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

Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond «.o.

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar,

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD

Tel. 06753-1459

Giro 964791

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneé Hofstr. 6
Tel. 1464 en Memelink Kastanje). 5

Tel. 1521

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffeisen-Bank)

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

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

19 aug.
8.30 en 10 uur Ds Kwint
Goede Herder kapel 10 uur, de heer Mik,

Hulpprediker te Lochem
Vrljz. Herv. Kerk

Geen dienst
R.K. kerk Keijenburg

ledere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinsmis.
's Zondags 7 en 8.30 uur Mis, 10 uur Hoog-
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 Eil Tel. 06753-H20 (b.g.g.) 008

Burg. stand
Geboren : Gerrit J. G. zn van G. J. Halfman
en R. Dimmendaal ; Alberdina J. dr van J.
Oldenhave en D. J. Menkhorst Evert J.
zn van A. Roelofsen en H. G. Kremer.
Overleden: Willem Bruil echtgen. van
Harmina Lenselink, eerder van A. H. Bes-
selink.
Ondertrouwd: Wilhelmus J. J. Berendsen
en Elisabeth G. Ankersmlt.

Achterhoekse avond
Uitgaande van de plaatselijke vereniging
voor vreemdelingenverkeer V.V.V. werd
woensdagavond in zaal „Concordia" een
„achterhoekse avond" belegd.
Namens het bestuur van V.V.V. kon de
heer B. Heerink een groot aantal bezoekers
welkom heten, w.o. verscheidene pension-
gasten en vacantiegangers, die in Hengelo
en omgeving vertoeven. De heer Heerink
wenste hen allen een paar uur aangename
verpozing toe.
De boerendansgroep „Wi'j eren 't Olde"
uit de Velswijk feliciteerde hij met het suc-
ces dat deze groep op hun trip naar San
Remo in Italië oogstte.
Deze dansgroep o.l.v. hun conferencier en
begeleid door een tweetal ..spöllemans"
voerden vervolgens een groot aantal be-
kende en onbekende dansen uit waarbij de
conferencier de verbindende teksten decla-
meerde.
Bij de dans ,,de Drikusman" kozen de
boerinnekes bezoekende heren als partner,
hetgeen nogal enige hilariteit ontlokte.
Aan het slot van de avond was de heer
Heerink de tolk van alle aanwezigen toen
hij de dansgroep hartelijk bedankte voor
het gebodene en sprak de wens uit dat zij
nog meerdere malen in Hengelo zullen op-

treden, hetgeen door de voorzitter van de
groep direct werd toegezegd.
Dit is de tweede keer dat V.V.V. een der-
gelijke avond belegd en het is duidelijk dat
er waardering voor is. Voor V.V.V. dus
wel een stimulans er mee door te gaan.

Een wandelingetje.
De 18-jarige Gerrit te Slaa heeft tijdens het
kamp van „Jong Hengelo" te Hardenberg
te voet een bezoek aan het kamp gebracht.
Te weten dat de afstand plm. 80 km is, is
dit een zeer mooie prestatie.
Gerrit te Slaa is 's morgens om 3.30 uur
vertrokken en arriveerde 's avonds om 8
uur in het kamp.
Hij heeft de pltn. 80 km. in plm. 13'/2 "«r
gelopen; dat is dus een gemiddelde snelheid
van 6 km per uur.

Uitstapje Kerkkoor.
Het R.K. Kerkkoor St Caecilia maakte een
uitstapje waarbij de heren zangers werden
vergezeld van hun vrouwen.
Ditmaal werd er geen grote reis gemaakt
en een bezoek werd gebracht aan de DRU
fabrieken te Ulft. Het gezelschap kon in de
fabriek verschillende fabricage methodes
volgen, waarbij een en ander door een leider
werd toegelicht. Zeer voldaan over dit be-
zoek werd tenslotte nog voor het inwendige
van de mens gezorgd in de buurt van Ulft
waatna ook dit reisje weer tot het verleden
behoorde.

HOOG LOON

voor

MODIN

„SEEZO-ATELIERS"
KEYENBURG

Telef. 06753-1319

Goede sociale voorzieningen Kleding en stoffen tegen

sterk verlaagde prijzen



JAN GOOSSENS
en

MIEP WINTERS

geven u kennis, dat zij elkaar het h. sacra-
ment van het huwelijk hopen toe te dienen
op woensdag 22 augustus om 10 uur,
in de parochiekerk st. willibrordus te hen-
gelo gld, waarna tot hun intentie een
plechtige h. mis wordt opgedragen.

keyenburg, pastoor thuisstraat 11
hengelo-gld, spalstraat 8

toekomstig adres: boulevard heuvelink 172, arnhem

receptie van 3 - 5 uur n.m., in hotel langeler
te bengelo-g.

Heden nam de Here, nog geheel onverwacht,
uit ons midden weg onze geliefde man, broer,
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Willem Bruil
echtgenoot van H. Lenselink,
eerder van A. H. Besselink,

in de gezegende ouderdom van 83 jaar.

De Here trooste ons in dit verlies.

Hengelo Gld, H. Bruil-Lenselink
Wa. Bruil

A. H. Scheffer-Bruü
H. Scheffer

Zelhem, B. H. Nusselder-Bruil
G. J. Nusselder

Hengelo Gld, J. Bruil
A. H. Bruil-B«rkelaar

Voorst. A. H. Wübrink-Bruil
A. J. Wilbrink

Hengelo Gld, H. J. Brui!

Klein- en
Achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 3 augustus 1962.
D 119

De teraardebestelling heeft plaats gehad op woensdag
8 augustus op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

PAX LICHTTOURNOOI

HALVE FINALES

Woensdag 1 5 augustus

Etlen l • Ooeiiocfieoi i
Zaterdag 1 8 augustus

Zulphen l - Pan l ol Ruiirlo l
Aanvang der wedstrijden 8 uur

Donateurs hebben op dit tournooi geen vrije toegang

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad•

Woensdag 22 augustus
de gehele dag

gesloten
Installatiebedrijf Winters, Hengelo-Gld
en
Drogisterij-Schildersbedrijf Goossens,

Keyenburg

Helemaal nieuw

Helemaal nieuw is mijn kamer dank zij Luxaflex
jaloezieën. Ze zijn bovendien zo doelmatig als zon*
wering-met-lichtregeling.
Door de onvermoeibare veerkracht van de Luxaflex
Thermofort lamellen en doordat de krimpvrijc plastic
banden afwasbaar rijn, blijven se de jaren door zo
mooL

aluminium |aloexto«n

Vraag ons de gratis brochure of een demonstratie

GROOTBOD's Woninginriclrting
HENGELO GLD - Telefoon 1469

Voor een betere kwaliteit

uurwerk
naar Horlogerie

A. GROOT KORMELINK
Kerkstraat 3, Hengelo Gld

Van woensdag 15 aug.
t.e.m. vrijdag 17 aug.

gaan we met

vacantie.
* Benzineverkoop en kleine

reparaties gaan door

HARMSEN en GEURTSEN



De Heer en Mevrouw

HANRATH-BENSMANN

geven met grote vreugde
en dankbaarheid kennis van
de geboorte van hun zoon

Hengelo Gld, 6 aug. 1962
Kastanjelaan

Gevraagd handige jongen
15 a 16 jaar.
Tandtechnisch laboratorium,
R. Vels ink, Doetinchem,
Tel. 08340-3759

Te koop goed onderhouden
Bella Zündapp scooter.
W. Wesselink, E 60

Hengelo Gld

Te koop enkele gebruikte
brommers, o.a. l Berini,
2 Sparta's en 2 NSU's.
Deze verkeren in prima staat.
Garage Herwers, Tel. 1263

Te koop andijvie- en
boerenkoolplanten.

H. Hiddink, Groenteboer,
Hengelo Gld

Te koop een zo goed als
nieuwe wringer, merk
Acme. J. H. Tolkamp, D 78
Hengelo Gld.

Te koop 55 are beste haver
bij A. Bosman, D 107,
Lankhorsterstr. Hengelo Gld

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

Te koop roggestro van
nieuwe oogst. G. J. Hiddink
B 22 Hengelo Gld. Telefoon
1650.
Te koop een gierkar op
luchtbanden tankinh. 500
liter en dresseerkar. J. R.
Borgman, Heerlerweg l,

Vierakker.

Te koop een toom zware
biggen (9 stuks). B. Boers
Hummeloseweg 18

Te koop 2 toom biggen
bij H. W. L. Groot Roessink
Lankhorsterstraat'E 19

Te koop een toom beste
biggen G. Hukker B 101,
Hengelo Gld.

Te koop een toom zware
biggen bij H. Broekman,
„Coldewey".

Te koop een toom zware
biggen G. H. Hissink E 51
Hengelo Gld.

Biggen te koop. D. Berend-
sen „Klooster" Hengelo G.

Te koop biggen en drag.
varkens. B. Lebbink E 35
Hengelo Gld

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

Te koop een toom biggen
B. Groot Roessink, Hof-
straat 20, Hengelo Gld

Biggen te koop bij J. W.
Zeevalkink C 71 Hengelo

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop toom biggen (5
stuks) bij G. W. Lijftogt
D 137, Hengelo Gld.

Te koop een toom biggen
H. Kistemaker, Wichmondse-
weg 13.

Te koop 10 biggen. Jan-
sen-Kuipers C 56, Gooise
school.

Te koop een toom mooie
biggen, tevens enkele beer-
tjes en zeugjes (moeder
Sterzeug, vrijwel dekrijp) bij
L. W. Harmsen, Memelink,
Noordink.

Te koop hengst pony-
veulen bij J. Th. Huinink,
Wichmondseweg D 154 te
Hengelo Gld.

Te koop mooie jonge
konijntjes (Hollandertjes)
bij Arie Groot Roessink,
Hofstraat 20, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
yakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

U koopt z.e met plezier.
U draagt ze met trots.

KLEM
Plaatst U ook Uw kleine
advertentie in

„De Reclame"

Coup. Dorsuer. „De Samenuierhino"
LEDEN,
die voor de rondgang

willen dorsen
kunnen dit opgeven bij G. SCHUERINK, „'t Holte".

Het Bestuur

Jongensclub kampeerde.
„De Vrijbuiters" een afd. van C.J.C. „Jong Hengelo" heeft ook
dit jaar weer een kamp georganiseerd voor haar leden.
Oit jaar hebben zij in de week van 21 juli t/m 28 juli in de
prachtige omgeving van Hardenberg gedwaald.
Mede dank zij het goede weer is het kamp prima geslaagd.
De jongens hebben zich bijzonder goed vermaakt met speurtochten,
fietstochten, en sporten. Vrijdags hebben ze een voetbalwed-
strijd tegen Hardenberg gespeeld deze hebben ze eervol met 3-2
verloren, na een voorsprong van 2-0.
De onderlinge verstandhouding was heel goed te noemen, en
voor iedereen is de week in razend tempo voorbij gevlogen.
Dank zij de volle medewerking konden de jongens per auto weg-
gebracht en opgehaald worden.
De dames Maalderink en Eggink hebben de maaltijden voor de
jongens verzorgd. „De Vrijbuiters', kunnen weer op een geslaagd
kamp terug zien.

Wenken Bejaardenbustocht,
op woensdag 22 aug. a.s.

Men kan zich nog melden tot 16 aug. ( f 6 . — p. pers.)
Op woensdag 22 aug. komt er een bus om 8 uur
's morgens vertrek café Jansen, Veldhoek.
De deelnemers(sters) uit die richting kunnen zoals
voorgaande jaren aan de Varsselseweg instappen, om
half negen vertrekt er een bus bij Maria Postel ge-
sticht voor de deelnemers(sters) van Keyenburg.
Om 9 uur kunnen we dan starten bij café Leemreis
Spalstraat. Men zorge zelf voor een broodje onderweg,
's Middags is er een warme maaltijd ergens in Neder-
land.

Het Bestuur.

Plaatst Uw advertentie in de Reclame.
Dit blad wordt In meer dan 2000 ge-
zinnen gelezen.

„de Reclame" huis-aan-huis Advertenties kunnen worden aan-
genomen tot uiterlijk

DONDERDAGAVOND 5.30 UUR
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GEBBING STEENDEREN
Wij ontvingen de nieuwe zending

wollen en halfwollen dekens
moderne dessins en kleuren

Kapok-, interieur- en schuimrubbermatrassen

Bedspreien - Everwear en Terlenka

Cocoslopers in 70 en 100 cm breed

Ruim gesorteerd in

vitrages, mystères, gordijnvallen en overgordijnstoffen

Alleenverkoop van het nieuwe tafeldoek

Lavatex
afwasbaar weefsel, reukloos, kleur- en wasecht, geen plastic, ijzersterk,
hitte en koude bestendig

Hebt u iets nodig. U belt Steenderen en wij komen U gaarne bezoeken

GEBBING STEENDEREN
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Wilt U een BROMMER
van topklasse ?

Neem dan
een

D. K. W.

DE MEEST COMPLETE BROMFIETS VOOR
2 PERSONEN EN VEEL BAGAGE.

Wij kunnen ze
u leveren in

alle
uitvoeringen

en prijzen

Frans VAN UUM
St Janstraat - Keyenburg

Chr. Zangver. „Looft den Heer"

Hervatting repetitie

op Dinsdag 21 Augustus
's avonds S uur.

Naaimachines
Koopt U bij de vakman,
want een eerste klas machine
gaat Uw leven lang mee.

'n ZIG-ZAG in koffer salon-
kast of naaitafel is een

IDEALE MACHINE.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

B. J. HULSHOF

Een DAF is AF
Vol automatisch
Alleen R E M - G A S

In verschillende uitvoeringen
en prijzen.

GARAGE

A. B. WOLSINK
Tel. 06753 -1256


