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

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

KERKDIENSTEN
25 febr.

Ned. Herv. Kerk

9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint,
Goede Herder Kapel geen dienst

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds R. Riphaagen, Epse

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

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

Heü'den, ruw of schraal
vragen Hamea-Gelei.Tube95ch

Burg. stand

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar,

Uitgave van
DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD
Tel. 06753-1455

Giro 964791

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

Geboren: Derk M., zn van D. J. Jansen en
J. W. Boenink; Marcellinus J. A. M., zn
van G. Jansen en H. B. Schutten; Antje, dr
van A. T. Roenhorst en G. W. van Keulen.
Ondertrouwd: H. A. te Stroet (Zelhem) en
F. G. Th. Winkelman.
Gehuwd: Chr. R. Krijt en V. Witteveen,

AAN

Hoestdrank in tabletvorm.95ct HENGELO GLD

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneé en Memelink Tel.
1521

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten

• en alle andere bankzaken. •

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

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

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

Excelsior
11 april N.V.E.V.
12 en 23 april uitvoering chr. muziekver.

Crescendo

Excelsior vergaderde
De zang- en toneelvereniging Excelsior hield
haar jaarvergadering in zaal Maresch.
Uit de verslagen van secretaresse en pen-
ningmeester bleek dat de vereniging een goed
jaar achter de rug heeft. Het ledental stijgt
en men hoopt binnenkort weer met het
mannenkoor te starten.
Bij de bestuursverkiezing werden mevr. Koste-
de en mevr. Maalderink herkozen. In de vaca-
ture werd gekozen mej. T. Veenstra die te-
vens het secretariaat overneemt.
De uitvoering werd vastgesteld op 28 maart
en ook is besloten dit jaar een uitstapje en
een orienteringsritje te organiseren, terwijl
voorts het St. Nicolaasfeest voor de leden
attractiever zal worden gemaakt.

Lochemse bromfietser gewond.
De heer W. uit Lochem, die zaterdagavond
op zijn bromfiets in de richting van het dorp
reed, kwam bij huize „La Tulipe Noir" aan
de Vordenseweg, tengevolge van een gat
in het wegdek ten val.
Dr Hanrath constateerde een hersenschud-
ding, waarna hij W. naar zijn woning te
Lochem liet overbrengen.

Benoemd
Tot zesde leerkracht der Ds J. L. Pierson-
school werd in tijdelijke dienst benoemd de
heer A. Hanekamp te Zutphen. Deze hoopt
met ingang van 6 maart a.s. zijn werkzaam-
heden hier aan te vangen.

Propaganda-f eestavond
G.M.v.L.-B.O.G.-B.O.L.H.

Door b.g. organisatie's werd donderdag- en
zaterdagavond de jaarlijkse propaganda-
feestavond gehouden. Beide avonden was
zal Concordia geheel bezet.
Door de leden van B.O.G. en B.O.L.H.
werd een zeer gevarieerd programma ge-
bracht van muziek, zang, schetsjes en toneel.
Een 7-tal dames brachten allereerst enkele
muziekstukjes ten gehore en een 5-tal heren
enige zangnummers.
Het voorprogramma werd besloten met een
schets door twee heren. Een daverend ap-
plaus bewees dat deze variatie in het pro-
gramma gewaardeerd wordt.
Hierna werd opgevoerd de klucht in drie
bedrijven „Straalkacheljagers" van Jan Vin-
kenoog, onder regie van Ap Enzerink.
De rollen - hoofdzakelijk bezet door nieuwe-
lingen - werden goed uitgebeeld. De be-
zoekers hebben er volop van genoten.

Auto in de sloot
Doordat mej. Hiddink zondagmorgen nabij
Gompertsdijk de macht over het stuur van
haar auto verloor, kwam zij met de wagen
in de sloot terecht.
Gelukkig deden zich geen persoonlijke on-
gelukken voor en bleef het bij wat materiele
schade.

K.A.B.-toneelavond
De jaarlijkse toneelavond van de plaatse-
lijke afd. van de K.A.B, zondagavond in
zaal Langeler gehouden is ook dit jaar weer
uitstekend geslaagd.
De toneelgroep van de afd. bracht deze
avond het 3-bedrijvige vrolijke spel „O,
oom Albert toch" van Gerard van Dijk.
De vele bezoekers hebben van dit zotte en
komische spel genoten.
De pauze's werden muzikaal omlijst door
het duo Berendsen - Mullink.
De K.A.B, kan met voldoening op deze
avond terugzien.

Keyles l - Golto II
Keyles l kon het tegen Golto uit Doesburg
welke op de ranglijst de tweede plaats in-
neemt niet tot een overwinning brengen,
hoewel er toch zeer goed gespeeld is.
Meerdere wedstrijden konden eerst na 3
games een overwinnaar aanwijzen.
Hooman won van Boeve en mej. Driessen
doch moest in Krabbenbos zijn meerdere
erkennen.
Mullink lag het deze ?vond niet en bracht
geen enkel winstpuntje bij, terwij G. van
Aken als invaller ook niet tot winst kwam.
Bij het dubbelspel had Keyles vrouwe for-
tuna aan haar zijde, zodat de uitslag een
7-3 overwinning voor de Doesburgers op-
leverde.



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

en de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

Damnieuws
In de eerste promotiewedstrijd heeft DCH I
verloren van het sterke Doetinchem I.
De uitslag is 16-4, t.w.:
Boswinkel-J. W. Heijink 1-1; Visser-B.Mom-
berg 2-0; Donderwinkel-J. C. Stam 1-1;
Beefting-T. Hoebink 1-1; Wissink-Joh. Lui-
mes 1-1; Holterman-G. J. Halfman 2-0;
Penterman-H. Onstenk 2-0; Kerkkamp-G.
Dimmendaal 2-0; De Waard-J. Boers 2-0;
Lindner-T. Hofman 2-0.
Doetinchem speelt donderdag tegen Beek-
bergen I en DCH ontvangt l maart Beek-
bergen. Indien Doetinchem en DCH van
Beekbergen winnen, promoveren beide
naar de eerste klas.

- Om het pers. kampioenschap van de
Graafschap werden gespeeld Ie klasse:
J. W. Heijink-Lammers (Zutphen) 1-1.
Idem 2e klasse:
T. Hofman-Zonneveld (Ruurlo) 0-2.

Adverteren doet verkopen

Boerinnenbond-J.B.T.B.
De aangekondigde vergadering van de Boe-
rinnenbond en J.B.T.B, in zaal Hilderink is
ten volle geslaagd.
De opkomst was goed, zoals wel verwacht
kon worden, gezien het onderwerp en de
spreker van deze avond.
Na de opening verkreeg de heer Politiek,
directeur van de Zuivelfabriek te Hengelo
het woord, met als onderwerp: Zuivelpro-
ducten en melkprijs.
Op duidelijke en zeer interessante wijze werd
deze stof door de heer Politiek behandeld
en hij vond dan ook een zeer aandachtig
en dankbaar gehoor.
Dat men er wat van had opgestoken bleek
wel uit de verschillende vragen welke na
de pauze gesteld werden.
Met een woord van dank aan de heer Poli-
tiek voor zijn prachtige uiteenzetting en
aan de leden voor hun opkomst, werd deze
leerzame avond door de voorzitster gesloten.

Jaarverslag Wit-Gele-Kruis
Uit het jaarverslag van de secretaris ont-
lenen wij o.m. Hl verzorde patiënten, 2463
verpleegbezoeken, 888 behandelingen en ad-
viezen op spreekuur, hoogtezon toegepast
84, 1559 huisbezoeken en 343 artikelen uit-
geleend.
In al zijn dorheid, gaf deze lijst op over-
duidelijke wijze weer, het vele werk van
de wijkzuster.
Uit het financieel verslag bleek, dat, wilde
men een nieuw wijkgebouw financieren, de
contributie verhoogd diende te worden.
Vervolgens deelde de voorzitter de heer
Smeenk mede, wat er door het bestuur
reeds was gedaan in verband met het bou-
wen van het wijkgebouw, welke moeilijk-
heden nog in de weg stonden en stelde
voor de contributie met f 2.50 te verhogen.
Dit voorstel werd nadat hierover nog enkele
vragen werden gesteld, met algemene stem-
men aangenomen.
Een ontwerptekening werd vervolgens aan
de leden getoond waarop de vergadering
met goedbedoelde vragen en adviezen rea-
geerde.

Filmnieuws
A.s. zondag draait in zaal Langeler de
eerste Tarzan-film in kleuren, met Gordon
Scott, Robert Beatty, Yolande Donlan en
vele anderen. Een nieuw spannend avontuur
in Afrika. Nieuwe gevaren, nieuwe sensatie
en oerwoud avontuur. Deze Tarzan-film
zal U het beste bevallen.
Zie verder advertentie in dit nummer.

Chr. Jongensclub „Jong Hengelo"

Op Woensdag 28 februari en
zaterdag 3 maart a.s. geeft de
C.J.C. „Jong Hengelo" haar

Jaarlijkse Uitvoering
in zaal Concordia.

Voor de pauze wordt een gevarieerd programma
gebracht terwijl na de pauze zal worden opgevoerd

„KAMERAADSCHAP"
een toneelstuk in 3 bedrijven voor jong
en oud.

Muzikale medewerking zal worden verleend door
„The Olanja-Girls" uit Varsseveld.

Kaarten a f 1.20 (bel. inbegr.) 'savonds a/d zaal

ig^f Aanvang half acht precies

Voor

Visitekaartjes
Geboortekaartjes
Ondertrouwbrieven
Rouwbrieven en alle
Handelsdrukwerk naar

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

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zondagavond 25 febr.v 8 uur
DE KLEURENFILM

TARZAN en de verloren Safari
met Gordon Scott - Robert Beatty

Een nieuwe Tarzan-film in kleuren vol
nieuwe sensaties en oerwoud-avontuur

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

Geboortekaartjes
Drukkerij Wolters

Chr. Jeugdverenigingen „VARSSEL'

JAARFEEST
M

op 23 en 24 februari 1962.
Opgevoerd worden:

„ZUSTER ROBBEDOES'
(een acter) en

„Zij, die gestuurd was"
(toneelstuk in drie bedrijven)

Entree f 1.20 Aanvang half acht



Aan allen die van hun mede-
leven blijk hebben gegeven
na het overlijden van onze
geliefde Man en Vader

Berend Jan Harmsen

zeggen wij U onze hartelijke
dank.

H. E. Harmsen-
Halfman

Eddie

Hengelo üld, februari 1962

Biedt zich a^n net R.K.
meisje, omgeving Hengelo.
Te bevragen bureau dezes.

Te koop vers gedorst rog-
gestro. G. H. Bosch, F 35
Hengelo Gld

FA. HfYINK
• Spannevogel Hengelo |

l __________ l

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

Te koop een toom blanke
biggen bij H. ten Bokkel,
B 18 Hengelo Gld

A.s. Zondag 12 uur

Pax a - Peeske a
2.30 uur

Pax l -
Den Dam

Voetbalnieuws
Om 12 uur zondagmiddag speelt Pax a tegen Peeske a. Pax heeft
tot nu toe in deze afdeling een buitengewoon mooie prestatie ge-
leverd en staat tweedens op de ranglijst.
- Pax I staat ook tweedens op de ranglijst (van onderen af) en

zal daarom alles op alles moeten zetten om van hekkesluiter Den
Dam te winnen, wil men degradatiegevaar afwenden.
Aan spanning zal het daarom wel niet ontbreken.

f fChr. Zangver. „Looft den Heer

U I T V O E R I N G
op 13 Maart a.s. in zaal Langeler

P O P L A C L O S E T P A P I E R
•^^OBHIH^^HHHHB extra grote rollen
't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Gevraagd vierdel van een
jonge vette koe.

Adres bureau dezes

Te koop een toom biggen
bij H. Langeler, E 37

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties
liefst op maandag

doch uiterlijk
dinsdagavond half 6

Te koop een beste r.b. dr.
vaars, tbc en abortus vrij,
2 Maart a.d.t. Eugelink,
Hummeloseweg 22.

Te koop gebruikte ramen
en deuren en een partij
gegoten ramen voor stal-
len. W. Heij ink en Zn.

Vordenseweg 46

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan hruidsioto's en

van DOLPHIJN

Koopt bij onze adverteerder

Nu het voorjaar nadert
is het tijd voor het in orde

laten maken van uw

rijwiel, brommer
motor of auto!

Laat dit vakkundig doen
Dus bij:

Garage A. B. Wolsink
Tel. 1256 - Hengelo Gld

„AKTIE BIJSTAND 4"
Loten voor deze hulp zijn vanaf

heden verkrijgbaar bij

WOLTERS BOEKHANDEL

Neem ook

't Leert prettig er>^oed
als TRAGTEfrhet doet

Opgave dagelijks aan de zaak of telefonist
Belepra aanbevelend,

A. G. Tragter Yorden, Tel. 125i



VIVO SPECIALITEITEN

nuoe,
In ons gezin is „kwaliteit" hoofdzaak.
En dat 't dan óók goedkoop kan, bewijst
de VIVO-kruidenier. Telkens weer!

En... oofc nog VlvO-wapentjes CADEAU

Geldig van 22 febr. - 1 maart '62

VIVO

Fancy Kermis
heerlijk biscuitje met suiker
en cocos, 250 gram

Siraatbezem
p e r stuk . . . .

Cultura
Vruchtenwijn 1 fles
met 50 wapentjes

Gedroogde Appelen
1 5 0 gram . . . .

Snijworst Populair
1 5 0 gram . . . .

37
159

84
54

met ó.o. recht op GRATIS treinreizen

Walst Go, N,V,Electromotoren
Umuiden - Waarder - Hengelo Gld

Vraagt voor spoedige indiensttreding

ADMINISTRATIEVE KRACHT
met M.U.L.O.-opleiding, die belast zal worden
met de administratie en controle op de tar ifer ing
en werkvoorbereiding voor ons bedrijf te
Hengelo Gld.
Enige ervaring op dit terrein strekt tot aanbeveling
Leeftijd niet beneden 20 jaar.
Gegadigden moeten bereid zijn enige weken in-
gewerkt te worden op ons bedrijfsbureau,

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

FamilieJrutoerk Drukkerij Wolters
3 BALLPOINTS in etui

(rood - blauw en groen)

voor slechts f 1.—

„REVERNA" Tel. 1692

Zie en hoor het

op z'n best met

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS
Advertenties voor „DE R E C L A M E "
worden voor Keyenburg en Omstreken

aangenomen door de agent:

A. W. P E T E R S
St. Janstraat 15

tot Dinsdagsmiddags 12 uur

Ook voor A L L E VOORKOMENDE
DRUKWERKEN kunt U zich wenden
tot bovengenoemd adres.

•i

Hei adte*
GEBOORTEKAARTEN

VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROUWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

ai Uw
BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon H55


