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

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

KERKDIENSTEN
18 febr.

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint,
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

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

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

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

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

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

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

Burgerlijke stand
Geboren : Gerard, zn van D. J. Gr. Wassink

en W. G. Scholten
Wilhelmina M. J., dr van G. ]. H. Hagge-

man en C. J. G. Coobs
Carla B. Th. J., dr van G. W. B. Essing

en J. Th. Bolwerk
Hermina, dr van E. Maalderink en A. Hiddink
Vincentius Th. A. M. zn van Th. J. B.

Melgers en Th. }. C. Verheij
Joseph B. M. zn van J, A. Hendriks en

]. A. M. Sessink

N.V.E.V.
Voor de lezing gehouden door de firma
Thomassen en Drijver blikemballagefabriek
te Deventer was een enorme belangstel l ing.
Mevr. Geurts merkte in haar inleiding op
hoe een kleine fabriek met 7 man personeel
begonnen, die in hoofdzaak handenarbeid
verrichtte is uitgegroeid tot een bedrijf van
3500 man, verdeeld over 6 fabrieken.
Per dag worden 3 miljoen blikken vervaar-
digd. Het conservenblikje nu 152 jaar oud
wordt van hier dus naar de conserven-
fabriek vervoerd. Ten onrechte hebben veel
huisvrouwen een vooroordeel tegen blik-
groenten. Uit de kleurenfilm „leven in over-
vloed", blijkt wel hoe de vers geoogste
groenten onmiddellijk worden verwerkt en
binnen 3 a 4 uur ingeblikt, vitaminenrijk
luchtdicht verpakt, hun voedingswaarde
behouden.
In de pauze werden bekertjes vruchten uit-
ged-eld. Een Amerikaanse tekenfilm toege-
licht door Mevr. Lotgering liet de enorme
productiegroei zien en daarmee evenredig
de toenemende fabricage.
Enkele dia's vertoonden de inhoud van
velerlei blikjes in diverse schoteis verwerkt.
Aan het slot bood Mevr. Geurts een wand-
blikopener aan de Ver. aan, die terzijner
tijd onder de leden zal worden verloot.
Voor de cursus eenvoudige verbandleer
gaven zich plm. 40 dames op.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardf's Zenuwtobletten

Da m nieuws
Om het clubkampioenschap van Hengelo
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
J. C. Stam - G. J. Halfman 2—0
F. Hoebink — ]. Boers 2-0
J. W. Heijink — B. Momberg 2—0
T. Hoebink — M. Maalderink 2—0
W. Heijink — Fr. Hoebink 2—0
H. Onstenk — M. Maalderink 2—0
J. W. Heijink — J. Boers 2—0

Om het pers. kampioenschap van Damkring
„De Graafschap" speelden de volgende per-
sonen van D.C.H, hun eerste wedstrijd en
wel Ie klasse
J. W. Heijink — Beltman (Laren) 0—2
2e klasse
G. J. Halfman — Geerken (Brummen) l — l
T. Hofman — Denkers (Warnsveld) 1 — 1
Fr. Hoebink — Hissink (Warnsveld) 1 — 1

Ongeval met tractor
De jeugdige landbouwer G. Niesink op de
Keyenburg, die met een tractor op het land
werkzeam was is een ongeluk overkomen
wat nogal ernstige gevolgen had kunnen
hebben.
Op een gegeven ogenblik greep de aftakas
van de tractor zijn kleren, die hem bijna
geheel van het lichaam werden gerukt.
Gelukkig sloeg de motor af waardoor ern-
stiger voorkomen werd.
Met een dubbele beenbreuk en kneuzingen
liet Dr Hanrath hem in het ziekenhuis te
Doetinchem opnemen.

Uitvoering Concordia
De Kon. muziekvereniging „Concordia" gaf
zaterdagavond in zaal Langeler de tweede
en laatste uitvoering in dit seizoen.
De zaal was vrijwel geheel bezet toen de
voorzitter de avond opende en hierna het
woord gaf aan de dirigent de heer D. H.
C. Helmink. Onder diens leiding werd het
muzikale gedeelte afgewerkt, w.o. ook het
concoursnummer 1962 in de vaandelafdeling.
Dit, alsmede de andere programmanummers
kregen een prima vertolking.
Na het muzikale gedeelte volgde opvoering
van het blijspel in 3 bedrijven „Goldry"
door het Terborgs toneelgezelschap.
Dit gezelschap heeft dit moeilijke stuk zeer
goed uitgebeeld.
Concordia kan op een uitstekend geslaagde
avond terugzien.

Voetbalnieuws
Programma voor a.s. zondag.
(terrein Kastanjelaan)

12 uur Pax II - Pax III
2.30 uur Pax I - N.V.C. I (Netterden)
— Pax II zal in b.s. ontmoeting wel de
srerkste blijken te zijn al zullen ze op moeten
passen voor hun jongere clubgenoten.
— Na de (begrijpelijke) nederlaag van j.l.
zondag zal het eeste elftal van Pax a.s. zon-
dag uitkomen tegen N.V.C. I. De mogelijk-
heid van winst is hier zeker niet uitgesloten,
tenminste als er flink aangepakt wordt en
men scoringskansen weet te benutten.

Voorjaarsstierenkeuring 1962.
De provinciale Voorjaarsstierenkeuring zal
in onze gemeente plaats vinden op maandag
12 maart a.s. v.m. 9 uur. Wij vestigen er
de aandacht op dat per 1-1-1962 bloed-
onderzoek bij jonge stieren verplicht is.
Op deze keuring is tevens gelegenheid stie-
ren aan te bieden voor de Centrale-stieren-
keuring te Zutphen t.w. M.R.IJ. op 18 april
en F.H. op 26 april a.s.
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Het zal U - die dit leest - bekend zijn dat onze

Koningin en de Prins der Nederlanden op 7 januari j.l.

de dag mochten herdenken, waarop zij vijf en twintig

jaren geleden in het huwelijk traden.

In overeenstemming met het uitdrukkelijk verlangen

van het Zilveren Bruidspaar is deze dag ongemerkt voor-

bij gegaan.

Het ligt in de bedoeling de verjaardag van Hare

Majesteit op 30 april e.k. dit jaar met extra luister in

heel Nederland te vieren en de hulde aan het Zilveren

Paar daarin te betrekken.

Het Nederlandse volk wordt in de gelegenheid ge-

steld bij te dragen in een cadeau, dat op die dag in

de vorm van een geldbedrag aan de Koningin en de

Prins zal worden aangeboden en waaraan reeds door

Hoogstdezelven een bestemming werd gegeven, namelijk

de oprichting van jeugdcentra.

Ook in onze gemeente zullen lijsten rondgaan door

vriendelijke bemiddeling van vrouwen-organisaties; de

waarde van het cadeau is niet in de eerste plaats ge-

legen in de grootte van het bedrag, hetwelk men voor

dit doel wil afstaan doch veeleer, dat een IEDER hier-

aan bijdraagt, zij het ook met weinig.

Op die wijze kan een nationale manifestatie
tot stand komen, welke de trouw en de dank
van ons volk tot uitdrukking brengt jegens onze
Vorstin en het Huis van Oranje.

Burgemeester Mackay.

Verpleeginrichting „Het Enzerinck" Vorden

vraagt flink meisje
voor assistentie in de keuken en
licht huish. werk v. d. of d. c. n.

en een werkster
voor 2 dagen in de week.

^i uitgaande van de Hervormde Jeugdraad
op Dinsdagavond 20 Febr. a.s.
in zaal Bruggink, aanvang 8 uur.

Vertoond zal worden de Amerikaanse kleurenfi lm

let teken van de Valk'
Toegang f 1.00

Alle belangstellenden van harte welkom

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zaterdagavond 17 febr.v 8 uur
Een Wild-Westfilm in kleuren

chiet.,. of sterf
iet Aüdie Murphy - Wanda Hendrix
>ean Jagger

uit het machtige Sierra-gebergte, waar
vogelvrije kerels hun geheime schuilplaats hadden

Toegang 14 jaar
Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

Op ons modern ingericht kantoor
hebben wij plaats voor:

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

JU typen.

TYPISTE
voor deze functie is een type-
diploma vereist.

JONGSTE BEDIENDE
Naast een goed salaris bieden
wij o.a.:

• 5 daagse werkweek
• Reiskostenvergoeding
• 4°/0 vacantietoeslag

Soll ic i tat i t ies : Schriftelijk aan ons adres
Enkweg 17, Vorden
Mondeling van 8 - 12 en van l - 5.30 uur
aan bovengenoemd adres

Voor

Visitekaartjes
Geboortekaartjes
Ondertrouwbrieven
Rouwbrieven en alle
Handelsdrukwerk naar

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

Zie voor uitvoering

C. i. C. „Jong Hengelo"
de advertentie in het volgend nummer.



Filmnieuws
In afwijking van de gewoonte draait de

wekelijkse f i lm in zaal Langeler deze week
niet op zondag- maar op zaterdagavond.
Deze keer is het een Wild-West-film in
kleuren „Schiet of sterf. Een p r a c h t f i l m
vol spanning. Dus zaterdagavond in zaal
Langeler.

— Uitgaande van de Hervormde Jeugdraad
is er a.s. dinsdag een f i lmavond in zaal
Bruggink. Gedraaid wordt hier de Ameri-
kaanse kleurenfi lm „Het teken van de Valk"
Voor bijzonderheden zie advertentie.

Nagekomen Agenda-data's

26 maart toneel- en filmavond OLS dorp
28 maart uitvoering zang- en toneelver.

Excelsior
12 en 23 april uitvoering chr. muziekver.

Crescendo

Jaarvergadering C.P.B. afd. A.
en C.J.B.T.B.

Met een overdenking handelend over psalm
91 en gebed opende de voorzitter de heer
B. Stoltenborg deze goed bezochte verga-
dering. In het openingswoord werden in het
bijzonder welkom geheten mej. M. en G.
Hiddink uit Zelhem, die optraden met het
zingen van populaire versjes, begeleid door
een gitaar.
Uit de jaarverslagen bleek dat de beide
verenigingen een actief jaar achter de
rug hebben.
Na de pauze waarin een verloting werd
gehouden, draaide de heer Hoogeveen enkele
tekenfilms, gevolgd door een boeiende film
genaamd „De Vuurtorenwachter".
Nadat de voorzitter de leden opwekte de
propaganda-feestavond van de Kring-Ring
welke op 7 maart in zaal Langeler gehou-
den zal worden, te bezoeken, sloot de heer
Hoogeveen deze vergadering met gebed.

27ste Landbouwweek
Het veranderende platteland.
De 27ste landbouwweek zal gehouden wor-
den te Wageningen van 19 tot en met 22
juni a.s. Het algemeen onderwerp van deze
landbouwweek zal zijn „Het veranderende
platteland".
De openingsdag zal gewijd zijn aan de eco-
nomische vraagstukken. Woensdag 20 juni
zullen de zuivel en de planologie behan
deld worden, donderdag 21 juni de veeteelt
en de pluimveeteelt. De laatste dag, vrijdag
22 juni, zulle» enige inleidingen worden
gehouden over het gebruik van moderne com-
municatiemiddelen bij de voorlichting.

Neem nu
een abonnement

op „De Reclame" l

l
l
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EMPO - RIJWIELFABRIEK
H. B. Emsbroek - 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

P O P L A C L O S E T P A P I E R
^•^••MM^M^MMM extra grote rollen
't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

COöP. BOERENLEENBANK
„L AND BOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

HENGELO GLD

De ingeleverde spaarbankboekjes
kunnen vanaf VRIJDAG 16 FEBR.

weer afgehaald worden.
Stortingen en terugbetalingen kunnen weer nor-
maal plaats hebben.

DE KASSIER

Ned. Herv. Gemeente Hengelo G.

Degenen, die de H. O. nog niet hebben
voldaan, worden verzocht dit

vóór 1 MAART a.s.

alsnog te doen, of te storten

op girorekening no. 905358

De Ad m.
G. R. MEULENBRUGGE

Reclame van deze week

500 gram leverworst 75 et

100 gram hamworst 35 et

Slagerij RATERINK

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

roio Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Een Abonnement op „de Reclame"
kost slechts f 2,00 per half jaar

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidstoto's en
reportage's

van DOLPHIJN



houder

IKS
• Met Biks voert U

voordelig

• Met de BHcsmaat
voert U snel en toch
nauwkeurig.

WED.GROOT-JEBBINK
UW DELFIA HANDELAAR

Hengelo (Gld.) Tel. 348

Te koop een volbloed dr.
M.R.IJ. vaars, met beste
melklijsten, 18 febr. a.d.t.
vierkant stempel, ü. H. Rue-
sink, Hoogstr. 21, Toldijk
Tel. 306

Te koop vers te dorsen
haver- en roggestro.

A. Maalderink, „Tiller",
Keyenburg, Tel. 06753-1546

Te koop vers gedorst
haverstro bij C. F. J. Kok
C 72, Reigersvoort.

Te koop een F.H. vaars,
bijna aan de telling, tbc en
abortus vrij, melklijsten ter
inzage en zomerzaai-
rogge bij D. Spelhofen,
B 68, Hengelo Gld,

Te koop vers gedorst
haverstro. G. H. Bosch,
F 35, Hengelo Gld

Te koop een toom zware
biggen. E. J. *Roenhorst,
Varsselseweg B 69,

Hengelo Gld
Te koop een toom biggen
J. W. Enzerink, D I7a,
Hengelo üld
Te koop een goed bevleesd
stiertje bij J. B. St^ijntjes
Bakermarksedijk 21, Baak

Geboortekaartjes
Drukkerij Wolters

GEMEENTE HENGELO GLD

Ontwerp Herziening
Uitbreidingsplan

Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld
maakt bekend, dat vanaf 15 februari 1962, gedurende
4 weken, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter
inzage ligt het in een uitvoerige kaart uitgewerkt ont-
werp-plan tot herziening van het uitbreidingsplan in
onderdelen voor het dorp Hengelo, met daarbij beho-
rende ontwerp-bebouwingsvoorschriften.
Gedurende deze termijn van vier weken kunnen be-
langhebbenden bij de gemeenteraad schriftelijk be-
zwaren indienen.

Het hoofd van het gemeentebestuur
voornoemd,

Th. MACKAY.

Hengelo Gld, 9 februari 1962

A.s. Zondag 12 uur

e Pax II - Pax III
2.30 uur

Pax l - N.V.C. l

Naaimachines
Koopt U bij de vakman,
want een eerste klas machine
gaat Uw leven lang mee.

'n ZIG-ZAG in koffer salon-
kast of naaitafel is een

IDEALE MACHINE.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

B. J. HULSHO £


