
De opbrengst hiervan zal eveneens bestemd
worden voor „Ons Huis".

PUROLinhuis!
Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

Vergadering C.P.B. afd. A
Met het zingen van Gez. 180: l en gebed
werd deze avond begonnen. Gelezen werd
door de presidente Lukas 10: 38-42. En
hierop volgde een overdenking over het
gelezene, waarna nog Gez. 180:2 werd
gezongen.
De presidente heette allen hartelijk wel-
kom en in het bijzonder zr. Luttik die
deze avond over het Groene Kruis ver-
tellen zou.
Ze vertelde welke taken het Groene Kruis
heeft en wat ze organiseert zoals moeder-
en kleutersursussen. Een wijkverpleegster
moet naast ziekenverpleging ook nog op
het consultatiebureau zijn en daarbij huis-
bezoeken afleggen waarbij ze dan advies
geeft over voeding e.d.
Ze vertelde ook dat het Groene Kruis als
lijfspreuk heeft: „Door allen voor allen".
In de pauze werd er getracteerd door mevr.
D. KI. Gotink-Hiddink.
Aan het eind van de avond werd aan zr.
Luttik een doos bonbons aangeboden voor
de gezellige manier waarop ze één en
ander heeft verteld. De presidente wekte
de leden op de gecombineerde CPM-
CJBTB ringconferentie te bezoejien.
Met het zingen van Gez. 135:1 en dank-
gebed werd deze avond gesloten.

Nutsavond

Dick van Rijn sprak over:
„Sport in deze tijd"

Woensdagavond sprak in zaal Bruggink
voor het Nut, de bekende radio-verslag-
gever Dick van Rijn over bovengenoemd
onderwerp.
Bij afwezigheid van de voorzitter werd de
avond geopend door de heer Jansen, die in
een geestige toespraak, de spreker inleidde.
Spreker vertelde in zijn causerie het ontstaan
en de jOntwikkeling van de sport vanuit
een ver verleden tot de tegenwoordige tijd.
De sport heeft wel degelijk een belangrijke
plaats in onze samenleving in te nemen Het
stimuleert de vrijetijdsbesteding. Bovendien
is de sport voor een gezond lichaam uiter-
mate belangrijk.
Na de pauze bestond er gelegenheid tot
het stellen van vragen, waarvan dan ook
gebruik werd gemaakt en tot voldoening
der vragenstellers volledig werden beant-
woord.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter, de
heer Minnee, de spreker voor zijn boeiende
causerie.
Tevens memoreerde hij nog even de cursus

.„Pech onderweg" en het optreden van het
Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel
op 21 december in de Ned. Herv. Kerk.

DdlflP°breekt
de kracht van een verkoudheid
••H bij Vader. Mo«d«r«n Kind. •••

KERKDIENSTEN
2 dec.

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kwint. Bediening H. Doop.
7.30 uur Zangdienst.
Goede Herder Kapel 10 uur dhr. te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk
Ds D. A. Brinkerink. 5 uur

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 wijkverpleging
1-2 dec. Zr. Luttik, Tel. 1397.

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr EU Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

Burg. stand
Geboren: Gerdina F. d. van F. Meijerman
en W. A. Langwerden.

Gehuwd: Derk J. Hoekman en Catriena H.
Eenink.
Overleden: Hendrika J. Braakhekke: Hen-
drikus Volman; Gerhardus ]. Eugelink.

Zelfs St Nicolaas zei ten leste,

Adverteert in de Reclame, dat is het beste.

met uw advertenties of drukwerk naar



Een grote keuze

nuttige geschenken

in alle soorten

schoen- en lederwaren

Schoenhandel J. Groot Bruinderink
KEYENBURG

Ondanks onze

verbouwing kan

Sint Nicolaas

ook dit jaar bij ons terecht

Ruime keuze In:

ELECTRISCHE ARTIKELEN

Glas, Aardewerk en luxe cadeaux

RELIGIEUSE ARTIKELEN

Besselink - Keyenburg
Hengelosestraat 18

GUN U ZELF
DE CHARME VAN

TIMA
ONDERKLEDING

EN LINGERIE
ZIE ETALAGE

Th. C. JANSEN-WEG
Deelnemer Sint Nicolaas-actie

4711
EAU DE COLOGNE

. TOSCA

PARFUM
IS ER ALTIJD BI]

KAPSALON

A. LURV1NK
Tel. 06753-1298 KEYENBURG

Sint Nicolaas wees wakker

Koop VERSE lekkernijen bij

Uw bakker.

bakker KREUNEN de z.,k
voor mensen met smaak.

Nergens vindt U groter keuze,

KWALITEIT is onze leuze.

eesincj ~ 1962

ons
Naast de prijzen verbonden aan de Winkeliers-actie, hebben we onze prijzen dit

jaar extra laag kunnen stellen, hetgeen ons mogelijk werd gemaakt door onze

grote inkopen, waardoor wij U kunnen bieden een

grotere sortering tegen extra lage prijzen.



Donderda

F. SCHREUDER
ARTS

J l fwez io
29 nov. a.s.

Th. J. Hanrath
ARTS

A f w e z i g
van 3 t/m 7 december.

Waarneming Dr Schreuder

Groene kruis

Wijkzuster AFWEZIG

op 28-29-30 nov. a.s.

Waarneming Wit-gele kruis

Telefoon 1315

Wie wil nieuwbouw-

woning ruilen voor ander?

Geen nieuwbouw. Adres

bureau dezes.

Te koop bij inschrijving

33 peppels en 3 wilgen

Briefjes inleveren voor of

op l december bij G. J.

Groot Roessink F 39,

Hengelo Gld

Te koop 1 windbuks, leren
motortas, 1 leren rij-
broek, 2 tafeltjes. G. van
Neck, Vordenseweg 7.

Te koop dr. gelten bij

H. Tersteeg C 66, Keijen-

burg.

Te koop 2 toom biggen

H. J. Ruesink, Noordink

E 54.

Te koop zware biggen.

S. Fokkink C 9 Hengelo G

Te koop een toom biggen

H. Kistemaker, Wich-

mondseweg 13

Te koop 3 toom zware

biggen. J. H. Besselink,

E 72

Te koop 2 toom biggen

W. Ubbink, D 126,

Hengelo Gld

Te koop een perceel knol-

len. A. Menkveld, C.-67

Tel. 1502 ,'it L

Te koop een toom biggen

W. Nieuwenhuys, Bekveld

D 33

Te koop een rb maalkalf
J. Buunk, B 88

Te koop 5 biggen, keuze

uit 12. D. Berendsan E 46

Hengelo Gld '.f ^ t C

Te koop 2 toom biggen

bij R. Klein Winkel F 43
Varssel.

Te koop 2 toom biggen

Joh. Berenpas D 128

H.H. Veehouders
1
.

Vlees-BIKS
voor stieren en ossen

sneller en gemakkelijker voeren f

• Gunstiger vlees-vet verhouding

• uw dieren groeien sneller

• lagere kosten per kg groei

• gegarandeerde eiwitgehalten

• keuze uit Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25.
(afhankelijk van de verhouding eiwit/zetmeelwaarde
in het ruwvoederrantsoen)

Vlees-BIKS
voert U snel en efficiënt naar een hogere winst.

Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25 zijn verkrijgbaar bij:

WED.GROOT-JEBBINK
UW DELFIA HANDELAAR

Hengelo (Gld) *Q* 1348

Een grote keuze

nuttige

geschen ken
voor Dames, Heren en Kinderen

O D E S H. J. B U U N K & Zn
Zie Etalages



Wees een echte SINT NICOLAAS
Geef vader of Moeder iets goeds. Een goed adres is

H E IJ IN K „De Spannevogel"

VOOR DE

poppen moeders
Wij brengen dit jaar

voor de

Si. Hicoiaas
mooie poppenjurken in

verschillende maten.

Eveneens leuke verpakte coupons voor

pyama's, rokken, enz.
Kom binnen kijken, en zie de etalage's.

Schroder ^*<^

WAT EEN

SI. fllcolaas uerrasslng
VOOR MOEDER

Zo'n ideale degelijke

STOFZUIGER
Ruime sortering

WINTERS

fLuülge (geschenken
ZIJN ALTIJD WELKOM!

PYAMA'S Heren - Dames - Kinderen
TRAPPELZAKKEN
ONDERJURKEN in Nylon,

Charmeuse, (verpakt)
LEUKE FAVORITA SCHORTEN

(aparte dessins)
ONDERKLEDING (verpakt)
NYLONS - CRêPE NYLONS - STRETCH
SUPP-HOSE Lybelle kousen
MAILLOTS
SOKKEN - ANKLETS - KNIEKOUSEN
BADSETS - Badhandjes sets, per 3 stuks verpakt
ZAKDOEKEN verpakt - losse
THEEDOEKEN (verpakt)

Komt U eens kijken en U slaagt ook
voor Uw GESCHENKEN.

Zie onze etalage. Altijd voordeliger bij

HARRIE v.d. WEER

Naar Garage

A. B. WOLSINK
SPALSTRAAT - Tel. 1256

VOOR AL UW

Sint Nicolaas

geschenken.

Veel artikelen en Accecoires op

Rijwiel-, Brommer-,
Motor- en Autogebied

Beleefd aanbtvelend

Voor heerlijk speculaas

en banket naar

J A N M E E N I N K
Ruime sortering

-A- Chocolade en

^ Suikerwerken.

Bestel vroegtijdig.

UUMIUIWMIitKUiyilHIillitllülllllllllllllllllllllllllllillll

IcoLaasil/a

een dure tijd !

Koopt daarom een nuttig «n

practisch cadeau. Wij hebben

voor elk wat wils.

H. Hulstijn, Raadhuisstraat 16

HORSTINK
HET ADRES VOOR

LUCHTBUKSEN - SCHAATSEN

GEREEDSCHAPPEN

HUISH. ARTIKELEN

HAARDEN en KACHELS



Vanaf heden hebben wij weer

de nieuwste snufjes op het gebied van

GOUDEN en ZILVEREN sieraden
geëtaleerd.

Een bezoek aan onze zaak

is altijd de moeite waard,

Speciale SI. Nicolaas aanbieding
HORLOGERIE

GouDeOPTIEK

Bij aankoop van 2 bedelt de derde één gulden goedkoper.

Fa KOHIER- WISSINK
zie vooral onze etalayes ! HENGELO

St Nicolaas
heeft altijd een hele boel

inkopen te doen.

Tassen,

Lederwaren

enz. enz,

daarom komt hij bij ons kijken.

Onze keuze is verrassend.

JANSEN Zadelmaker

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD

Zondag 2 december, 8 uur

Drijfzand der begeerte
met: Rock Hudson - Kirk Douglas -

Joseph Cotten.

Een fel-sensationeel verhaal van twee titanen, die

botsten als medeminnaars.

Toegang 14 jaar.

Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

INTOCHT

St Nicolaas
zaterdag l december 1962

Hengelo: aankomst bij v.d. Mond, Ruurloseweg,

om 2 uur

2.15 uur toespraak door de Edelachtbare Heer Burgemeester

voor het gemeentehuis.

te Keyenburg aankomst bij Tiller 4.30 uur



Voor BOTERLETTERS BANKET-

LETTERS of GEVULD SPECU-

LAAS

CHOCOLADELETTERS

eigen werk van Droste chocolade

naar bakkerij

Tel. 1358

NUTTIGE
GESCHENKEN

koopt ST. NICOLAAS bij

B. W. Grotenhuis & Zn
Textiel - Bekveld

Deelnemer Winkeliers-actie.

mee

aan de Technische Unie
prijsvraag.

Met prachtige prijzen.

Vraagt bij ons inlichtingen.

Install. Bedrijf BESSELINK
RAADHUISSTRAAT

Op het gebied van

Lederwaren
VOOR

St. Nicolaas-

geschenken
TWtWCIl kunnen wij U een grote

sortering tonen.

A. BOERMAN
ZADELMAKER

laasOOR all jaar Kan cM. i

voor chocoladeletters, borstplaat,

menagerie, speculaas, chocolade-

figuren, banket, enz.

bij fóeumhes terecht.

Grosco kruidenier.

ANKER NAAIMACHINES
zijn niet slechts wereldberoemd,

doch door onovertroffen

precisiewerk een

kostbaar bezit.

B. J. HULSHOF

De Sint is gauw jarig
En dit jaar vast niet karig.
Bij LUBBERS vindt Hij veel geschenken
Als Hij misschien niets kan bedenken.
Voor Pa een rookstoel
En voor Moe een hele boel
Een kinderstoeltje voor de kleine schat
Of iets in Sola of een mooie mat.
Met onze geschenken is ieder tevree
Bekijk U maar eens de prijs valt wel mee
De etalage's zijn klaar, 'k wed dat

U wat vind
Zoek dus maar uit, voor 't vervoer

zorgt de Sint.

LUBBERS Woninginrichting

2V<90i« O aas

zijn wij ruim gesorteerd in

Luxe dozen zeep met

eau de cologne

en verder parfumerie-artikelen, byouteriëen

en toilet-artikelen, en tevens ruim gesorteerd

in ROOKARTIKELEN.

Dames- en herenkapsalon

H. M. WUESTENENK
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Voor een waardevol en blijvend St. Nicolaas Geschenk ^

vindt U een grote sortering uurwerken, zoals: dames en heren ^

horloges, reeds vanaf f 29.75. Horlogebandjes

VERDER :

KOEKOEKKLOKKEN p ,

SCHOORSTEEN- EN Jl̂
«r̂ fcJl«&5

WANDKLOKKEN Q®S
YO&f*^

PENDULES EN WEKKERS, ^<

waaronder pracht fantasie-modellen, w*^ ;/

een uniek geschenk voor de ^ ƒ <tó

ST. NICOLAAS.

Komt U eens geheel vrijblijvend kijken bij Horlogerie

in alle prijsklassen
m

•
A

© ^
^x *s\
EV^V ^

*?™ 1
<S^ %f J

A
•S

A. Groot Kormelink Kerkstraat s Hengelo Gld j

>++++++**++*++4+++4++++++++*+<

A

•̂•••••••••4
Wij wensen U allen een heel prettig St Nicolaasfeest.

?3?7^~^̂
«•>•'• " «^̂  ^^ t̂̂ k.

l̂ -̂ ^vü«f \SÈ^

Als de goedheilig man moet bedenken,

Wat hij wel aan „haar" zal schenken,

Ontdekt hij, dat 't textielgebied

Enorm veel geschenken biedt . . . .

Ook voor vader, dochter, zoon en vrinden,

Kan de Sint hier héél wat vinden l

Laarzen vol

T E X T I E L

geschenken



ROMIKQ PANTOFFEL

en
zijn weer in het land!

Kletcadeauxuan'tschoenenhuis
in hun mand.

Pantoffels

Bontlaarsjes

Bromfiets laarzen

Kousen en sokken

Voor al deze

artikelen en

nog veel

meer naar..

JANSEN 't Schoenenhuis ZIE ETALAGE

TEL. 1373 Hengelo Gld

Kado's
klein of groot,

speels of nuttig,

„het moet goedkoop zijn" of „het mag wel wat kosten,

want 't is voor haar",

tien tegen één, dat U klaar komt bij

STEVORD
Door verbeterde winkel:

zelf zoeken en kiezen.

De grootste keus in Hengelo,

biedt STEVORD U, dat ziet u zo!

„GERO"
Voor Uw leven

WINTERS

VOOR EEN HEERLIJKE

BANKETLETTER
of -STAAF

NAAR

Bakkerij v.d. WEER
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