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Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

Uitgave van
DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD
Tel. 06753-1455
Giro 964791

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

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

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

Hemelvaartsdag Ponyconcours.
Van het bestuur van „De Shetlandruiters",
vernemen wij dat de werkzaamheden voor
het te houden groot nationaal ponyconcours
op Hemelvaartsdag voltooid zijn.
De deelnemende verenigingen en/of clubs
zullen 's morgens om 8 uur op het con-
coursterrein aanwezig zijn waar dan de
dressuurproeven worden gehouden,
's Middags om l uur begint het programma
met een grootscheepse Parade, waarna bur-
gemeester Mackay het concours opent. Het
middagprogramma vermeld o.m. individueel
en tweetal springen. Het no. luxe „aanspan-
ningen" zal zeer zeker bijzondere aandacht
genieten, evenals de jachtritten. Tussen de
nummers door is er een monstering van
ponyhengsten van verschillende dekstations.
In totaal nemen ongeveer 150 pony's aan
het concours deel. Het concours wordt ge-
houden in de weide van de heer Harmsen
„Stenderink".

Bijna 1000 verzekerde koeien
~- De vereniging tot Onderlinge Waarborg
van Runderen vergaderde in hotel Langeler.
Uit de rekening en verantwoording van de
administrateur de heer D. J. Walgemoed
bleek, dat in het afgelopen boekjaar 12
koeien waren uitbetaald voor eentotaalbe-
drag van f 7310.—. Voor deze dieren werd
terug ontvangen f 3547.91. De totale in-
komsten bedroegen f 10.258,24, de uitgaven
f 8.347,93. Het batig saldo werd aan de
reserve groot f 9.008.85 toegevoegd.
Aan het einde van het boekjaar bedroeg
het aantal deelhebbers 225 met te samen
997 verzekerde koeien voor een gezamen-
lijk bedrag van f 632.520,—.
Besloten werd de premie voor het eerste
halfjaar vast te stellen op 0.5 pCt van het
verzekerde bedrag.

Openingsshow.
Vrijdag en zaterdag werd door de fa Harm-
sen & Geurtsen aan de Ruurloseweg alhier
ter gelegenheid van de ingebruikneming van
de nieuw gebouwde winkel en reparatie-
inrichting naast het reeds bestaande pand
een openingsshow gehouden van rijwielen
en bromfietsen. In de keurig verzorgde show-
ruimte waren in grote verscheidenheid te
zien vele bekende merken rijwielen en brom-
fietsen,
Niet alleen jongeren maar ook vele ouderen
boden hun gelukwensen aan en toonden
grote belangstelling voor de allernieuwste
snufjes die in deze speciaalzaak op het ge-
bied van rijwielen en bromfietsen te zien
waren. Een aardige geste was dat de
kinderen van alle scholen ter gelegenheid
hiervan getrakteerd werden op een versna-
pering.

Burg. stand.
Geboren: Johanna B. dr van B. te Veld-
huis en E. B. Rouwenhorst.

Gehuwd: G. Walgemoet (Vorden) en A.
W. Wagenvoort.

Wie wordt kampioen.
Om het kampioenschap van de afd. K. 2e
klas G.V.B, zal Pax 2 op Hemelvaartsdag
de beslissingswedstrijd spelen tegen Drempt
Vooruit I.
Deze wedstrijd wordt gespeeld op het ter-
rein van de v. v. Doetinchem aan de Kruis-
bergseweg.
Het zal ongetwijfeld een zware wedstrijd
worden voor onze blauwwitten, doch als
ze zich met eenzelfde élan in de strijd wer-
pen als in de afgelopen competitie zit er
zeker een mogelijkheid tot winst in.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer J. W. Boerman
Jzn, slaagde te Amsterdam voor het examen
Bouwkundig opzichter.

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

Hemelvaartsdag 10 uur Ds Kwint
3 juni

8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel 10 uur, dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren
Hemelvaartsdag en zondag 3 juni

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

Hemelvaartsdag
Dr Felix Tel. 06755-266 (b.Q.g. 008)
Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

AAN.

HENGELO GLD

„De Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

en de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

Een abonnement kost slechts f 2.- per halfjaar
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.

Park „De Wiersse"
Evenals voorgaande jaren zal op 2e Pink-
sterdag a.s. het park „De Wiersse" gelegen
aan de weg Vorden-Ruurlo, opengesteld zijn
voor bezoek.
Het park „De Wiersse" heeft een opper-
vlakte van bijna 100 ha met te midden
daarvan het prachtige 16e eeuws kasteel,
fraai aangelegde lanen en prachtige verge-
zichten, schitterende rhododendrons in grote
verscheidenheid van kleuren en een mooie
rozentuin.
Telkenjare trekt deze unieke show duizen-
den bezoekers en geen wonder, want waar in
de omgeving treft men zo'n romantisch geheel
aan. Het park is geopend van 2 tot half 6.
Er wordt een kleine entree gevraagd, welke
geheel ten goede komt van de sociaal cha-
ritatieve verenigingen te Vorden en Kranen-
burg.
De muziekver. Concordia uit Vorden zorgt
weer voor een opluisteringsconcert.
Voor bijzonderheden zie adv. in dit blad.

onze



Fa A. POLMAN
Dorpsstraat 22 - VORDEN

Uiai U mei een lenl óp üacaniie ('

Wij hebben voor U

SLAAPZAKKEN

Gevuld met wol of terlenka
's Winters te gebruiken als deken

•¥• leuke dessins

•̂  ruime maat

*f> met ritssluiting

*f> prima kwaliteit

<¥• Kampeerstoelen

* Tafels

<¥• Luchtbedden

* Veldbedden

Vraagt inlichtingen.

Bezoekt 2e Pinksterdag 1962
het park van

DE WIERSSE«
te VORDEN.

Ruim 93 ha. tuin.
Te midden hiervan een 16e eeuws kasteel.
Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende
rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin maken dit tot een romantisch geheel.
Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje.

Het park is te bereiken met G.T.W.-
bussen vanuit Ruurlo en Vorden.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd t.b.v.
Sociaal Charitatieve Verenigingen te Vorden-Kra-
nenburg, n.l. volwassenen 50 et. kinderen van
6-14 jr. 10 et. en kinderen beneden 6 jr. vrij.
Honden worden, ook aangelijnd, NIET

toegelaten.

Geopend vanaf 2 uur tot half zes.

CONCERT IN HET PARK

EEN GROTE COLLECTIE

VINDT U BIJ:

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

Metselaars gevraagd
Firma Gebr. Wuestenenk
HENGELO GLD

KAMPEREN!

WILT U KAMPEREN ?
Huurt U dan een eerste klas tent.

Wij hebben voor U
2-3-4-5 persoons met ingenaaide
grondzeilen.

Verder prima luchtbedden.

Vraagt U eens inlichtingen.

W. POLMAN W. BIELDERMAN
Dorpsstraat 22 Wilhelminalaan

VORDEN VORDEN

Voor

Visitekaartjes
Geboortekaartjes
Ondertrouwbrieven
Rouwbrieven en alle
Handelsdrukwerk naar

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

99SPARTA is ie ware99
je mrcii \* •

zo roept thans heel de schare B

In de nieuwste
modellen

voorradig

B. J. Hulshof Hengelo GId



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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een goed spelende
radio, merk Gründig.
B. Willemsen,Banninkstr. 17

Te koop een toom biggen
J. Woerts, B 55,

Hengelo Gld

Te koop gedekte en bijna
dekrijpe BB gelten, bij
J. Groot Roessink, B 60
Hengelo Gld, Tel. 1525

Te koop enige tomen mooie
biggen bij L. W. Harmsen
„Memelink", Noordink,

Hengelo Gld

Te koop enige jonge BB
zeugjes en beertjes leef-
tijd 5 a 6 maand en enige
drachtige BB zeugen werp-
tijd half Juni tot begin Juli
w.o. van sterzeugen.
H. G. Eskes, Voortseweg 3
Steenderen

Te koop ± '/2 ha kuilgras
B. te Kulve, C 78

Hengelo Gld

Te koop een toom zware
biggen bij F. Pelgrum

Te koop een jonge guste
koe bij W. J. Mentink C 86

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportage's

van DOLPHIJN
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V nge meisjes
en vrouwen werden reeds

M O D I N E T T E
omdat dit zo'n echt vrouwelijk beroep is.
Bovendien leert U een goed vak, waar U
later veel plezier van zult hebben. Wilt U
gaarne modinette worden ? Dan vindt U
op onze ateliers een prettige werkkring.
De nieuwe CAO-regeling biedt de
mogelijkheid tot nog hoger loon.
Daarnaast bieden wij:
drie pauzes per dag,
muziek bij het werk,
per jaar 2 weken aaneengesloten betaalde
vakantie + 3 snipperdagen,
vakantietoeslag en kerstgratificatie,
goede sociale verzorging,
reiskostenvergoeding,
Orcon artikelen tegen speciale prijzen.

De werktijden zijn voor
meisjes die buiten de
atelierplaatsen wonen
aangepast aan bus- en
treinverbinding.

45-urige werkweek
's zaterdags vrij.

Ook gehuwde modinettes
worden aangenomen.

Sollicitaties, schriftelijk
of mondeling (eventueel
telefonisch) dagelijks aan
onze ateliers van 9.00—
17.00 uur ORCON
ZUTPHEN : Kuiperstraat 20—22, Tel. 5141/42
DOETINCHEM : Atjehstraat 23, Tel. 3170
HENGELO (G.): Wichmondseweg 2, TeL 1268

KLEDINGATELIERS

Foto-Artikelen
Wolters Boekhandel



Oproeping tot bijwoning der

ALGEMENE VERGADERING
van de
COOP. BOERENLEENBANK „LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)
te HENGELO Gld
op WOENSDAG 13 JUNI 1962, DES AVONDS TE 7.30
UUR PRECIES, in Hotel Langeler te Hengelo Gld.

Ponten van behandeling:

1 Opening
2 Aanwijzing van een secretaris en 4 stemopnemers
3 Notulen
4 Rekening en verantwoording over het boekjaar 1961
5 Voorstel om de gemaakte winst te storten in het

reservefonds
6 Aanvragen subsidiën
7 Mededelingen ingevolge art. 5 en 6 van het

Huishoudelijk Reglement
8 Opzegging van het lidmaatschap
9 Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding van

G. Esselenbroek (herkiesbaar)
10 Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht

wegens periodieke aftreding van G. Bannink
(herkiesbaar)

11 Regeling presentiegelden
12 Rondvraag
13 Sluiting

N.B. Ieder lid dat ter vergadering komt ontvangt een presentie-
geld van f 1.—. Volgens art. 40 der statuten kunnen slechts
leden der bank, hun echtgenoten of meerderjarige kinderen
als gemachtigde optreden, doch niemand kan meer dan één-
maal presentiegeld ontvangen.

Het Bestuur

VERHUUR KEUKENGEYSERS MET

G ALP AM flessengas
VEILIG
ZUINIG

goedkoop
( 7.6O per fles

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

Gemeente Hengelo Gld

De aandacht van belanghebbenden wordt erop ge-
vestigd, dat in verband met Hemelvaartsdag het huis-
vuil niet donderdag 31 mei, doch

vrijdag 1 juni 1962
zal worden opgehaald.

Kastpapier in alle dessins,
ook afwasbaar.

Zeer voordelig.

iiREVERNA" Tramstraat 2

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

En morgen (Hemelvaartsdag)
allemaal naar het Pony-concours

aan de Oude Varsselseweg
Deelname ongeveer 150 pony's!


