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De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg

Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

KERKDIENSTEN
11 febr.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Da. S. van Kempen, van Eefde,
Jeugddienst

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

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds H. G. Rosbergen, Deventer

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)

Voetbalnieuws
Indien 't weer het toelaat zullen de voet-
balliefhebbers het eerste elftal van Pax weer
eens kunnen zien spelen op eigen terrein.
Het zal wel een zware opgaaf zijn Ulftse
Boys te weerstaan, vooral nu „het eerste"
niet zo best op dreef is. Maar och, je kunt
nooit weten.
Vooraf speelt het junioren b-elftal tegen
Socci a. Ook een zware opgaaf voor deze
jongens.

Filmnieuws
In zaal Langeler draait zondagavond de ko-
mische film „Soldaten in nylons" met Do-
nald Sinden Barbara Murray e.a.
In deze film zien we hoe een luitenant in
een kamp vol schietende schonen terecht
komt en. . . . Meer vertellen wij U niet. dat
moet U beslist zelf gaan zien.

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

AAN

HENGELO GLD

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneé Tel.
1464 en Memelink Tel.

1521

Coöp. Boerenleenbank
,LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

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

ccr meer succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS
v/h CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 1307

Besturen van verenigingen of instellingen
die een verslagje van uitvoering óf andere aktiviteit in „De Reclame" opgenomen
wensen te zien, worden verzocht ons tijdig een verslag hiervan te doen toekomen,

liefst elke week voor maandagavond half zes.

„De Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

•n de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

Sana pi r in
blust snel opkomende griep

Burgerlijke stand
Geboren: Theodorus A. J., zn van T. G.
A. Groot Bruinderink en L. G. M. Roeterink
Brigitta M., dr van G. Hopman en

G. Boogaard

Gehuwd: R. L. J. Versteegen en B. Th.
Giesen

Voor hef tere
Babv-huidje

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Donder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

8 febr. NVEV
15 febr. Gemeente-avond Herv. Gem.
20 febr. Gemeente-avond Vrijz. Herv.
28 febr. en 3 maart jaarfeest Jongensclub
4 maart Show „Muziekparade"

zaal Winkelman
13 maart uitvoering „Looft den Heer"
21 maart N.V.E.V.
11 april N.V.E.V.

Film- en dia-avond Hamove
Voor de film- en dia-avond van Hamove
bestond grote belangstelling.
Aan het begin van de avond werd het over-
leden lid Bennie Harmsen met enkele ogen-
blikken stilte herdacht.
Door de heren Burgers en Kreunen jr.
werden deze avond de dia's en films ver-
toond die zij hebben gemaakt van diverse
Hamove gebeurtenissen in het afgelopen jaar.
Ook over de tocht van Bennie Hartelman
naar Rusland werden mooie dia's getoond.

Op 2e Paasdag a.s. zullen er weer terrein-
wedstrijden op „'t Zand" georganiseerd
worden en ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de vereniging zal er op 12 mei
een feestavond voor leden en genodigden
zijn.

Zang voor rusthuisbewoners
De chr. gemende zangvereniging „Soli Deo
Gloria" te Bekveld bracht dezer dagen een
bezoek aan het rusthuis aan de Kastanjelaan.
Onder leiding van de dirigent, de heer van
Neck, werden verschillende liederen ge-
zongen, afgewisseld door enkele voordrach-
ten van mej. Hiddink.
De heer Vingerling bracht, mede namens
de bewoners, het gezelschap hartelijk dank
voor deze gewaardeerde ontspanningsavond.

Sparen
Gedurende de maand januari werd op de
Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 22166.40
en terugbetaald f 20259.29,

Benoemd
De heer A. J. L. Waasdorp, hoofd aan de
openbare lagere school te Varssel is met
ingang van een nader te bepalen datum be-
noemd tot leeraar wiskunde met aanvullende
vakken aan de openbare U.L.O.-school te
Naaldwijk.
De heer Waasdorp heeft inmiddels per l mei
a.s. ontslag als hoofd van de school te
Varssel aangevraagd.

Show fa Herwers
Voor de door de fa Herwers in zaal Lange-
ler gehouden 3-daagse show van auto's,
bromfietsen, rijwielen etc. bestond grote be-
langstelling.
Voor elk onderdeel van de show was veel
interesse.
Tentoongesteld stonden o.m. de N. S. U.
Prinz auto's 3 en 4 en de Prinz sport, een
keur van bromfietsen in de merken N.S.U.,
Victoria en Berini, en verder een grote col-
lectie Simplex rijwielen, autopets, drie-
wielers enz.
Do show was keurig ingericht en de geïn-
tereseerden werden vakkundig voorgelicht.



Zo de Heer wil hopen onze geliefde ouders en
grootouders

D. J. Besselink
en
A. H. Besselink-Nijkamp

op 10 Februari a.s. de dag te herdenken dat ze
voor 40 jaren in het huwelijk werden verbonden.
Dat zij nog lang voor elkander en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld, Februari 1962
C 110

Gelegenheid tot feliciteren in zaal Bruggink te Hengelo Gld
van 3—5 uur.
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EMPO RIJWIELFABR1EK
H. B. Emsbroek N.V., VORDEN

vraagt met spoed

personeel
voor alle afdelingen, ook
ongeoefenden, of mensen
die nog niet in het rijwiel-
vak gewerkt hebben, (liefst
tot 35 jaar).

•¥• Modern ingerichte fabriek
met waslokaal, cantine, enz.

•¥> Lonen op basis C.A.O.
grootmetaal

^ Reiskostenvergoeding vol-
gens bestaande regeling

^ 5-daagse werkweek
Inlichtingen : dagelijks aan de fabriek of
telefonisch van 8-12 en van 13.30-17.30 u.
Tel. Nr. 06752/1241

EMPO

In verband met de bestrijding

MOND- en KLAUWZEER
houdt de P.B.H, zitting in café Besselink
Spalstraat 42, elke maandagmiddag en
donderdagmiddag van 1*4 uur.

H. MEUTSTEGE

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

Tel. 06753—1207

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

per

f 0.75

' /2 kg
f 2.25
- 1.80
- 2.25
- 2.00
- 1.50
- 1.60
- 1.40
- 0.75
- 2.00
- 1.25
- 1.00
- 0.90
- 0.15

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

concurrerende prijzen.
Bestelling uiterlijk Dinsdagavonds.

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

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zondag 11 febr.v 8 uur

Soldaten in Nylons
met Donald Sinden - Barbara Murray.

Een Luitenant in een kamp vol schietende schonen

Toegang alle leeftijden
Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad

Neem ook

A u t o r i j l e s T

bij TRAGTER \
't Leert preftiken goed • —
als TRAGTER ftet doet • -g

Opgave dagelijks aan de zaak of telefonisch.
Beleefd aanbevelenav l

A,€. Traster Vorden, Tel. 1256*

Een abonnement op „De Reclame" betekent elke donderdagmorgen

ons blad in uw brievenbus en dat voor slechts ( 2.- per halfjaar.



VIVO SPECIALITEITEN
**Koffiemelk

1 blik, 410 gram .

Hoestsiroop Econel
1 fles . . . .
met 10 wapentjes

Gesneden Zoetzuur
1 literspot . . . .

Vutetje,
Week in, week uit stemt het kopen bij de
VIVO mij tot volle tevredenheid. En,
word ik blij verrast door de vele GRATIS
VlVO-wapentjes bij ALLE boodschappen.

Palingworst
1 50 gram

THEE VAN „ACKERMAN" 1 pak 90 et
Hierbij 1 00 gram
Lange Vingers
voor slechts (1 kwartje)

Geldig van 8-15febr. 1962

VIVO
E n . . . ook nog VlVO-wapentjes CADEAU met o.o. recht op GRATIS treinreizen ! •

UITROEIEN
MET HARQJE HAND!!!
Aantal veröordelingÉit}.|yegens misdrijven.
i. h, snelverkeer doorlftgebruikv. alkohöl.

-2».: Secretariaat van het
*f Verbond voor

^YYN^&S VeiU« Vcrke"
afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55
Tel. 1388

Zie en hoor het

op z'n best met

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

a.s. Zondag 2.30 uur

Pax l - Ulftse Boys l
12 uur

Pau B - socci A

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, vooi
half een gemaakt.
dezelfde dag nog kla«i.

Foto Zeijlemaker
Houtmarlr 77, ZUTPHFN
l e i . f o o n

Gevraagd een meisje voor
l a 2 dagen per week.
B. A. Luesink, Brunderink,
Tel. 1261, Hengelo Gld ,

Biedt zich aan net meisje
voor 2 a 3 dagen p. week.
Adres bur. dezes.

Zeer bi l l i jk te koop een goed
onderhouden kamerkachel
en een wandkoffiemolen.
D. W. A. te Winkel

Wichmondseweg 5

Biggen te koop.
J. W. Zeevalkink, C 71

Te koop zware biggen.
B. Berendsen, Pluimvee-
handel Bekveld, Tel. 1504.

Te koop 6 biggen.
J. Woerts, B 59

Te koop roodbont dragende
vaars, bi jna a/d telling
vierkant stempel. H. L. KI.
Gotink, Wichmond

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druidstolo's en
reporiaoe's

van DOLPHUN

Te koop grote par t i j

varkensmest.
Hengelosche Engrosslachterij

v/h D. J. Jansen
Hengelo Gld

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

Je Reclame"
Te koop beste roodbonte
dragende vaars, tbc en ab.
vri j , 15 febr. a/d telling.
D. J. Wentink, C 43

Hengelo Gld

Te koop best roodb. vaars-
kalf, B. Boers, Hummelose-
weg 18.

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties
liefst op maandag

doch uiterlijk
dinsdagavond half 6



WalsiGo,N,V,Electromotoren
Umuiden - Waarder - Hengelo Gld

Vraagt voor spoedige indiensttreding

Jong actief persoon
met diploma E.T.S. of gelijkwaardige opleiding.

Gegadigden moeten bereid zijn een jaar te werken
in ons bedrijf te IJmuiden, waarna overplaatsing
naar Hengelo Qld zal volgen.

Woning komt in Hengelo Gld beschikbaar.

Uitsluitend eigenhandig geschreven sollitaties,
liefst met foto, aan ons kantoor, IJmuidensestraat
51-54 te IJmuiden.

Houtverkoop Hengelo Gld
NOTARIS VAN HENGEL te Hengelo G. zal op maan-
dag 12 febr. 1962 om 10 uur v.m. in Hotel Langeler
te Hengelo G.

PUBLIEK VERKOPEN:
219 perc. eiken en dennen voor rikken, slieten, timmerh.
klaverruiters, bonnenst. enz., t.w.
voor het Burgerweeshuis te Zutphen:
In Sletterinkheide te Hengelo G. a.d. Aaltenseweg bij
M. Wissels, nos. 1-11 gr. dennen v. rikken en slieten,
12-13 slaghout.
Onder Linde:
in de bossen op het „Maalderink"
nos. 1-26 Am. eiken en dennen aan hopen v. timmer-
hout en posten, 27-32 zw. slaghout en eiken tophout,
33-36 gr. dennen v. rikken en slieten.
in de bossen op de „Vossenberg"
nos. 1-19 gr. dennen v. rikken en slieten
in de bossen „de Weghorst"
nos. 20-27 eiken en zw. slaghout,
in de bossen op het Hissink bij Kornegoor en Bosch
(Leopoldshoeve)
nos. 1-23 eiken en gr. dennen b.d. kwekerij en Bosch,
24-28 gr. dennen i.h. bosje b.d. „Bargkappe", 29-37
zware gr. dennen a.d. kamp bij B. Koning, 38-45 ge-
dunde eiken bij Kornegoor;
in de bossen op het Hiemken onder Vorden: a.d.
Almenseweg nos. 1-32 gr. dennen v. slieten, 33-47
gr. dennen v. klaverruiters en bonenstokken;
in de bossen bij Bruil a.d. spoorbaan in Warken:
nos. 1-14 gr. dennen v. rikken en slieten.
voor H. Ruesink E 53 Hengelo G.
nos. 1-2 dennen bonenstokken bij de Wassinkmaat.
voor de Hervormde Gemeente te Hengelo G.
in het Kerkebos a.d. Ruurloseweg bij Langwerden:
nos. 1-6 zw. eiken v. timmerhout en posten, in het
bos b.d. Kreil nos. 1-9 gr. dennen v. rikken en slieten;
voor Mevr. van Sonsbeeck Helmich te Heino:
in de blokken te Varssel a.d. oude Zelhemseweg:
nos. 1-20 gr. dennen v. rikken en slieten.

Kosten 10% voor kopers. Betaling uiterlijk 9 maart
1962 ten kantore van gen. notaris. Gekocht hout op-
halen voor 15 april 1962.
Notariskantoor zaterdags gesloten.

Herv. Gemeente Hengelo Gld

Gemeente-avond
op Donderdag 15 Februari a.s.
te 7.30 uur in zaal Bruggink.

Spreker: Ds J. R. WOLFENSBERGER, pred.
te Amsterdam.

Onderwerp:

„De uitverkiezing"

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS

Op ons modern ingericht kantoor
hebben wij plaats voor:

FACTURIST (e).
Mulo of gelijkwaardige opleiding
is vereist.
Sollicitanten moeten vlot kunnen
typen.

TYPISTE ;:.•::-:
£•':•':•':

voor deze functie is een type-
diploma vereist.
Naast een goed salaris bieden
wij o.a.:

• 5 daagse werkweek
• Reiskostenvergoeding
• 4"/„ vacantietoeslag

Sollicitaties: Schriftelijk aan ons adres
Enkweg 17, Vorden
Mondeling van 8 - 1 2 en van l - 5.30 uur
aan bovengenoemd adres

EMPO

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Bekendmaking!
Met Carnaval is onze feestavond
ALLEEN toegangkelijk voor leden.

Wij kunnen nog ongeveer 20 leden aannemen, dan is
de zaak vol.
Opgave is mogelijk op de ledenvergadering op Maan-
dag 12 Februari om 8 uur in zaal Michels.

Alla leden worden verwacht.

De Carnavals-vereniging.


