
31 e jaargang no 37 - dinsdag 11 sept. 1962

De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg
Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaan .

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD
Tel. 06753-1455

Giro 964791

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

Tel. 1521

, A M n o M « m A M r »„LANDBOUWBELANG ^S
^^
^ •

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

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

DONDERDAGAVOND 5.30 UUR

Uitstapje Sportschoenfabriek
„Quick".

Zaterdag maakte het personeel van de
Quick sportschoenfabriek met echtgenoten
een uitstapje naar Scheveningen. Er werd
'• morgens om 7 uur gestart met drie bus-
sen van de GTW. Totaal bijna 100 mannen
en vrouwen, inclusief de directie, maakten
het reisje mee, waarbij onderweg koffie
werd gedronken. In Scheveningen werd de
pier bezocht evenals de uitkijktoren. Ook
de miniatuurstad Madurodam werd niet over-
geslagen evenals tal van andere beziens-
waardigheden. Om plm. 7 uur n.m. werd
in Woudenberg warm gegeten, waarna het
om plm. 11 uur weer in Hengelo arriveerde.

Provinciale F.H.-Fokveedag.
De Provinciale fokveedag, uitgaande van
de Prov. Bond van Fokverenigtngen voor
het F.H. Veeslag in Gelderland, wordt dit
jaar gehouden op woensdag 26 september
a.s. te Zutphen, aanvang 's morgens half
tien.

Nacht-oriënteringsrit Hamove.
De jaarlijkse nacht-oriënteringsrit van
Hamove wordt gehouden op zaterdag 15 sept.
a.s. De deelname staat open voor elke auto-,
motor- of bromfietsrijder en er zijn weer
veel fraaie prijzen beschikbaar gesteld.
Teneinde de deelnemers niet te veel van
hun nachtrust af te houden is de start dit-
maal iets vroeger gesteld dan gewoonlijk,
n.l. 's avonds 8 uur. De startplaats is bij
hotel Hoksbergen te Keyenburg waar ook
vóór de start gelegenheid is voor de in-
schrijving.

Sparen.
Geduren de maand augustus werd op de
Rijkspostspaarbank alhier ingelegd
f 14.310,16 en terugbetaald f 12.280.67.

College B. en W. keert terug
in oude samenstelling.

In de dinsdagavond gehouden raadsver-
gadering van de gem. Hengelo Gld, werden
met negen stemmen voor en vier blanco
tot wethouder gekozen de heren H. Luesink
en J. H. Tijdink.
In de diverse commissies werden benoemd :
Commissie gemeentebelasting: B. Harmsen,
H. B. Jansen en G. W. Stegerman.
Commissie gemeentewerken: H. Beulink,
H. J. Heerink en G. Oldenhave.
Commissie strafverordeningen: A. H. Bes-
selink, C. Minnée en G. W. Stegerman.
Woonruimte-commissie: L. H. M. Besse-
link, T. Brus, H. B. Jansen, C. A. Janssen en
J. G. P, van Lee.

Burg. stand
Geboren: Hendrikus A. zn van G. J. Oort-
giesen en G. H. Rouwenhorst.

Overleden: G. Th, Arends

Ondertrouwd: D. W. Hoekman (Amsterdam)
en M. E. Baneman; D. J. Rouwenhorst
(Vorden) en Chr. J. Bruil

CEFA-film.
Woensdag 19 september begint de Cefa
afd. Hengelo weer te draaien met de film
„Paula". Deze film speelt over een vrouw,
die geen kinderen kan krijgen en er geen
wil adopteren. Enige tijd later overrijdt
ze een jongetje. Deze heeft hierbij zijn
spraakvermogen verloren. Zij en haar man
adopteren het kind en leren het met veel
liefde en toewijding weer praten.
Voor verdere gegevens raadplege men de
advertentie in dit blad.

onze

KERKDIENSTEN
16 sept.

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds H. J. Visser van Doetinchem
Goede Herder Kapel 10 uur dhr te Winkel

Vrijz. 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, l O 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 Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)

Belanghebbenden wordt hierbij bekend
gemaakt, dat de

BIGGEN M A R KT
te Hengelo Gld

nadat deze sinds 12 december van het
vorig jaar in verband met het toen
heersende mond- en klauwzeer gesloten
is geweest

vanaf heden ELKE W O E N S D A G
weer is opengesteld.

HET MARKTBESTUUR



Spaart

ANIMO-ZEGELS
want...

die geven v-e-e-l meer!!

Biedt zich aan R.K. meisje
voor hulp in de huishouding
voor enkele- of halve dagen
per week. Adres bur. dezes

Biedt zich aan net meisje
2 jaar huishoudschool door-
lopen. Voor dag of dag en
jiacht. Adres te bevragen

v fc^ptireau dezes.

f/Te koop Jawa Twin 350
cc, DKW 125 cc voor de
sloop en een goede kin-
derwagen. Adres bur. dezes

Te koop een z.g.a.n.
Typhoon (sportmodel).
G. Lenselink, Meidoorn-
straat 24

Te koop dr. bb zeugjes,
met gezondheidsverklaring,
aan de telling, bij J. B.
Schut, Langendijk 2, Baak
Te koop 2 toom biggen
bij H. G. Burghardt, D 86

Te koop 2 toom biggen.
H. J. Lenderink, B 28
Te koop gevraagd een ge-
bruikt schrijfbureau.
Adres bur. dezes.
Te koop een toom biggen
E. J. Roenhorst, Varsselse-
weg B 69
Biggen te koop.
J. W. Zeevalkink, C 71

Volgt
het

uoorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
in

je Reclame"
Te koop 2 toomjzware
biggen bij H. G. Eskes,
Voortseweg 3, Steenderen,
Tel. 06753-1589

f A. HSYINK
Spannevogel Hengelo |

L. J

Zaterdag 15 sept.

dansen
zaal Winkelman Keyenburg

Schoolfeest Ds i, L, Piersonschool
Woensdag 12 september a.s.
op het feestterrein aan de
Oude Varsselseweg

PROGRAMMA:
9.00 uur Opstellen optocht in de Schoolstraat

en beoordeling door de jury.
9.45 uur Vertrek optocht

11.00 uur Aanvang der spelen voor kinderen
12.30 uur Broodmaaltijd
13.00 uur Voortzetting der spelen voor kinderen en

volwassenen
Ook de nog niet-schoolgaande kinderen zijn van harte
welkom, voor hen is er ook tractatie en een grabbelton
Komt allen en brengt anderen mee!

De Oudercommissie

Ronson-gasaanstekers
een uitstekend geschenk voor een
verjaardag of voor uw zakenrelaties

Fa Kohler-Wissink
HENGELO GLD

Evangelisatie-samenkomst
op zondag 16 september om 2.30 uur
op het „Regelink".

Sprekers: Ds DEKKER en de
Eerwaarde Heer EENSHUISTRA,

met medewerking van de Muziekver. „Crescendo"

De Evangelisatie Commissie
llll l l l l l l l l l l l l l l l l i l l



Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruiüsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN

Boekhouden-
Praktijkdiploma

Nutscursus-Vorden
De nieuwe cursus vangt aan
op vrijdag 14 september

in het Nutsgebouw
Aanmelden bij :
B. DE BRUIJN,

Schoolstraat 13, tel. 1516
W. KUIJPER,

Molenweg 19, tel. 1569
Steeds goede resultaten

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

de

T

ook wij
onderstrepen

deze doelstelling
bij het vervaardigen van dvukwetk

de cliënt is bij ons zelf jury,
omdat wij vele
m o d e r n e en smaakvolle modellen kunnen tonen.
ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons

toevertrouwen.
vraagt eens prijs bij:

drukkerij wolters
Hengelo gld / kerkstraat 17 / telefoon 06753-1455

modern en fris handels-, verenigings- en familiedrukwerk!!

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

12 sept. NVEV
13 en 14 okt. Fancy-Fatr Postduivenver.

zaal Booltink
16 okt. Gemeenteavond Herv. Gemeente
30 okt. Film Ned. Bijbelgenootschap

17 nov. Uitvoering Excelsior en
Amicitia Hengelo (Ov.)

20-21 nov. uitvoering „Soli Deo Gloria".
Bekveld

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

Zaterdag

29 September

Geboortekaartjes
Drukkerij Wolters

SIBEUl
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CEFA
AFD. HENGELO GLD

Woensdag 19 september
zaal Concordia.

zal worden vertoond de ontroerende fi lm:

Een greep uit het leven, waarin de liefde tot zijn
medemens tot uitdrukking komen.

Leeftijd 14 jaar. Aanvang 8 uur.

Nachtrit HAMOVE ;
\vV'a.s. zaterdagavond 15 septemberskV^

voor auto's, motoren en bromfietsen

Start 8 uur Hoksbergen Keyenburg
Inschrijving vanaf 7.30 uur aan de start

Veel mooie prijzen

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS



Landbouwers
VAN DE KLEINE

BEDRIJVEN

Waarom in deze voor Uw bedrijf
slechte tijd nog langer

„ploegen op rotsen"?

Ploeter niet langer voor niets!
Schakel over op een vast inkomen
met bijslag voor elk kind, bij een
45-urige werkweek. Stuur onderstaan-
de BON in en praat eens met ons.
Wij hebben

passend werk voor U.
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Gems Metaalwerken n.v.
Postbus 2 VORDEN Tel. 06752-1260
Gaarne vrijblijvend nader* inlichtingen over b.g.n.
aanbieding.

Naam : -

Adres:

Plaats:

Ik ben thuis om -— - uur v.m./n.m.

HAARDEN en KACHELS
voor holen en olleslook

BRONCO PASJA
FABER
INTERNO
BECKERS
TROMP
BOCAL
DAVO
JAARSMA
ETNA
PELGRIM
COLEMAN
NOBEL
SIEGLER

Fa H. J. Harmsen
Banninkstraat 4 Tel. 1220

Patronenboeken f 1,15
uREVERNA" Tramstraat 2

dat mag!

Kinderen spelen b,un spelletjes, maar . . . altijd weer
springen de Luxaflex Thermofort lamellen lineaal-
recht terug! Zó onbeperkt veerkrachtig zijn ze. De
afwasbare plastic banden rekken noch krimpen.

aluminium Jaloexletn

* volmaakte zonwering-met-lichtregeling
* kleurencombinaties v«or elk interieur

Vrmag ons de gratis brochure of een demonstratie

GROOTBOD's Woninginrichting
HENGELO GLD - Telefoon 1469

*
U4? !

en moet ge nog schrijven,
't zij vroeg of laat,

geen nood!
koop er een voor een gulden

bij* de aui&maat.
WOLTERS BOEKHANDEL

Phili
Bandr

WIN R


