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

Velswijlc-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 MinneéHofstr. 6
Tel. 1464 en Memelink Kastanjel. 5

Tel. 1521

Coöp. Boerenleenbank
.LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

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

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

ertnis-aanviecringen

Hele litersfles echte Chocomel van Nutricia 98 et
met bovendien een fraai glas gratis.
Een fles ranja voor slechts 95 et
Pot abrikozen op sap 84 et
Litersfles gazeuze 45 et
Verder volop keuze in wijnen en bier enz.
250 gram heerlijke kermiskoekjes 52 et

plus 10 zegels
Voor Uw koude schotel:
2 tuben mayonaise geen 1.18 maar 1.08
2 blik haring in tom.saus 69 et
l liters pot gesneden zuur 59 et
l grote pot rode bieten 59 et
k Anton Hunink's fijne vleeswaren:
Ik 150 gram boerenmetworst 74 et
W 150 gram boterhamworst 39 et

150 gram snij worst 69 et

Voor de jeugd:
5 grote v. Houten repen van 1.— voor 89 et
9 Kwatta repen 1.— »
6 kersenstokken 25 et
3 pak vanille pudding en 2 mooie ballen
in plastik netje samen voor 77 et

Wij wensen U allen prettige kermisdagen

~"

(

R. J. SUETERS

VOOR UITVOERING VAN UW

Loodgieterswerkzaamheden

aanleg van waterleiding

op elk gebied
IS UW ADRES

Installatiebedrijf BERGERVOET
ST. JANSTRAAT 17a, KEYENBURG

Erkend Loodgieters- en Waterfittersbedrijf

Bezoekt tijdens de Kermisdagen

Café BOOLTINK
Zaterdag en
Maandag
D A N S E N
Zondag concert

Prima orkest - Prima dranken.
Bergplaats voor rijwielen.

Beleefd aanbevelend.

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

AAN.

HENGELO GLD

DE MEEST COMP1ETE BRQMFIEïS VOOR
2 'PERSONEN EN VEEL BAGAGE.

Een serie
bromfietsen

van

TOPKLASSE
vanaf ( 650.-

met buddy-sit
km-teller

steekassen
3 versnellingen

DKW
FRANS VAN UUM



KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

24 juni
8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel 10 uur, dhr te Winkel

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

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)

onze

Kies Uw meubelen
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U naar de grote

toonzalen

Grooiöofl's Uloninginr.

Burg. stand
Geboren: Johannes J. M. zn van W. H. J.
Besselink en F. M. Hoenderboom.

Gehuwd: J. Ph. M. Goossens (Arnhem) en
W. H. Winters; A. Kampen (Gemert) en
Chr. R. Kelholt.

Overlcdi-ii: J. H. Nijkamp echtgen. van ].
Hiddink.

Natuurlijk bruin
veilig tegen zonverbranding
Pigmaderm. Tube 2.95 - Flacon 7.50 en 2.95

Volgt het voorbeeld van zovelen
en plaatst uw advertenties in

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

1937 1962
Zo de Here wil, hopen op 25 juni a.s. onze ge-
liefde ouders en grootouders

Derk Jan Gotink
en

Ada Hendrika Weevers

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het
huwelijk zijn verbonden. Dat God hen nog lang
mag sparen is de wens van hun dankbare kin-
deren en kleinkinderen.

Hengelo Gld juni 1962

J. G. VAN DUKE
TANDARTS

AFWEZIG
van woensdag 27 juni
l/m woensdag 1 8 juli

Waarneming uitsluitend voor spoedgevallen:
Tandarts EDENS, Vorden.
Spreekuur dagelijks van 9-10 uur, behalve

Zaterdags.

STRIJKEN
met een Philips snelstrijkijzer

wordt een genoegen
door zijn licht gewicht en unieke
temperatuurregelaar (voor elke stof
de juiste temperatuur).

Probeert U eens zo'n snelstri jker

prijs f 34.5O.

WINTERS - Spalstraat

De bromfiets met

de beste

eigenschappen

in l versnelling
vol automatisch

in 2 versnellingen
sport en tour

in 3 versnellingen
sport en tour

Gemakkelijke schakeling en prima wegligging.

Nog enige modellen voor speciale prijs

A.B.WOLSINK
Spalstraat 28 - Tel. 1256

BIJ AANKOOP VAN EEN

GAZONMAAIER
EEN GRASHARK

GRATIS
Smederij J A N S E N
BLEEKSTRAAT

Anjerfonds Gelderland

De laatste

anjerloten
verkrijgbaar bij

WOLTERS BOEKHANDEL

1



is uw zoon geslaagd voor zijn examen

Geef hem dan een

B R O M M E R
Wij hebben een ruime keuze

BERINI - VICTORIA - N.S.U.

GARAGE HERWERS
HUMMELOSEWEG

Drie kleuren Ballpoints f 7.50
Vier kleuren Ballpoints f 9.75
Wederverkopers korting

„REVERNA" Tel. 1692
TRAMSTRAAT 2

De nieuwste

PHILIPS TELEVISIE

RADIO'S

STOFZUIGERS

INFRAPHILLAMPEN

STRIJKIJZERS

SCHEERAPPARATEN

B. J. Hulshof Hengelo Gld
„HENLI" Rijwielmagazijn

Gevraagd voor zo spoedig
mogelijk

een winkelmeisje
H. J. Buunk & Zn

Te koop harkmachine,
een stortkar en een partij
roggestro. H. Riefel, D 82

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

l FA. HEYINK \
. Spannevogel Hengelo |

J

Alles geprobeerd!
niets hielp.

Maak dan nu definitief een
eind aan likdoorns,
overtollig eelt en wratten.

neem PELPASTA.
Helpt snel, zeker en pijnloos.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij LEHSELIHK
HENGELO GLD

Moeten Uw foto's
vakwerk zi jn

dan Druidslolo's en
reporlage's

van DOLPHIJN

Te koop 3 dr. bb zeugen
begin juli a.d.t. bij H. GJ -
Eskes, Voortseweg 3, -M* *

Steendefpen

l '/2 ha hooigras.
K. Booltink, Keyenburg

+
•
+
•
+
•

Secretariaat van het
Verbond voor
Veilig Verkeer
afd. Hengelo Gld:
Ruurloseweg 55
Tel. 1388

Hoffelijkheid

Wordt LID
van

VEILIG V E R K E E R Zorg voor goede zitplaatsent

•
*•
•
+
•
•

Hei adte* wwt ai Uw
GEFOORTEKAARTEN

VFHLOVINGSKAARTEM

ONDERTROUWCIRCUL AIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'I

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-GldTelefoon 1455



Boerenleenbank wil nieuwe kluis aan-
schaffen.

In de zaal van hotel Langeler hield de coöp.
boerenleenbank Landbouwbelang vorige week
woensdagavond een ledenvergadering, onder
leiding van de heer J. C. Geertsma. In zijn
openingswoord herinnerde deze aan het over-
lijden van de oud-kassier van de bank, de
heer J. M. Ruesink. Verder herinnerde spre-
ker aan de toekenning van Kon. onder-
scheidingen aan de oud-voorzitter, de heer
D. J. Harmsen en de tegenwoordige voor-
zitter, de heer G. Esselenbroek. Ook rele-
veerde spreker het 50-jarig jubileum van de
bank waarvan de viering in alle opzichten
uitstekend geslaagd is.
Over het geheel zijn de resultaten van de
bank goed, ondanks de minder goede resul-
taten in de landbouw op het eind van het
boekjaar.
Verder deelde de heer Geertsma mede dat
Bestuur en Raad van Toezicht voornemens
zijn een brandvrije archiefkluis en zo moge-
lijk ook een nachtkluis te bouwen. De tegen-
woordige kluis is te klein. Het bestuursvoor-
stel om de gemaakte winst in het reservefonds
te storten werd aangenomen.
Aan de volgend* verenigingen en/of instel-
lingen werd subsidie toegekend: Groene
Kruis f 200, Bijenvereniging De Vooruitgang
f 10, Gymn.ver. Achilles f 25, Varkensver-
zekeringsfonds f 50, Stichting 1940—'45 f 50,
Stichting Vierde Prinsekind f 25. Voetbal-
veren. Pax f 25, VVV f 25, Autotocht be-
jaarden f 25, Rundveefokdag f 50, Stichting
Ereschuld en dankbaarheid f 25, Rode Kruis
Hengelo Gld. f 50. EHBO Hengelo Gld.
f 25, Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting
in de landbouw f 100, Verbond voor Veilig
Verkeer f 15, Autofonds wijkzuster Groene
Kruii f 25, UW f 50, Brandweervereniging
f 15, Fokdag De Zwarbonte f 30, R.K.
EHBO f 15.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
lid de heer G. Esselenbroek herkozen, even-
als het lid van de Raad van Toezicht de
heer G. Bannink.
Bij de rondvraag werd door enkele leden
dank gebracht voor de wederom toegezegde
subsidie.
Aan het financieel verslag der bank ont-
lenen we het volgende: In 1961 traden 76
nieuwe leden toe, zodat het aantal leden per
balansdatum 677 bedraagt. Er werden 154
nieuwe spaarrekeningen geopend en 35 jeugd-
spaarrekeningen. Er werden 585 schoolspaar-
kaarten ingeleverd, waarop in totaal voor
f 5.518 aan zegels was geplakt.
Er werd aan spaargeld met bijgeschreven
rente ingelegd f 3.115.519. Aan spaargeld
terugbetaald f 2.537.839.
Het saldo bedroeg per 31 dec. '61 f 9252549.73
De winst over 1961 bedroeg f 18.764,20.

Ledenvergadering Coöp. Dorsvereniging
„De Vooruitgang".

Onder voorzitterschap van de heer W. Not-
ten werd door bovengenoemde vereniging
in hotel Langeler een ledenvergadering ge-
houden. Na het welkomstwoord van de voor-
zitter, gaf de secretaris-penningmeester zijn
jaarverslag waaruit bleek dat de jaarrekening
•loot met een batig saldo, en de controle-
commissie hieraan haar goedkeuring gaf onder
dankzegging voor de verrichte werkzaam-
heden.
Als nieuwe leden voor de controle com-
missie in 1963 werden door de vergadering
aangewezen de heren H. Memelink en H.
Pelskamp.
Bij het punt bestuursverkiezing werd het
aftredende bestuurslid, de heer Joh. Klein
Gotink herkozen en in de plaats van de
heer Joh. Verstege die niet herkiesbaar was
werd gekozen de heer H. Regelink.
Het bestuursvoorstel dit jaar de statuten
wegens veroudering te wijzigen werd goed-
gekeurd evenals het voorstel om meer licht
aan te brengen in de bergplaats van de
werktuigen.
Met een woord van dank voor de opkomst
sloot de voorzitter de vergadering.

IIDe 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.

Oud papier.
Daar de opslagplaatsen van de papierfabrie-
ken tot de nok toe vol zijn, is de prijs van
het papier erg gedaald, zelfs zodanig dat
de moeite niet meer lonend is tot voort-
zetting van onze acties. We stoppen er dus
mee. Ter bestrijding van de hoge onkosten
verbonden aan het kamperen zullen wij zeer
graag oud ijzer en lompen van U willen
hebben. U kunt dit opgeven aan W. Enze-
rink, tel. 7229 of aan leden vande jongens-
club. Wij zijn U hier zeer erkentelijk voor.
Zodra de papierprijzen weer stijgen zullen
wij onze acties betreffende het papier weer
voortzetten.
Hartelijk dank voor Uw medewerking.

Het bestuur van „Jong Hengelo"

Geslaagd.
Voor het toelatingsexamen aan het Sint-
Ludgercollege (R.K.H.B.S.) te Doetinchem
slaagden de volgende leerlingen van de R.K.
lagere school Dorp Jos Bolt, Henk Hors-
tink, Peter Michels, Maria Rondeel.

Van de Keyenburg slaagden de volgende
leerlingen : Kitty Hoksbergen, Henk Lamers,
Jan Seesing.

— Voor het toelatingsexamen van het Bau-
dautius Lyceum slaagden alle candtdaatjes
der Ds J. L. Piersonschool: Annemarie Leb-
bink, Gerrie Lubbers, Marion Schreuder,
Hanneke Smeitink, Gerrit Bruggeman en
Wim Heijink.

Voor onderwijzeres slaagde aan de Groen
van Prinsterer Kweekschool te Doetinchem
onze plaatsgenote Joke Maalderink.

Schoolreisje Piersonschool
Op 13 juni j.l, gingen klasse l, 2 en 3 naar
Harderwijk, waar een boottocht gemaakt
werd en vervolgens het Robarium, de speel-
tuin en het strandbad bezocht werden. Op
de terugweg werd de speeltuin „Het Veluwe
Eiland" te Beekbergen aangedaan.
Op 15 juni j.I. waren de klassen 4, 5 en 6
aan de beurt. Zij bezochten de Schepenzaal
te Kampen, maakten een boottocht in Giet-
hoorn en vermaakten zich daarna enkele
uren in een speeltuin te Ommen. Tot slot
werd een bezoek gebracht aan het natuur-
historisch museum van Piet Bos op de Hol-
terberg. Beide Schoolreizen, die per Lijster-
tours gemaakt werden, werden begun-
stigd door buitengewoon mooi weer, zodat
ze dan ook uitstekend geslaagd zijn.

Schoolreisje O.L.S.
De leerlingen uit de eerste en tweede klas
van de O.L.S. Dorp maakten dinsdag per
Lijstertours een reisje.
Bezocht werd o.m. de Posbank, Rozendaalse
bedriegertjes; Burgers dierenpark en een
boottocht naar de Westerbouwing.
Behalve het onderwijzend personeel maakten
ook enkele leden van de oudercommissie het
reisje als begeleiding mee.
Voldaan keerde het gezelschap 's avonds in
ons dorp terug.
Het reisje voor de derde en vierde klasse
zal plaats vinden op woensdag 27 juni a.s.
per G.T.W. Het doel van dit reisje is
Harderwijk en Oostelijk-Flevoland.
De klassen 5 en 6 hopen van 4 t/m 7 jul i
hun tenten op te slaan op de terreinen van
de Stichting voor zon en vrijheid te Vier-
houten. Deze tocht gaat per fiets.

Pax-nieuws.
Opnieuw heeft Pax II een wedstrijd voor
de promotie verloren. Deze keer namelijk
van de Hoven III. De Hoven maakte het
eerste doelpunt, dit ontstond doordat de
keper van Pax te laat reageerde.
Voor de thee werd er verder niet meer ge-
doelpunt. Na de rust waren er dikwijls ge-
vaarlijke momenten voor het Pax-doel en
weldra brachten de gastheren de stand op
2-0. Hierna kwam Pax wat los. Achtereen-
volgens knalden Lankhorst en Lebbink tegen
het houtwerk, dat doelpunten in de weg
stond. Een kwartier voor het einde maakte
de Hoven midvoor het 3e doelpunt.
Pax begon toen aan een geweldig offensief,
maar helaas te laat. Wel maakte Lebbink
nog 2 doelpunten, maar tijd om de gelijk-
maker te scoren was er niet meer.
Gezien het spel was de beste ploeg winnaar
geworden.

Ledenvergadering der Coöp.
Dorsver. „De Samenwerking"

Deze vergadering die matig bezocht was
werd door de voorzitter B. Ruesink ge-
opend, waarna door de secretaris de heer
G. Schuerink de notulen werden gelezen.
Hierna deed boekhouder G. M. Harmsen
financieel verslag welke een vrij goed beeld
te zien gaf. Bij het punt bestuursverkiezing
werden D. Stege en H. Klein Wentink her-
kozen evenals de commissaris G. Derksen.
Voor de commissie nazien boeken werden
benoemd H. Goossens, K. A. Salebrink en
G. J. Harmsen. De verdere agendapunten
werden hierna vlot afgewerkt. Bij de rond-
vraag werden nog enkele zakelijke punten
naar voren gebracht, waarna de voorzitter
deze zeer geanimeerde vergadering sloot
met een woord van dank voor de opkomst
en de aangename besprekingen.

Koninklijke onderscheiding voor de heer
H. J. Berendsen.
De heer H. J. Berendsen is ten zijne huize
in aanwezigheid van vele familieleden en
kennissen gehuldigd met zijn 60-jarig jubi-
leum bij het Burgerweeshuis te Zutphen.
De heer Berendsen werd namens het Burger-
weeshuis door mevr. Broekhuizen-Schoneveld
toegesproken.
Zij sprak haar dank uit voor de grote plichts-
betrachting. Als blijk van waardering werd
hem een prachtige stoel aangeboden. Zijn
echtgenote werd eveneens een stoel aange-
boden.
Burgemeester Mackay bood namens het ge-
meentebestuur zijn gelukwensen aan.
Namens de overheid overhandigde de burge-
meester de ere-medaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.
's Avonds bood de heer Walgemoed namens
de mede-arbeiders en buren een cadeau onder
couvert aan. Hij sprak zijn dank uit voor
de goede verstandhouding die hij steeds
heeft gehad met zijn medewerkers.

Uitslag Hengelwedstrijd
13 juni op de Bleek.

l B. Prins, 52 pnt, 2 H. Krautz, 39 pnt,
3 J. Wijnbergen, 19'/2 pnt. 4 H. Oldenhave,
18 pnt, 5 G. H. Jansen, 17'/a Pnt-
De stand na 2 wedstrijden is:
l B. Prins, 87 pnt, 2 H. Krautz, |8 pnt,
3 G. Th. Jansen. 52'/2 pnt, 4 H. jiulstijn,
42 pnt, 5 A. Hulstijn, 40 pnt, 6 fV. Barink
39 pnt.


