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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

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneeden Memelink Tel.
1521

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

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

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

Sparen
Gedurende de maand april werd op de Rijks-
postspaarbank alhier ingelegd f 16.284,30
en terugbetaald f 16.756,76.

Oft

Vergadering C.J.B.T.B.
Op b. g. vergadering werd door de heer B.
Heerink de samenstelling van mengvoeders
besproken. Spreker vertelde o. m. dat in
mengvoeders van dezelfde samenstelleng
toch wel enig verschil kan zitten daar ge-
bruik gemaakt kan worden van grondstof-
fen van verschillende kwaliteiten en prijzen.
Ook is het niet mogelijk prijsvergelijkingen
te maken tussen mengvoeders waarvan de
samenstellingen niet bekend zijn.
Uiteraard werden vele vragen gesteld die
in een gezellige discussie werden besproken.
Na de pauze vertelde de heer Enzerink
over het vervoer van met mond- en klauw-
zeer besmette varkens en hoe deze dieren
in Sohn worden vergast en met behulp van
draglines worden begraven.
De voorzitter die ook de avond opende
dankte beide sprekers waarna hij de ver-
gadering met dankgebed sloot.

— 'Voor de excursie naar de coöp. zuivelfa-
briek alhier bestond flinke belangstelling.
Het gezelschap werd door de direkteur, de
heer Politiek ontvangen en rondgeleid.
Allereerst vertelde deze over de werking van
de nieuwe bussenspoelmachine. Verder
volgde men het gehele proces van de melk
door de fabriek tot dat deze of tot boter
of tot consumptiemei k is verwerkt.

Adverteren doet verkopen

Geslaagd
Voor het candidaatsexamen Economie slaagde
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
onze plaatsgenoot de heer G. T. M. Seesink.

Geslaagd Veilig Verkeersdag.
De vorige week donderdag in onze ge-
meente gehouden veilig verkeersdag is in
alle opzichten uitstekend geslaagd.
Voor alle onderdelen was grote belang-
stelling, t.w. voor het mobielteststation bij
Concordia, de kinderfilmmiddag en de film-
en propaganda-avond voor ouderen in zaal
Langeler. Bovendien boekte de afdeling nog
een ledenwinst van dertig nieuwe leden.

Burg. stand.
Geboren: Gijsbert Th. zn van G. Jansen
en W. G. M. Gerritsen; Ingrid M. S. G.
dr van F. Morsink en A. L. M. Engberts.

Ondertrouwd: G. Walgemoet (Vorden) en
A. H. W. Wagenvoort.

Gehuwd Th. H. Ibink en M. W. Woerts;
H. Lammertink (Lochem) en H. J. Kijve-
kamp; J. Hogenberg en L. J. Eenink.

»SS»

Meer levensvreugde.
U kunt uw brieven met levensvreugde fran-
keren! is dat geen goed idee? Als u zomer-
zegels op uw brieven plakt, schenkt U meer
levensvreugde aan landgenoten die veel
vreugde te kort komen, die ziek zijn of in
moeilijkheden zijn geraakt, of die door hun
scheppend werk ook anderen vreugde geven.
Door met Zomerzegels te frankeren, steunt
u niet slechts één goed doel, maar een hele
reeks instellingen, die hard geld nodig heb-
ben om hun goede werk te kunnen doen.

KERKDIENSTEN
13 mei

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint H.D.
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Hakkesteegt

H.D.

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Nijenhuis Okhuyzen
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)

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

AAN.

HENGELO GLD

Koopt bij onze adverteerders

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters

EEN OVERWELDIGENDE KEUZE

* OAMESVESTEN en
PULLOÏERS

VINDT U BIJ

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

Ook wij hebben een

nuttig geschenk
Ruime sortering. Zie etalage.

A.B.WOLSINK
Spalstraat - Tel. 1256 - Hengelo Old



D.V. hopen wij 14 Mei met Vader en onze Kin-

deren dankbaar de dag te herdenken, dat wij

voor 25 jaar in de echt zijn verbonden.

G. MOMBERG
A. MOMBERG-TIESS1NK

Hengelo Gld, Mei 1962

Zij, die een prijs beschikbaar willen stellen voor het

groot Nationaal Ponyconcours
op Hemelvaartsdag te Hengelo Gld, kunnen dit
berichten aan onderstaande bestuursleden, waar-

voor nu reeds bij voorbaat onze dank.

H. Wesselink, Beatrixlaan 22
B. Boers, Hummeloseweg 18
H. Sanderman, Banninkstr. 21
D. M. Wullink, D 136
W. Weenink, Regelinkstraat 13

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad

1937 1962

J A A R

HAM.O.V.E,
Zaterdag 12 mei a.s. herdenkt de Hengelose
Auto- en Motorvereniging „HAMOVE" haar

25-jarig bestaan.

Receptie van 16.30-18.30 uur in zaal Concordia
te Hengelo Gld.

Het Bestuur.

MOEDERDAG
BLOEMENDAGl

Ruime keuze. Concurrerende prijzen.

M. WIJNBERGEN

Grandioos in
zijn eenvoud...
..'.is deze smaakvolle
pullover van Draion.
Die kunt U op elk uur
van de dag dragen en
met praktisch elke rok
combineren tot een-
fleurig geheel. Na hon-
derden wasbeurten zit
deze succes-pullover
nog mooi! Drajon: dus
fluks gewassen en zó
weer droog.

f. 14,50

Nummering candidatenlijsten.
Door het hoofdstembureau zijn voor de a.s.
gemeenteraadsverkiezing de ingeleverde can-
didatenlijsten als volgt genummerd:
1. Prot Chr. 2. K.V.P. 3. P. v. d. A.
4. Prot. onafh /V.V.D.

Opbrengst Simavi 1962.
De Simavi-collecte heeft in onze gemeente
opgebracht de prachtige som van f 1261.70.
Aan de gulle gevers(sters) en collectanten
onze hartelijke dank.

Kies Uw meubelen
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U naar de grote

toonzalen

Groolbod's Uloninginr.

GESCHENKEN
VOOR

M O E D E R D A G
WINTERS



Een speciale pasvorm,
lang, slank, extra sterk,
natuurlijk naadloos.
Vraag naar Setter Set
Annetta.deteenager-
nylons. Prijs f2.50

In nieuwe
notenkleuren.

Kies uw Setter Set nylons
bij:

H, J, Buunk & Zn

De nieuwste

PHILIPS TELEVISIE

RADIO'S

STOFZUIGERS

INFRAPHILLAMPEN

STRIJKIJZERS

SCHEERAPPARATEN

B. J. Hulshof Hengelo Gld
„HENLI" Rijwielmagazijn

Te koop 100 9 weekse jonge
hennen W. x R. A. J. Harm-
sen, Regelinkstraat 7a,

Tel. 1616

Te koop zw.b. vaarskal-
veren bij A. Cornegoor,
Lankhorsterstr. Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan broidsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN

l FA. H f VINK \
. Spannevogel Hengelo |

,J

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

EEN GESCHENK

voor Moeder
Een Boek, Boekenbon,
Vulpen, luxe Schrijf-
map, doos Post, Foto-
toestel, Foto-album. JE/WV.

Eau~avë \jco\og ne,
Parumri, Kt̂ p en-
Schotè^Lepeltje,
Byo

èT

Te koop dekrijpe beertjes
en een dr. geit, 20 mei
a.d.t. A. Groot Roessink,
B 4 Hengelo Gld

Te koop een beste drag.
maal, 21 mei a.d.t., vrije
stal. E. G. Halfman, C 109



„De Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

•n de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

Besturen Tah 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.

•
+

•
•
+

Geboortekaartjes
Drukkerij

W O L T E R S

DE GROOTSTE KEUZE

nuttige en prahliscDe geschenken
voor MOEDERDAG

VINDT U BIJ

WONINGINRICHTING

LUBBERS
RAADHUISSTRAAT - Tel. 1286

een ruime keuze in Huishoudelijke
Electrische Huishoudelijke en

Luxe artikelen

H. Besselink

P O P L A C L O S E T P A P I E R
mmmmmmm^ÊÊmmmm extra grote rollen
't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2



we hebben
een huis!!!
Een huis! Niet te geloven:

een eigen huis! Dat is

een feestje waard!

En dan... wéér een feest:

het inrichten. Samen zoeken,

keuren, wikken en wegen.

Betaalbaar moet het zijn en

tóch het beste van het beste.

Mooi van lijn en kleur,

maar tóch praktisch is de eis.

Modern, maar stijl- en smaakvol

Kortom: een Sanders-interieur!

'

Sanders-interieurs kunt U regelrecht van de
fabriek betrekken. Dat is de kortste en goed-
koopste weg. Schrijf ons wanneer U komt eo
wij halen U af van het station Zwolle. Bij
aankoop worden Uw reiskosten vergoed!

Alle Nederlanders
meubelen van

MEUBEL-
FABRIEK
HATTEM
TEM 800- 05206



Groot Nationaal Ponyconcours
TE HENGELO GLD

OP 31 MEI (Hemelvaartsdag)

.

VERHUUR KEUKENGEYSERS MET

CALPAM flessengas
VEILIG
ZUINIG

goedkoop
f 7.6O per fles

Depot: J. W. G. Eugelink
Hummeloseweg 22, Tel. 1681, Hengelo Gld

Gemeente HENGELO GLD

HERZIENING UITBREIDINGSPLAN
Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Gld
brengt ter openbare kennis, dat vanaf maandag l mei
1962, gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op
26 april 1962 vastgesteld plan tot herziening van het
uitbreidingsplan in onderdelen, alsmede de nieuw vast-
gestelde bebouwingsvoorschriften.
Binnen 6 weken na afloop van genoemde termijn van
14 dagen kunnen belanghebbenden, die zich met be-
zwaren tot de raad hebben gewend, bij Gedeputeerde
Staten dezer provincie bezwaren tegen het herzieningsplan
indienen.

Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,
Th. MACKAY.

Hengelo Gld, 3 mei 1962.

zijn we ruim gesorteerd in:

Luxe dozen Zeep.

Eau de cologne, Parfum,
Toiletartikelen enz.

Drogisterij DERKSEN
KEIJENBURG

NUTTIGE GESCHENKEN

Electrische

Strijkijzers
Snelkokers
Koffiemolens

Theelichtjes
Broodroosters
Wasmachines

Centrifuges enz.

Ordelman & Dijkman
Kastanjelaan 11 (Stevord) f

IN VOORRAAD:

Bestrijdingsmiddel
tegen Emelten

Tevens maken wij U er op attent dat wij
gedurende de zomermaanden

's zaterdags de gehele dag
GESLOTEN zijn.

zowel aan de Raadhuisstraat als aan de Bleekstraat

B. J. LEBBINK

'*

EEN MOOIE COLLECTIE

Schorten Kousen Sjaals
bil B. UI. Groienhiiiis & Zn, Bekoeld


