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Eeuwfeest
St.-Willibrordusparochie.

Op zondag 28 oktober a.s. zal het eeuw-
feest van de St.-Willibrordusparochie plech-
tig worden herdacht. In de parochiekerk
zal die dag om 10 uur een pontificale H.
Mis worden opgedragen door mgr. Th. G.
A. Hendriksen, coadjutor. Van half vier
des middags tot 5 uur volgt dan een recep-
tie in zaal Michels, terwijl des avonds om
half zeven een Plechtig Lof van dank wordt
gehouden.
Rondom dit eeuwfeest is door een commmis-
sie, bestaande uit de heren W. Geurtzen
(voorz.), H. A. Ritzer (secr.), J. Tesselaar
(penn.) W. Besselink, H. Knol, J. Masse-
link en R. Waenink een herdenkingspro-
gramma vastgesteld.
Dit programma ziet er als volgt uit:
donderdag 25. vrijdag 26 en zaterdag 27
oktober 1962: H. Tridium, gehouden door
zeereerw. pater Luesink O.C.; H. Missen
des morgens 7 en 8 uur; Lof met predicatie
19.30 uur.
Zaterdag 27 oktober 1962: biechten van
4-8 uur. Zondag 28 oktober 1962: 7 en
8.30 uur stille H. Missen; 10 uur pontifi-
cale H. Mis opgedragen door zijne hoog-
waardige excellentie mgr. Th. G. A. Hen-
driksen, coadjutor, met assistentie. Gezon-
gen worden de wisselende gezangen van de
feestdag van Christus Koning. De vaste ge-
zangen Missa Brevis b dur K.V. 275 van
W. A. Mozart door het kerkkoor en de
gemengde zangver. Sancta Caecillia met
de solistische medewerking van: mevrouw
Netty Houtman, sopraan : mevr. Clementine
Oomes, alt; Harry Pierik, tenor: Willy
Koster, bas. Organist H. Oomen. Dirigent
Chiel de Leeuw.
3.30—5 uur receptie zaal Michels, waar-
onder symbolische aanbieding van het cadeau
van de parochie. (De collectes voor de beide
parochiefeesten hebben f 5000.— opgebracht).
6.30 uur Lof van dank.
Maandag 29 oktober 1962: 8 uur H. Mi»
voor schoolgaande jeugd, waarna zowel
voor kleuterschool als lagere school feest-
middag in zaal Michels, aanvang 2 uur.
Dinsdag 30 oktober 1962: 7.30 uur filmpro-
gramma voor de jeugd die de lagere school
heeft verlaten tot en met 16 jaar, zaal
Michels. Cabaretavonden voor parochianen:
Maandag 20 oktober 1962 zaal Langeler,
aanvang 7.30 uur; woensdag 31 oktober
1962: zaal Concordia, aanvang 7.30 uur.
Op maandag liefst de ouderen, op woens-
dag liefst de jongeren (vanaf 17 jaar).

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

24 okt. NVEV lezing Dr Hartingius
Schoolarts

30 okt. Film Ned. Bijbelgenootschap
10 en 11 nov. Kringtentoonstelling van

pluimvee en konijnen
15 nov. Gemeenteavond Herv. Gemeente
15 nov. NVEV Iglo diepvries
20-21 nov. uitvoering „SoH Deo Gloria".

Bekveld
28 nov. Ccfa-film
13-14 dec. uitvoering Crescendo.
16 jan. Cefa-film
6 febr. Cefa-film
6 maart Cefa-film

17 april Cefa-film

Belastingvoorlichting
De Stichting Boekhoudbureau en Accoun-
tantsdienst van de G.M.v.L., heeft zoal* uit
achterstaande advertentie blijkt met ingang
van november besloten haar maandelijkse
zitdagen te verplaatsen naar het kantoorge-
bouw van de C.L.V. Deze Stichting die op
12 plaatsen in onze provincie een kantoor
heeft wil degenen die dat wensen o.a. be-
hulpzaam zijn bij de invulling van hun be-
lasting-aangifte zodat die niet meer belasting
betalen dan beslist nodig is. Voor velen zal
dat een welkome hulp zijn.
Dit bureau staat niet alleen open voor land-
bouwers doch ook voor middenstanders en
voor hen die geen bedrijf hebben.
Bovendien is er nog een rechtskundige af-
deling aan verbonden die in alle soorten
van rechtskundige zaken haar bijstand ver-
leent, zoals pachtkwesties, invorderings-
kwestie» enz.
Naar wrj vernemen is de deelnemerskring
steeds stijgende. Thans heeft het 4443 deel-
nemers die jaarlijks van haar diensten ge-
bruik maken. Een bewijs dus dat het haar
sporen op dit gebied wel verdiend heeft.
Wij kunnen U dan ook warm aanbevelen
eens vrijblijvend op deze zitdag Uw licht
op te steken.

Filmnieuws.
Zondagavond draait in zaal Langeler de
opzienbarende Zweedse film „SUSANNE".
Vervaardigd door de Zweedse arts Kld
Colfach en zijn vrouw.
Een film van een meisje, dat in een ondoor-
dacht moment een zware fout beging.
Een pracht film, vol spanning, die niemand
verzuime te gaan zien.
Voor bijzonderheden zie adv. ia dit blad.

Bronchiletten
Hoestdronk in tabletvorm.95ct

KERKDIENSTEN
28 okt.

Ned. Herv. Kerk
8.30 en 10.30 uur Ds Kwint, bediening H.A.
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Hakkesteegt

Voorbereiding H.A.

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, 'i 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)

PUROL-POEDER

Burg. stand.
Geboren: Johan H. zn van B. Taankink en
H. A. van Zuilekom; Frans J. H. J. zn van
F. H. van Uum eo P. Th. M. Lankhorst;
Gerard zn van G. W. Dimmendaal en J. B.
Nijland.
Overleden: Carel Maalderink, ongehuwd;
Reinirus G. J. Besselink, ongehuwd.

Geboortekaartjes
(mooie collectie)

Drukkerij Wolters
r

N.V.E.V.
Voor een stampvolle zaal in café Bruggink
vervolgde de schoolarts Dr Hartingius uit
Ruurlo zijn lezing van 14 dagen geleden.
Huwelijk en gezin (het eerste onderwerp)
vormde de achtergrond van het eigenlijke
onderwerp „Sexuele opvoeding".
Onder grote aandacht werd dit moeilijke
gegeven waarom heen ten onrechte zo
veel geheimzinnigheid hangt, zeer open be-
sproken en werden de ouders er vooral op
gewezen de kinderen op een goede manier
begrijpelijk voor hun leeftijd in te lichten,
zodat ze leren eerbied voor elkaar te krijgen
en hun volste vertrouwen in vader en moe-
der te blijven behouden.
Het dankwoord van presidente en het har-
telijk applaus beloonden de begaafde spreker.



Herv. Meisjesvereniging te Vorden
JUBILEERT

De Herv. Meisjesvereniging

„MARTHA en MARIA" te VORDEN
hoopt op maandag 29 oktober haar

60-jarig bestaan
te herdenken.

Via dit blad wil de vereniging alle oud-leden die
in Hengelo en omgeving wonen uitnodigen voor
een gemeenschappelijke

Kofffiemaaltijd
en een gezellig samenzijn in gebouw IRENE.
Aanvang 5 uur.
Voor de goede gang van zaken worden de oud-
leden verzocht zich vóór 26 oktober op te geven
bij Mevr. DE GROOT, Julianalaan 4, te Vorden,
Tel. 1325 of bij één der leden.

H.H. Winkeliers
Bestel vroegtijdig Uw

Sint Nicolaaspapier
Een GROTE sortering en leverbaar
in ALLE GEWENSTE maten.

Papierwarengroothandel
„R E VER N A"
Tramstraat 2 — Telefoon 1692

Zo'n MANTELCOSTUUM
is een

De nieuwe mode is
bijzonder gul met
elegante modellen die
verrassen door dis-
tinctie en modieuze
originaliteit.
Aparte
bontkragen,
multicolor böuclé's,
kamgaren
structuur stoffen...

Komt u eens kijken
en passen.

RS.
Denk aan het
klantenboekje

Uw voordeel!

Fa J. E. T. LANGELER
Kerkstraat 11 HENGELO GLD

v
Spaar nu reeds V.I.V.O. wapentjes

voor Uw St Nicolaas-inlcopen.

Voor een vol wapenboekje ontvangt U

5 gulden in contanten

Deze week extra voordelig!

Haring in tomatensaus blikjcs 69 (t

„Voor zelfbakkers"
Hele gember - pot a 250 gram 1.19

Erwten • wortelen liters blik
2e blik

69 (t
et

Gratis een leuke ballon
bij l fles levertraan of l fles Carvan-Cevitran

Bij 3 gulden aan boodschappen
200 gram Vruchtenkorrels 29 et

Met veel vruchten

Vruchtengries zak a 200 gram 49 <t
Hierbij 2e zakje geen 49 maar et

uil onze afdeling, betere vleeswaren'
Bloedworst (ook om te bakken) 200 gr. 49 et
Kinnebak Hamspek 100 gr. 29 et

Uitslag grote VIVO jubileum-prijsvraag II
Weer één prijs van f 5.— t.w. A. F. Hoebink,
B 87. Dus nog geen f 1000.—.

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 okt. - 1 nov.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

WANSINK'S
V.I.V.O. ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

U trotseert regen en kou met:

WINDSCHERMEN, BEENSCHILDEN,
JASSEN, lang en kort,
BROEKEN, groot en klein,
WANTEN, RENCAPS, HELMEN,
BRILLEN enz.

JAN LUIMES Velswijk



[ Chic en charme in
de nieuwe lijn! i

Helemaal mode 1962/'63 - in een
prachtige kamgaren flammé. Het
voorpand van het jasje is iets ge-
tailleerd; en kijk: toch loshan-
gende rug! De rok is £ la Dior, de
kraag is een zachte, glanzende
weelde van echt white coat. Kos-
tuum met „haute couture" allure!

Tot onze grote vreugde schonk God ons op
16 oktober 1962 ons eerste kindje

Henrike Johannetta

G. H, Klein Wassink
W. Klein Wassink-

Groot Roessink

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 15a.

Wij noemen haar Ricnkc

DIT IS HET

HORLOGE
VAN DEZE TIJD

KOOPT DEZE BIJ

Fa K O H I E R
HORLOGERIE - GOUD - ZILVER

Wij hebben wederom ontvangen:

mooie moderne

GESTIKTE DEKENS
in bloempatroon

en Ttrlmli spreien en dekens
LUBBERS Woninginrichting
Telefoon 1286

Wij zijn goed gesorteerd in Sigaren,
Sigaretten en Tabaksartikelen

C. D. JANSEN - Zelhemsewes 4

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD

Zondag 28 oktober, 8 uur

De veel besproken Zweedse f i lm

» S U S A N N E «
met Susanne Ulfsater

Vervaardigd door de Zweedse arts Kid Colfach
en zijn vrouw. Susanne... is zij een slecht meisje?
Wijs haar niet na, voordat U alles weet

Toegang 14 jaar
Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal



Damnieuws
D.C.H. I speelde woensdagavond in hotel
Ras te Ruur lo haar eerste competttiewed-
strijd. De uitslagen waren:
G. B. Norde-J. W. Heijink 0-2; Ds. J. F.
Roth-J. C. Stam 1-1; H. Z. Zonneberg-
T. Hoebink 0-2 ; T. H. Westendorp-B. Mom-
berg 1-1; H. Holt-). Luimes 1-1; A. Oor-
spronk-G. Helfman 0-2; J. B. Leusink-J. Boers
2-0; B. Ankersmit-H. Onstenk 0-2.
D.C.H. II speelde tegen het zwak spelende
Actief uit Zutphen. Alle partijen werden
gewonnen.

Open dag Pluimveehouderij
Uitgaande van de Oliefabrielee* Calvé-Delft
in samenwerking met het Plaimvee-insrituut
te Beekbergen, de Gezondheidsdienst voor
Pluimvee te Soesterberg, de Provinciale ge-
zondheidsdienst voor dieren in Gelderland
en de Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluim-
veeteelt te Zeist, werd op bet modern ge-
outileerde pluimveebedri j f van de fa Beek-
man te Uddel een z.g. „open-dag" voor de
pluim veehouderij georganiseerd.
Calvé heeft met de organisatie van deze dag

de mogelijkheid geschapen om eea groot
aantal demonstraties te verzorgen voor een
400 pluimveehouders, die een unieke ge-
legenheid hebben gekregen om zich te be-
neden of er misschien op hun bedrijf ver-
beteringen zonden zijn aan te brengen.
Wij twijfelen er niet aan of Calvé zal dit
experiment, het was voor de eerste maal,
dat een dergelijke massale voorlichting in
deze vorm werd gegeven, in de toekomst
herhalen; een première, die in alle opzichten
geslaagd mag heten,

Zojuist ontvangen:

Repa-mode
Een keurcollectie nieuwe knip- en brei-modellen.

Ea Prinses baby- en kleuterbreiboek

WOLTERS BOEKHANDEL

Ons

uw

Onze meer dan 30-jarige
ervaring waarborgt U
KWALITEITSDRUKWERK
tegen billijke prijzen.

DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD Tel. 06753-1455



Wij zoeken voor onze zaak

een verkoopster
Fa Martens Vorden.
Wapen- en sporthandel

Degene, die nog een oude
fiets van ons heeft staan,
zou die dat even willen
laten weten, dan komen wij
hem halen. A. B. Wolsink,
Spalstraat, Tel. 1256

Te koop wegens vertrek
1 televisie met mast,
2 radio's, 3 kasten,
1 mahonie-, 1 eiken en
1 hangkast, twee 2-per-
soons ledikanten, 4 stoe-
len en nachtkastje enz.
G. van Neck, Vordensew. 7
Hengelo Gld

Te koop complete water-
pomp-installatie. Te be-
vragen bij P. J. Kerkhofs,
„De Knipscheer",

Hengelo Gld

Aantrekkelijke
bijverdienste
aangeboden voor o.a. week-
inkassowerkzaamheden.
Borgsom vereist. Brieven
onder nummer 75, bur. van
van dit blad

oetter bet
nylons

INDE
NIEUWE

NOTEN-
KLEUREN

Hazelino
Castagna
Walnotta
reeds v.a. 1.95

H.J.BUUNKiZfl

H.H.Vechoudcrsl

Vlees-BIKS
voor stieren en ossen

sneller en gemakkelijker voeren !
% Gunstiger vlees-vet verhouding

• uw dieren groeien sneller

• lagere kosten per kg groei

• gegarandeerde eiwitgehalten

• keuze uit Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25,
(afhankelijk van de verhouding eiwit/zetmeelwaarde
in het ruwvoederrantsoen)

Vlees-BIKS
voert U snel en efficiënt naar een hogere winst.

Vlees-BIKS 18 en Vlees-BIKS 25 zijn verkrijgbaar bij:

WED.GROOT-JEBBINK
UW DELFIA HANDELAAR

Hengelo (Gld.) *Cg 1348

Zoekt U

„bijuerdienste-
auonduierh"

Ook U helpen wij hieraan!
Inl. Afd. 10 - Postbus 21 -
Hendrik Ido Ambacht.

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een Solex,
Sparta M.A. en een
Ponette. Rijwielhandel
Jan Luimes, Velswijk,
Tel. 08342-414

Te koop een toom zware
biggen bij J. Zents, St Jan-
straat 22, Keyenburg.

Te koop 3 toom biggen.
Joh. Berenpas, D

Te koop e'&ïclrf méal,
bijna a/d telling, bij H. E.
Schuerink, Lankhorsterstraat

Te koop een toom zware
blanke biggen. A. Boer-
kamp>vD 115, Hengelo Gld

O b ó
Te koop een toom biggen
R. Klein Winkel, F 43

Te koop 2 zware biggen.
B. Berendsen, Pluimvee-
handel, Bekveld, Tel. 1504.

Te koop grote salaman-
derkachel. Café Joly

Spalstraat 44

Verkrijgbaar twee jonge
hondjes. J. de Gier.
Hummeloseweg 29, alhier

Te koop gele parkieten.
J. Besselink, Banninkstr. l

Billijk te koop andijvie en
witte- en savoye kool
voor de inmaak. G. Wullink
Ruurloseweg 29a

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

Koopt bij onze adverteerders

Adverteert in „DE RECLAME11
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Quich SDorischoenlabriek n.ü.
HENGELO GLD

Vraagt voor direct:

mannelijke werknemers
voor diverse afdelingen.

Wij bieden U een goed betaalde werkkring in
prettige eigen omgeving, ruime sociale voorzienin-
gen, 5 daagse werkweek, gunstige vacantie en
snipperdagen regeling.

Komt U eens met ons praten.
Wij verwachten dat ook U zich op Uw plaats
zult voelen in ons steeds groeiend bedrijf.

Aanmelden: Dagelijks aan de fabriek.

De Directie.

Quick sportschoenfabriek ui
HENGELO GLD

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

chauffeur-monteur
die tevens genegen is enige andere
werkzaamheden, buiten de productie-
sector gelegen, voor ons te verrichten.

Aanmeldingen dagelijks aan de fabriek

Stichting BoeKhoudbureau en accountantsdienst
van de B.ltl.u.L met Rechtskundige Aldeling.

ZAADMARKT 95 Tel. 06750-2074 ZUTPHEN

Met ingang van november zal de maandelijkse
zitdag verplaats worden van „Concordia'1 naar

hel hanioorgeliouul uan dec.i.u. „DelloliiarOing"
en gehouden worden elke Ie donderdag
van de maand van 8.30 - 11 uur.

Verzorging van:

Alle belastingzaken
Landbouwboekhoudingen

Middenstandsadministraties
Rechtskundige zaken

Fiscale afwikkeling bij
overdrachten enz.

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS

Een haard van ons

laai II niet KOUV
Ons vakadres:

(Jut? en

Fa. H. J. Harmsen
Banninkstraat 4

Voor het scheren van uw

RUNDVEE
is het adres

6. J. BRUIL (Eggink)
F 63

De laatste loten

.Gezonden voor Zieken'
verkrijgbaar bij

mm~ WOLTERS Boekhandel

Attentie
Heeft Uw auto al een

winterbeurt gehad?
Zo niet? Laat hem dan door ons

verzorgen met de bekende

Tectyl-behandeling
Garage A. B. W O L S I N K

Telefoon 06753-1256

Gelderse Tramwegen

In verband met de opening van ons nieuwe gebouw
is de kaartverkoop voor de G.T.W.
niet op vrijdagavond 26 okt. a.s.

maar op zaterdagmorgen 27 okt.

van 10 tot 12 uur
C.L.V. „De Volharding"

Hengelo Gld


