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De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg
Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

COÖP. Boerenleenbank ^t Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten
(Raiffeisen-Bank) ^r 0 en alle andere bankzaken. 9

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

met
schoenen van JANSEN 1 Sclioenenliuis!
Speciale aanbieding flats voor dames
Witte flats vanaf f 9,95.
Meisjes bandschoentje (wit en lak) f 8,95 en f 9,95.

Voor het tere
Boby-huidje

:i>|J POEDER-ZALF
JtfloUE- ZEEP

N.V.E.V.

In de met lentcblocmen versierde zaal van
Concordia werd woensdag door de P.G.E.M.
een kook- en bakdemonstratie verzorgd door
mej, v.d. Hof en haar assistente mej. Loman.
Na een electriciteitspraatje van de voorzit-
ster over de KEMA-keuring en de snel-
kookplaat besprak de kooklerares het nieuw-
ste Thermafornuis met temperatuur-regelaar.
De vele belangstellenden kregen met toe-
lichting in een paar uren een smakelijk en
kleurrijk Paasmenu opgeschoteld. Aan het
slot werden enkele schotels verloot, waarna
mevr. van Hengel beide dames dank bracht
hopend dat de aanwezigen met hun gekre-
gen receptenboekje, zelf tegen de feestdagen
ook aan de slag zullen gaan,

KERKDIENSTEN
22-23 april Paasdagen

Ned. Herv. Kerk

Goede vrijdag 9.30 en 2.30 uur Ds Kwint,
Bediening H. Avondmaal

Ie Paasdag 8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint
2.30 uur Paasdienst voor de leerlingen

der zondagscholen.
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Hakkesteegt

2e Paasdag 10 uur Ds H. Gordeau
pred. te Eibergen

Goede Herder Kapel geen dienst

Vrijz. Herv. Kerk
Ie Paasdag 5 uur Ds D. A. Brinkerink,

<f~)j -̂  Geesteren

Burg. stand.
Geboren: Hendrik J. zn van M. Momberg
en B. J. Buunk; Berend J. zn van D. Weus-
tenenk en G. H. Maalderink; Petronella
A. M. dr van Th. R. M. Tersteeg en H. E.
M. Lankhorst.

Ondertrouwd: H Lammertink (Lochem) en
H. J. Kijvekamp.

Gehuwd: B. J. Regelink en L. J. Eelderink

Overleden: F. J. Eenink, weduwn. van T.
Versteege; H. Ruesink, echtgen. van M. Z.
Regelink.

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

AAN

Jubileum Moto-

Zondag 29 april - 1 3.30 uur

Alle senioren + Internat. H-rijders!
500 cc - 250 cc - 50 cc

Hoe speelde
Keyles in de competitie

Bij het einde van de tafeltenniscompetitie
lijkt het ons niet onaardig heel in het kort
de verrichtingen van Keyles door te nemen.
Over het geheel kunnen we tevreden zijn.
Keyles I, dat vorig jaar promoveerde naar
de Ie klas, sloeg hierin geen gek figuur. Op
de ranglijst neemt dit team (J. Mullink, J.
Hooman, J. v. Aken) de vijfde plaats in.
Het tweede team dat na het kampioenschap
naar de 2e klas promoveerde, zat hierin eerst
wat onwennig, doch in de laatste wedstrijden
kwam dit trio (Hooman, Bergervoet, Lue-
sink) beter in vorm en konden ze zich in
deze klasse handhaven.
Keyles 3 wist naast nederlagen ook over-
winningen te boeken en dit team (Burghout,
Seesing, Zaarbelink) bereikte een plaats in
het midden van de ranglijst.
Ook de reserves Thuss en Klooken blijken

«gsdienst Doktoren
21. "fl en 23 april (Paasdagen)

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Ie Paasdag

Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)
2e Paasdag
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

HENGELO GLD

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

23 april uitvoering chr. muziekver.
Crescendo

29 april Motor-Cross „'t Zand"
12 mei 25-jarig jubileumfeest Hamove.

een goede aanwinst te zijn.
Nu men beschikt over vele jonge leden, w.o.
thans ook dames, ligt het in de bedoeling
om in de nieuwe competitie met een dames-
team en jeugdteams deel te nemen.
Natuurlijk moet er getraind worden wil men
zich handhaven en crescendo gaan.

Kies Uw meubelen
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U nanr de grote

toonzalen

Groolbod's üloninginr.

Adverteren doet verkopen



Keus genoeg.
De stemgerechtigde inwoners van Hengelo
Gld hebben voor de gemeenteraadsverkie'
zing van 30 mei a.s. keus uit 47 kandidaten;
t.w..

K.V.P.
l H. Beulink; 2 J. H. Tijdink; 3 H. J.
Seesing; 4 A. H. Besselink; 5 G. ]. J. Men-

Beunk; 7 J. B. te Stroet;
9 B. W. Bergervoet; 10 A.
J. M. F. A. Willems geb.

tink; 6 G. R.
8 J. Tesselaar;
R. Kroesen; 11
Vermeulen.

PROT. CHR.
l H. J. Heerink; 2 H. Luesink; 3 B. Harm-
sen; 4 G. J. Hiddink; 5 J. G. Ruesink;
6 G. Bannink; 7 H. Langeler; 8 J. W. Lui-
ten; 9 G. Lubbers; 10 G. Hiddink; 11 E.
G. Halfman; 12 H. Stoltenborg.

P. v. d A.
l G. Oldenhave; 2 G. W. Stegerman;
3 J. W. Hulshoff; 4 D. J. Wentink; 5 J. L.
D. Willems geb. Bouwman; 6 }. Veenstra,
7 Th. H. Hulstijn geb. Burghardt; 8 H. Ol-
denhave: 9 B. J. Maalderink geb. Engbers,
10 T. Brus; 11 A. Hulstijn; 12 G. Klein-
Winkel ; 13 Chr. R. K r i j t ; 14 J. M. Voskamp.

PROT. ONAFH. / V.V.D.
l H. B. Jansen; 2 Chr. Minnée; 3 M. J.
Lenselink; 4 D. M. Wullink; 5 H. J. Groot
Roessink; 6 G.B. Oldenhave; 7 H. Olthof;
8 G. T. Kelholt; 9 D. J. Kamperman;
10 A. Tjoonk.

• ,••> ~3

Uitvoering Crescendo.
Vrijdagavond gaf de chr. muziekver. „Cres-
cendo" in zaal Concordia haar tweede do-
aateursuitvoering in dit seizoen.
De avond werd geopend door de voor-
zitter de heer J. Wagenvoort, waarna onder
leiding van de heer A. M. Garritsen het
instrumentale programmagedeelte werd af-
gewerkt.
Dirigent en leden mochten na elk nummer
een dankbaar applaus in ontvangst nemen.
Door een toneelgroep uit Toldijk werd na
de pauze opgevoerd „Een katje uit duizend",
spel in 3 bedrijven.
De aanwezigen hebben zowel van inhoud
als spel van dit stuk genoten.
Jammer dat het bezoek deze avond niet zo
groot was.
Tweede Paasdag a.s. heeft een herhaling
van de uitvoering plaats, waarvoor wij U
voor bijzonderheden verwijzen naar de ad-
vertentie in dit nummer.

Geslaagd.
Aan de chr. M.L.S. te Doetinchem slaagden
voor het einddiploma onze plaatsgenoten
G. Halfman, M. A. Hiddink, D. W. Luiten,
A. Nijhof en A. B. Zemmelink.

— Aan de Landbouwschool te Baak slaag-
de onze plaatsgenoot G. Wolbrink voor
het einddiploma.

Benoemd.
Tot ambtenares, afd. bevolking, ter gemeente-
secretarie alhier is benoemd onze plaatsge-
note mej. C. Sueters.

Palmpasenoptocht.
De door 't Nut georganiseerde Palmpasen-
optocht was ook dit jaar weer een succes.
Voor de jury bestaande uit de dames Van
Dijke en Van Hengel was het een moeilijke
taak om uit de talrijke kinderschaar getooid
met veelkleurige palmpasenstokken een tien-
tal prijzen toe te kennen.
Na een korte rondgang door het dorp voor-
afgegaan door het muziek- en tamboerkorps
van de Kon. Muziekver. „Concordia" kregen
alle kinderen een kleine surprise. Ondanks
het gure weer toonden velen belangstelling
voor deze traditionele optocht.

50 jaar getrouwd.
Heden donderdag 19 april herdenkt het
echtpaar G. J. Berendsen — A. Scholten zijn
gouden huwelijksfeest. De heer en mevr.
Berendsen zijn in de Hengelose-gemeenschap
bekende figuren die jarenlang het levens-
middelenbedrijf dat in 1876 door de ouders
van de bruid werd 'opgericht hebben voort-
gezet en uitgebreid.
In 1926 was de heer Berendsen medeop-
richter van de gymnastiekvereniging „Achil-
les" waarvan hij jarenlang bestuurslid was
en thans erelid is.
De bruid die 80 jaar en de bruidegom 77
jaar oud zijn genieten beiden nog een goede
gezondheid.
Bij de vele gelukwensen die het echtpaar
Berendsen-Scholten bij zijn gouden huwe-
lijksfeest zal ontvangen voegen wij gaarne
de onze.

„DEKO" koos nieuw bestuur
De accordeonvereniging Deko vergaderde
maandagavond in repetitielokaal Wolbrink.
Hierbij waren ook enkele ouders van leden
aanwezig. Het lag n.l. i nde bedoeling ook
ouders in het nieuw te vormen bestuur te
kiezen, doch deze wezen er op dat beter
een bestuur gevormd kan worden uit de
werkende leden omreden deze nauwer bij
het interne verenigingsleven betrokken zijn.
Wel werd - waar nodig - medewerking
der ouders toegezegd.
In het bestuur werden gekozen Thea Derk-
sen, mevr. Groot Roessink-ten Have, Gerda
Vrogten, Loes Voskamp en Derk Wullink.
Dit nieuwe bestuur hoopt er in te slagen
de vereniging weer tot nieuwe bloei te
brengen en zij doet een dringend beroep
op oud-leden en nieuwe leden de vereni-
ging te komen versterken, repetitie elke
woensdagavond 8 uur in zaal Wolbrink
onder leiding van de heer Bruggeman uit
Doetinchem.

Volgt het voorbeeld van zovelen
en plaatst uw advertenties in

„De Reclame", het blad
dat van A tot Z gelezen wordt

Mode Show.
Door de fa Winkelman werd dezer dagen
een goed gelaagde voorjaars- en zomer-show
gegeven in zaal Winkelman.
De show bestond geheel uit eigen voorraad
damesartikelen. Bij het betreden van de zaal
trof al meteen de overzichtelijke manier van
showen, daar over de gehele lengte van de
zaal een podium was opgericht, terwijl aan
beide zijden de dames een plaatsje hadden
weten te bemachtigen.
Er was opvallend veel belangstelling voor
deze show. 7 kinderen en 3 grote mannequins
gingen als het ware af en aan en door een
goede belichting konden de dames
als het ware genieten van de kleurige en
fleurige combinaties.
Bij elk optreden werd een explicatie ge-
geven, zodat men een goed beeld kreeg van
het geshowde en daar ook de prijzen wer-
den bekend gemaakt, was het werkelijk vol-
ledig.
In de pauze werd gratis koffie en tractatie
aangeboden en nog enige show-artikelen
verloot.
De fa Winkelman heeft wel in de roos ge-
schoten met deze show, getuige het spotane
aplaus.

Meimarkt Hengelo Gld

a.s. woensdag 25 april

DANSEN
de gehele dag

Langeler orkest „The Favorita's"
Concordia „The Moodchers"

Michels „Theo Tillman"

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

SETTERLAINE
en en

De nieuwe collectie is binnen

ZIE ETALAGE

H. J. B U U N K & Z n

Kastpap ! A l* 'n a"e dessins,
ook afwasbaar.

mmtmgm Zeer voordelig.

„REVERNA" Tramstraat 2

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters

\

De natuur is in feesttooi

n &us eeu

^ PASFOTO'S
^^ voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar,

^ Foto Zeijlemaker
^ Houtmarkt 77. ZUTPHEN
^ Telefoon 3539
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l r A. HSYINK \
l Spannevogel Hengelo |

,J

Te koop Fjorden merrie-
veulen, ± l jaar- Chr. Ket-
telarij, Banninkstr. 21.

Tel. 1378, Hengelo Gld

Te koop goed onderhouden
piano. J. H. Wansink,
Raadhuisstr. 4, Hengelo Gld

Te koop pootaardappels
eerste nabouw Pimpernel en
Libertas. Chr. Kettelarij,
Banninkstraat 21, Tel. 1378
Hengelo Gld.

Te koop NSU motor
200 cc Super Lux, als nieuw
J. W. Bosch, Varssel F 35,

Hengele Gld

Te koop 3 pinken. E. J.
Roenhorst, Varsselseweg

B 69

Te koop een r.b. dr. vaars
bijna a.d.t. Joh. Slotboom,
B 98, Hengelo Gld.

Te koop enige beste r.b.
dragende vaarzen, met
goede lijsten.

Harry Stapelbroek

Volgt
het

voorbeeld
van

zovclcn
en

plaatst
uw

advertenties
in

je Reclame"
Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfolo's en
reportage's

van DOLPHIJN

oetter Set
nylons,

in de
nieuwe
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orKcoOU
Concrema ,kleuren!

Conlatta *sT
Gapuccino
reeds v.a ,2.50

BIJ:

H. J. BUUNK&Zn

EXTRA RECLAME:

500 gr. leverworst 75 et

100 gr. hamworst 35 et

100 .gr. schouderham 50 et

Tevens kalfsvlees voorradig
BV Bestel nog vandaag Uw

Paasrollade
Slagerij RATERINK

Voor spoedige indiensttreding gevraagd:

• een loodgieter of halfwas
• een leerling electriciën

Fa G. PONGERS & Co
Nieuwstad 10 — VORDEN
Tel. 06752-1474

Tooiibankrollen Wolters

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties
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CHR. MUZIEKVERENIGING

„CRESCENDO
HENGELO GLD
(Dir. de heer A. M. Garritsen)

op 23 april (2e Paasdag)

in zaal Concordia.

Aanvang 7.30 uur.

Na een aantal muzieknummers, afgewisseld door
gewijde muziek, volgt opvoering van

„Een katje uit duizend"
Spel in drie bedrijven door Jo Spit.

Entree f 1.20 (bel. inbegr.)

Telefonisch aangesloten

onder no.

1534
. B. ENZERINK Loon- en Dorsbedrijf

D 14a HENGELO GLD

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

Tel. 06753—1207

per
Rundvlees
Runderrollade .
Varkensvlees .
Carbonade
Schenkel (rund)
Gehakt
Vers mager spek
Wangspek (kinnebak)
Verse Geld. metworst
Dikke vleesribbetjes
Hipsbenen . . f 0.75
Geld. rookworst per stuk
Varkenspoten per stuk

' / 2 k g
f 2.25
- 2.00
- 2.25
- 2.00
- 1.50
- 1.60
- 1.40
- 0.75
- 2.00
- 1.25
- 1.00
- 0.90
- 0.15

;

Vij leveren op bestelling iedere Donderdag prima
Runder voor- en achterbouten, tegen scherp
concurrerende prijzen, alsmede hele en halve

geslachte varkens.
Bestelling uiterlijk Dinsdagsavonds.

edere Dinsdag varkensvlees en iedere Zaterdag
rundvlees van 8-12 uur verkrijgbaar.
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Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

(fi'St üecrjaar legetncei mei een

RIJWIEL of

BROMMER van

A. B. WO LSI N K
PRACHT COLLECTIE
in alle uitvoeringen en prijzen

DEELNEMER

„een FIETS voor NIETS1'

Vraagt inlichtingen. Tel. 06753-1256

A.s. Zaterdag wordt er

géén brood bezorgd
U word! vriendelijk verzocht het brood op te
halen. De gezamenlijke bakkers

W E E K E N D E R S
in No-Iron - Draion en Terlenka

vindt U bij

H. J. B U U N K & Z n

Voor Vader en Zoon

Voor modern of klassiek
naar

JANSEN 't Schoenenhuis

De nieuwe

tnevellen
1962 zijn er

i^T Ook bij ons elke dag een fiets voor
niets. Komt zien en vraagt inlichtingen
bij ons.

Joh. SLOTBOOM, Hengelo Gld
Telefoon 7278


