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„DE RECLAME" HUIS-AAN-HUIS
ADVERTENTIES kunnen worden aangenomen

tot uiterlijk DONDERDAGAVOND 5.30 UUR

Geslaagd.
Onze plaatsgenoot J. Slotboom, slaagde te
Amsterdam voor het Ceger diploma vakbe-
kwaamheid gemotoriseerd Rijwielbedrijf.

— Aan de Technische School te Borculo
slaagden: afd. Metaalbewerking W. J. A.
Ankersmit, J. Hartelman, Th. F. M. Jaal-
tink en E. B. A. M. Jansen.
afd. Schilderen, H. J. Hartelman.
afd. Brood- en Banketbakkerij, J. A. W.
Dolphijn.

— Voor het diploma machinaal melken
slaagden de volgende heren: B. Stoltenborg,
J. Nieuwenhuis en M. Harmsen.

Naar Kevelaar.
In tegenstelling met voorgaande jaren, zal
de bedevaart naar Kevelaar dit jaar geen
twee dagen, doch slechts een dag duren.
Men is van mening, dat door deze veran-
dering tegemoet wordt gekomen aan de wens
van meerdere jongere bedevaartgangers.
Het bestuur rekent dan ook dit jaar op een
grotere deelname van de jongeren, terwijl
de ouderen vanzelfsprekend meegaan.
De bedevaart wordt gehouden op woensdag
22 augustus.

Keyles-achtkamp.
Hoewel deze Keyles-achtkamp geen nieuwe
winnaar heeft opgeleverd kan er toch van
een zeer interessant en sterk spel gesproken
worden.
Meerdere duels moesten zelfs in drie games
worden gespeeld.
}. Mullink werd ongeslagen winnaar, hoe-
wel enkele partijen door hem op het nip-
pertje werden gewonnen.
Hij gaf zowel verdedigend als aanvallend
zeer sterk spel te zien.
]. Homan kon moeilijk van start komen,
doch eenmaal op dreef, wist hij een eer-
volle tweede plaats te bezetten.
Alle spelers onder de loupe te nemen zou
ons te ver voeren, doch vermeldenswaard
was het spel van Th. Hooman, taai en
vechtlustig.
G. v. Aken die de helft van zijn partijen
won, zag zich de kans van eerste voorbij
gaan, door de tweede helft op het kantje
af te verliezen.
B. Ankersmit gaf prachtig spel te zien, ter-
wijl ]. v. Aken de eerste avond goed kwam
opzetten, doch dit in de tweede helft niet
wist door te zetten.
J. Bergervoet kwam boven de middelmaat
uit en ook Leusink zette zijn beste beentje
voor. Al met al een achtkamp welke heeft
bewezen, dat Keyles niet boven zijn stand leeft.

Vergadering Si Jan
Keyenburg

De fanfare St Jan vergaderde voor de eerste
keer onder leiding van het nieuwe bestuur.
De opkomst was zeer goed en het deed de
voorzitter de heer H. J. Seesing goed, zo-
veel oudere leden op deze vergadering het
welkom te kunnen toeroepen en sprak de
wens uit dat de komende dagen zich nog
meer oud-leden als werkende leden zullen
komen opgeven.
De gehele vergadering door bleek er een
frisse wind te waaien en de agenda werd
in vlot tempo afgewerkt.
Het financiële verslag werd met optimisme
begroet en het was de voorzitter die in
deze dank bracht aan het voorgaande be-
stuur voor het zuinig beheer, zodat men
thans met een batig saldo de zaak kan be-
ginnen.
De heer van Aken blijft als directeur ge-
handhaafd, terwijl van bestuurszijde werd
aangedrongen op strakke leiding en het
houden aan een stipte dicipline.
Men zal thans ook overgaan tot het aan-
nemen van dames-leden waarvoor de dames
zich bij het bestuur kunnen opgeven.
De Zeereerw. heer Pastoor Alfrink, sprak
als G.A. zijn voldoening uit over de her-
organisatie en hoopte dat door samenwer-
king de muziekvereniging mag groeien en
weer spoedig de plaats mag innemen welke
ze voor jaren terug reeds bezette.

Pax-nieuws.
Vorige week zondag maakte het 2e elftal
van Pax een trip naar Friesland. Zij ging
er heen op uitnodiging van de vereniging
O.D.V. uit Wijnjeterp. Dit contact was tot
stand gekomen door R. Krijt, 's Morgens
vroeg vertrok het gezelschap, Pax II en
supporters. Om half elf voetbalde eerst een
elftal supporters tegen O.D.V. II. Het sup-
porters-elftal dat vaak de lachtlust opwekte
won deze wedstrijd met 6-1. 's Middags
speelde Pax II tegen O.D.V. I. Hier was
de uitslag 7-2 in het voordeel van Pax.
Na de wedstrijd bleef meo nog enige tijd
gezellig samen in het clublokaal, 's Avonds
werd er in Heino nog gestopt, om de in-
wendige mens te versterken. Tegen half
twaalf 's avonds keerde het gezelschap zeer
voldaan over deze trip, waarbij soms onbe-
daarlijk is gelachen, in Hengelo terug.

Woensdag l augustus begint Pax weer zijn be-
kende lichttournooi. Er hebben weer een
aantal clubs ingeschreven o.a. Dinxperlo II,
de bekerhoudster.
Voor verdere inlichtingen raadplege men
de advertentie in dit blad.

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

5 aug.
8.30 uur Wika K. Mensink, van Emmen,

Jeugddienst
10 uur Ds Kwint, Bediening H. Doop
Goede Herder kapel 10 uur dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinsmis.
's Zondags 7 en 8.30 uur Mis, 10uurHo«g-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)

Burg. stand
Geboren: Arend Chr. zn ven A. J. Weevers
en Chr. J. Meenink.
Ondertrouwd: H. M. Hekkelman en A. W.
Bluemink.
Overleden: Gerritje Broekman, echtgenote
van D. J. Elsman.

Mooi succes.
Bij de onlangs door VéGé - PéPé gehouden
prijsvraag bij H. Lubbers kruidenier, Vor-
denseweg, werd door de heer E. J. Maal-
derink B 2, een transistor radio gewonnen.

Kies Uw meubelen

uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
mei U naar de grote

toonzalen

Grooiöoü's Uloninginr.



Op vrijdag 3 augustus hopen onze geliefde ouders

H. H. Lubbers
en
H. J. Lubbers-Lubbers

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Rainier
Anny
Els
Gertie

Hengelo Gld, ju l i 1962
Raadhuisstraat 33

Receptie van 3-5 uur in zaal „Concordia" te Hengelo Gld.

Heden overleed nog geheel onverwacht in het
Wilhelmina ziekenhuis te Doetinchem, in de
leeftijd van bijna 72 jaar, onze lieve vrouw,
moeder en grootmoeder

Gerritje Radstake
echtgenote van B. J. Hartelman

eerder van D. J. Wolsink

Hengelo Gld, B. J. Hartelman
B. Hartelman

Vorden, A. Hoebink-Török
A. M. Hoebink

Amsterdam, H. G. de Vries-Wolsink
W. de Vries

Hengelo Gld, A. J. Hartelman
J. Hartelman-Ordelman

Hengelo Gld, A. B. Wolsink
J. W. Wolsink-Gosselink

Hengelo Gld, L. J. Jansen-Hartelman
G. A. Jansen

Zutphen, H. J. Arnold-Hartelman
J. J. Arnold

Hengelo Gld, G. J. Bijenhof-Wolsink
H. G. Bijenhof

Lochem, D. J. Wolsink
J. H. Wolsink-Adelaar

Hengelo Gld, Wed. G. J. Nijman-Berendsen
(huisgenote)

Hengelo Gld, 25 juli 1962.

De begrafenis heeft plaats gehad zaterdag 28 juli op de
Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Wegens familiefeest is vrijdag 3 augustus

Je meubelzaak GESLOTEN
LUBBERS Woninginrichting

De schoenmaker van de Keyenburg
is van 6 tot en met 11 augustus

wegens vacantie

GESLOTEN
JAN HERMANS
Pastoor Thuisstr. 8

Ook wij kunnen U aan alles helpen
wat U nodig hebt voor Uw

Rijwiel
Brommer
Motor of
Auto

BROMFIETSEN
Typhoon, Royal-Nord, Kreidler

A. B. WOLSINK
Tel. 06753-1256

H,H, Landbouwers!
Vanaf heden telefonisch aan-

gesloten onder nummer

1640
Loonbedrijf B. 1. MEMELINK

Juist in deze tijd
nu arbeidskrachten duur en moeilijk te krij-
gen zijn en de mechanisatie daarom steeds
toeneemt is de ,.BREDEL" automatische
mestafvoer installatie voor U een uitkomst.

Vergelijkt U eens het bedrag dat U inves-
teert tot de dagelijks kostbare arbeidstijd
welke U thans nodig hebt.

Ten tweede is het een zwaar en onaange-
naam werk welk karwei elke dag terugkomt.
Door een druk op de knop doet de „Bre-
de!" installatie dit zware en vuile werk in
5 tot 10 min. geheel automatisch.

De „Brede!" installatie is eenvoudig en
solide geconstrueerd en daarom duurzaam.

De aandrijving is tegen overbelasten bevei-
ligd en de 'installatie daardoor bedrijfszeker.

Alle inlichtingen, vrijblijvend bij:

Donderwinkel & Pierik
Landbouwmechanisatiebedrijf
Koekoekstraat 6 - Wichmond

Telefoon 06754-465

l l i l l l l l l i l i

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
bij ons 50-jarig huwelijks-
feest, betuigen wij, mede
namens de kinderen, onze
hartel i jke dank.

G. J. Lubbers
J. F. Lubbers-

Groot Roessink

Hengelo Gld, jul i 1962
Hofstraat 8

Gevraagd 2 arbeiders
voor de graanoogst, liefst
met machines bekend, door
wie zegt de uitgever van
dit blad.

Gevraagd net meisje voor
2 dagen per week. Adres
bureau dezes.

Te koop door inrui l een
diepvriezer 125 liter, in
zeer goede staat. Tevens
enkele lakbeschadigde diep-
vriezers, 260-470-560 liter.
Ver beneden njeuwprijs.
De bekende
Friac-dealer Joh. Donderwin-
kel, Koekoekstraat 6,
Vierakker, Tel. 06754-465

Te koop 2 toom biggen
bij D. J. Wesselink, F 49,
Varssel, Hengelo Gld

Toom biggen te koop.
A. Verstege, B 49, Delden,
Vorden

Te koop 7 biggen. H. J.
Bosch, E 6. Hengelo Gld

Te koop boeren- en
spruitkoolplanten, prei-
en andijvieplanten.
G. Bosman, Hofstraat 17

Te koop of te ruil 4 drag.
vaarzen, bij D. M. Wullink
D 136, Hengelo Gld
Te koop 2 l/2 tons land-
bouwwagen. A. J. Besse-
l ink , Smederij, Kastanjelaan
10, Hengelo Gld.

Te koop ± 90 are zware
rogge. H. Harmsen, „De
Gennep" B 80.

Te koop een toom mooie
biggen bij L. W. Harmsen
Noordink, Hengelo Gld

Gelegenheid tot het weiden
van vee bij J. Buunk, E 25
Hengelo Gld -

Gelegenheid tot het kopen
van rogge, aan de Zelhem-
seweg en pachten van de
grond. Briefjes inleveren
voor zaterdagmiddag bij
Hissink, D 8

Te koop een perceel zware
rogge, ± 16 aie. G. Vos,
B 55, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

Te koop prima jonge
hennen W.L. en W x R.
bij H. Hermans, Tramstr. 6
Hengelo Gld.

Te koop 25 are rogge.
Wed. G. W. Onstein, C 59
Keyenburg

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

PAX LICHTTOURNOOI
A. Woensdag l aug.

Be-Quick II - Etten l
B. Zaterdag 4 aug.

Doetinchem l - H. & K. l
C. Woensdag 8 aug.

Dinxperlo II - Zutphen l
D. Zaterdag H aug.

Ruurlo l - Pax l

E. Woensdag 15 aug.
Winnaar A - winnaar B

F. Zaterdag 18 aug.
Winnaar C - winnaar D
Woensdag 22 aug.
Verliezer E - verliezer F
Zaterdag 25 aug.
Winnaar E - Winnaar F

Aanvang alle

wedstrijden

8 uur

Donateurs hebben
op dit tournooi

géén
vrije toegang

om de keurige a fwerk ing
en de perfecte snit

Verkrijgbaar bij LENTFERINK Spalstraat

^cceuntantsKantcei* (Dn. Jr.
TRAMSTRAAT 4 — HENGELO GLD

gesloten
van 28 juli tot 6 aug,

Wegens vacantie

gesloten
van 6 tot en met 9 aug.

A. J. BESSELINK HENGELO Gld
SMEDERIJ - KASTANJELAAN 10

Knollenmarkt Hengelo Gld

Woensdag 8 aug. a.s.

DANSEN
de gehele dag

Zaal Langeler
Orkest „THE FAVORITA'S"

Wegens vacantie

GESLOTEN
van 6 tot en met 11 aug.

Schoenmaker!] Alb. BARINK



over service gespreken

Zaterdagnacht 21 juli om omstreeks 0.30
uur leverden wij in Wichmond nog zo'n
voortreffelijke

Friac diepvriezer af
Dit betrof een noodgeval.
Ook bij storingen staan wij dag en nacht
voor U klaar.

Friest met een FRIAC
want een Friac
vriest duurzaam

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de officiële Friac-dealer

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6 - VIER AKKER - Tel. 06754-465

Flatteus
en Lovable -
voor o zo
weinig geld!
Style 480. Lovable's
verrukkelijke teenager-
bra. Geheel geborduur-
de padded cups. Elas-
tieken tussenzetsel.
Stralend witte poplin.
Maten: A 32-36, B 32-
38. Slechts 3.95

ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

KLEM

Voor het maaien van

uw granen
houdt zich beleefd aanbevolen

Loonsproeibedrijf HEUSKES
STEENDEREN

Thans telefonisch aangesloten onder

no. 06753-1259

LAATSTE WEEK van onze
OPRUIMING
Benadeel U zelf niet door deze
ongekende koopjes te laten lopen.

Door nu te kopen kunt U guldens verdienen

Haast U. Haast U.

Schröder

v&escnerm Hu* ctjenrm
met een

Polaroid zonnebril
licht en prettig in 't dragen

van Kohler-Wissink Optiek

ResianienZomerscHoenenu.a.3.95
Vanaf 5 tot en met 11 aug.
zijn wij wegens vacantie

GESLOTEN
JANSEN „'t Schoenenhuis
RAADHUISSTRAAT

ir

a.s. zaterdag 4 augustus

DANSEN
Zaal Michels


