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

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

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS
HENGELO GLD
Tel. 06753-1455

Giro 964791

Coöp. Boerenleenbank
„LANDBOUWBELANG"

(Raiffe :sen-Bank)

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

09, meer succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

Ook voor theorie-lessen Kerkstr. 18, Keyenburg Tel. 1307

KERKDIENSTEN
4 nov.

Ned. Herv. Kerk
8,30 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint, bediening H.D.
Goede Herder Kapel 10 uur DsR.Boschloo

pred. te Wehl, Bediening H.A.
Woensdag 7 nov. 7.30 uur Ds Kwint,

Dankstond voor het gewas
Goede Herder Kapel 7.30 uur dhr te Winkel

Dankstond voor het gewas

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds D. Lamberts, Deventer

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, 10 uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

Pluimvee- en
Konijnententoonstelling.

Naar we vernemen bestaat er voor de
Pluimvee- en Konijnententoonstelling die op
10 en 11 nov. a.s. alhier zal worden ge-
houden grote belangstelling en zijn reeds
tal van inschrijvingen ingekomen bij het
secretariaat, Banninkstraat 4.
Deze Kringtentoonstelling wordt georga-
niseerd in samenwerking met de Pluimvee-
en Konijnenfokkersvereniging te Vorden.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

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 „Soli Deo Gloria",

Bekveld
22 nov. Gemeenteavond Vrijz. Herv.
28 nov. Cefa-film
13-14 dec. uitvoering Crescendo.
16 jan. Cefa-film
6 febr. Cefa-film
6 maart Cefa-film

17 april Cefa-film

Lash van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen

Damnieuws.
Maandagavond speelde DCH I tegen Hum-
melo. De uitslagen waren:
J. W, Heijink—H. de Vries 2—0
J. C. Stam—H. Nijen Twillaar 1 — 1
T. Hoebink—P. Westhof 2—0
B. Momberg—B. Vrogten 0—2
J. Luimes—B. de Vries O—2
G. Halfman—A. Plant 1 — 1
H. Onstenk—G. Noorlander 2—0
J. Boers—H. de Vries 0—2.
De volgende onderlinge wedstrijden werden
gespeeld: W. Burghout—W. Heijink 2-0
F. Hoebink—G. Dimmendaal 2-0
M. Maalderink—T. Hofman 0-2.

Burg. stand.
Geboren:
Alberdina J. dr van D. ten Have en A. B.
Heusinkveld; Henrike J. dr van G. H.
Klein Wassink en W. Groot Roessink;
Jacobus ]. M. zn van W. H. G. Mullink
A. P. G. Essing.

Overleden: H. W. Arendsen weduwn. van
W. A. Aalderink.

Filmnieuws.
„Opmars der Tartaren" is de titel van de
prachtige kleurenfilm die a.s. zondagavond
draait in zaal Langeler.
Eindeloze legioenen Tartaren bestormden
in 1250 de poorten van de machtige stad
Samarkand. De schone en trotse prinses
wijst de hulp van een groep Engelse kruis-
ridders van de hand, zij zal zich zelf en de
stad verdedigen, zij het niet door wapenge-
weld, dan toch door haar schoonheid in het
geding te brengen kortom avontuurlijk,
kleurrijk, boeiend en spectaculair!
Voor bijzonderheden zie advertentie.

Uitvoering Concordia.
De kon. muziekver. Concordia geeft a.s.
zaterdagavond haar eerste uitvoering in dit
seizoen. O.l.v. dhr D. H. C. Helroink zullen
een 7-tal muzieknummers uitgevoerd worden,
terwijl na de korte pauze bij een 2-tal num-
mers medewerking zal worden verleend door
de zangvereniging Excelsior.
Een eigen toneelgezelschap van Concordia
komt deze avond op de planken met „Een
grensgeval", parodie in 2 bedrijven.
Wij raden U beslist aan deze uitvoering
bij te wonen.
Voor bijzonderheden zie advertentie.

Jubileum.
De heer A. Hogeweide, herdenkt l nov.
a.s. zijn 25-jarig jubileum als monteur bij
de P.G.E.M.

Tapijten - Cocos - Linoleum
Linofelt of Balatum

leggen is een precies werk, evenals het goed
beleggen van een trap.

QQOl van de door ons verzorgde vloer- en
' ' |0 trapbedekkingen slaagden volkomen.

Wilt U geslaagd zijn en waar voor Uw
geld hebben?

HEIJINK is Uw man.

Woninginrichting „De Spannevogel"
Hengelo Gld

Met een advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad

91*4*1,
voor Werkschoenen en
hoge Jongensschoenen
met garantie.

Jansen 'tSchoenenhuis



KONINKLIJKE HARMONIE

„CONCORDIA"

HENGELO GLD
Dir. de Weled. heer D. H. C. Helmink

Uil»

Een gevarieerd muziekprogramma wordt afge-
wisseld met enkele zangnummers door de zang-
vereniging „Excelsior".

Na de pauze wordt door eigen toneelgezelschap
opgevoerd:

G R E N S G E V A L "ff
door B. v/d Veen en A. v/d Lugt.

Entree voor donateurs f 0.20
Voor niet-donateurs f 1.20 (bel. inbegr.)

Geen plaatsbespreking, dus zorgt op tijd aan-
wezig te zijn.

Maandag 5 November a.s. is er weer een

heropuoering van de Reuue
voor leden en kolenafnemers.

Dinsdag 6 November is er een OPVOERING

voor belangstellenden die geen lid of klant zijn,

doch wel graag de Revue willen zien.

Vanaf heden geven wij hiervoor kaarten af aan

ons kantoor, zolang de voorraad strekt

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD

Zondag 4 november, 8 uur

«OPMARS DER TARTAREN»
met: Ann Blyth - David Farrar

Djenghis Khan wilde de wereld veroveren
met miljoenen gierende pijlen en duizenden
paarden rukte hij op naar het Westen.

Toegang 14 jaar
Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

Hak de Knoop door...
WORDT OOK

u.i.u.0. Klant

Elke week weer een hele reeks
extra voordelige aanbiedingen.

Appelmoes extra
f xf^t\
VCHC1U

79 et
2 pakjes a 100 gram 1O5 et

3e pakje 9.9 et

Bruine bonen, nieuwe oogst!
500 gram 69 (t

Abrikozen op sap î biik 139 <t

Puddingsaus smaak naar keuze £ A /f
2 flesjes 07 VI

Ontbijtspek «o
Boterhamworst >oo gram

39 (t
25 <t

Groot pah 500 or. speculaas oo et
Patates met corquetten

hm heerlijk !
500 gr. goud-bruine diepvries

patates a 75 et
3 heerlijke croquetten a 55 et

Nu samen voor ' J 9 Ct

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1 - 7 nov.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

'N GROTE KEUZE

MAILLOTS
VOOR 'T KOMENDE SEIZOEN

VINDT U BIJ

Schröder bij de kerk

Ledenvergadering CBTB.
De CBTB hield een ledenvergadering onder
voorzitterschap van de heer W. J. Menk-
veld, die na het lezen van een gedeelte uit
Spr. 3 en gebed, speciaal verwelkomde de
spreker van deze avond Ir A. W. Huide-
koper uit Arnhem, die tot onderwerp had :
„Pluimveehouderij nu en in de toekomst' .
In zijn openingstoespraak merkte de voor-
zitter op, dat elk jaargetijde voor de land-
bouwer zijn vreugde heeft, welke echter
thans door de bijzonder slechte beloning
die de boer voor zijn produkten ontvangt-
in het bijzonder voor eieren en varkens -
wel erg is afgenomen.
Bij het punt bestuursverkiezing. aftredend
waren de heren D. Schuerink en A. Wee-
vers, werden gekozen de heren H. Luimes
en H. F. Fokkink.
Uit het verslag van de aftredende penning-
meester de heer A. Weevers bleek dat de
financiële toestand van de vereniging goed
is en de rekening sloot met een batig saldo.
De heer Huidekoper zei bij de aanvang van
zijn rede dat hij zeker deze avond niet veel
prettigs te vertellen had, ook al loopt mo-
menteel de afzet van eieren misschien ti j-
delijk iets beter. Er is in dit opzicht nog
licht aan de horizon. Het is zeker geen
Nederlands probleem alleen. In de gehele
wereld zijn er zorgen over de agrarische
sector, ook al streeft elke regering er naar
om ook de boer een behoorlijk bestaan te
verzekeren. Spreker belichtte in zijn toe-
spraak de diverse factoren die er toe hebben
geleid dat er een overproduktie is ontstaan
en de moeilijkheden die ons land — dat
voor een groot deel op export is aange-
wezen - bij de uitvoer hiervan ondervindt.
Tal van vragen werden door spr. - na zijn
met grote aandacht beluisterde rede - be-
antwoord.
Voor het eind van de vergadering die met
een woord van dank aan de spreker en
gebed door de voorzitter werd gesloten
deelde deze nog mede dat Dr. Ir. R. D.
Politiek uit Wageningen op verzoek van
het bestuur van de Coöp. Zuivelfabriek
alhier op 12 nov. a.s. in zaal Langeler een
lezing zal houden o.a. over: „melkbaar-
heidsonderzoek, moderne inzichten omtrent
machinaal melken en mogelijkheden van
selectie".

Landelijke kollekte.
In de week van 29 okt. tot en met 3 nov.
a.s. wordt weer de landelijke kollekte ge-
houden van de Federatie Nazorg B.L.O.
Hierin werken samen de Ned. Ver. voor
Soc. Ped. Zorg, Prot. Chr. Naz. Ver. en
de Ver. van de H. Jozef van Cupertino en
deouderverenigingen„HelptElkander", „Phi-
ladelphia" en „Voor het Zorgenkind."
Deze kollekte komt ten goede van het
geestelijk misdeelde en lichamelijk gehandi-
capte kind.
Met de opbrengst van deze kollekte hoopt
men te bereiken o.a. kosteloos vervoer
onder betrouwbaar geleide van huis naar
school en omgekeerd. 2 Uitbreiding en ver-
betering van de mogelijkheden tot verzor-
ging, opvoeding en vorming in kleuter-dag-
verblijven, in werkinrichtingen en in spe-
ciale nijverheidsscholen voor jongens en
meisjes. 3 Niet op winstbejag gerichte kleine
internaten, tehuizen en pleeggezinnen
onder deskundige controle. 4 Gezonde vacan-
tiebesteding voor misdeelde kinderen waar-
door de ouders ook eens tot rust kunnen
komen. 5 Verbetering van desociale, eco-
nomische en juridische status van de mis-
deelde volwassenen. 6 Bevordering van een
behoorlijk gehonoreerde werkzaamheid van
zoveel mogelijk misdeelden in het vrije
bedrijfsleven of bij overheidsdiensten.
7 Het invoeren van een invaliden-rente voor
alle misdeelden, die niet of niet voldoende
in staat zijn in eigen onderhoud te voorzien.
8 Opname van alle misdeelde volwassenen
in de wettelijke soc.voorzieningen. 9 Erken-
ning van het principe, dat de eventuele
volledige zorg voor de volwassene mis-
deelde een plicht is voor de gemeenschap.
10 Uitbreiding van het wetenschappelijk
onderzoek ter voorkoming en verbetering
van geestelijk en lichaamlijke afwijkingen.
We hopen, dat de inwoners van de ge-
meente Hengelo deze kollekte goed zullen
steunen.

DIEGENE DIE TIJDENS DE

Kinderboekenweek
voor f 3.SO of meer kinderboeken

koopt, ontvangt gratis het boekje

KEESJE KRUIMEL.

Boekhandel WOLTERS

Het juiste adres voor het scheren van

uw runderen
is B. J. ANKERSMIT
VELSWIJK E 41

Mede namens wederzijdse
familie zeggen wij harte-
•lijk dank voor de overwel-
digende blijken van belang-
stelling, bij ons huwelijk
ondervonden.

D. J. Rouwenhorst
C. J. Rouwenhorst-

Bruil

Hengelo Gld, okt. 1962
Raadhuisstraat 14

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
bij ons 25 jarig huwelijk,
zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. J. Th. Slotboom

Hengelo Gld, okt. 1962
B 98

Bij ons vertrek naar Eefde
groeten we buren, vrienden
en kennissen en bedanken
tevens voor alle lidmaat-
schappen.

H. A. Cornegoor
en echtgenote

Eefde, Meijerinkstraat 8

De handel gaat
gewoon door.

Te koop linnenkast en
tafel en moesappels (20
cent per kilo) H. A. Corne-
goor, Lankhorsterstr. D 112
Hengelo Gld

Te koop consumptie-
wortelen. A. Kuipers,

D 115a

Te koop een toom biggen
D. J. Zeevalkink, E 22

Hengelo Gld

Te koop 9 biggen bij E. J.
Roenhorst, Oude Varsselse-
weg B 69, Hengelo Gld

Te koop 9 biggen. H. J.
Bosch, Wichmondsew. E 6.

Te koop 6 beste blanke
biggen. B. Boers, Humme-
loseweg 18

Te koop een extra best
merrieveulen, bruin met
kol. Geboren 19 april 1962
Moeder premie merrie,
Vader Wijsgeer.
H. J. Bosch B 104,

Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
bij H. W. L. Groot Roessink,
E 19, Lankhorsterstraat

Biggen te koop. Harmsen,
„Hietveld" E 68

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reporlage's

van DOLPHIJN

Zoekt U

Jiluerdieiisie-
auonduierh"

Ook U helpen wij hieraan!

Inl. Afd. 10 - Postbus 21 -
Hendrik Ido Ambacht.

l FA. HEYINK \
l Spannevogel Hengelo |

l

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Stijlvolle
koestering in
mohair!

Alsof u uit „Vogue" gestapt bent
... zo voelt u zich in deze mohair
creatie a la Paris. Een weelderig
warme mantel met de moderne,
lang-gespleten rug - en een zacht-
glanzende, échte white coat kraag.
Wij verheugen ons er op u in deze
mantel te bewonderen^ Komt u
gauw eens passeu?



"
De eerstvolgende les is op

. woensdag 7 nou. 7.45 uur,
in Concordia.

Dansschool M. J. Kroneman
VORDEN

Helemaal nieuw

Helemaal nieuw n mijn kamer dank zij Luxaflex
jaloezieën. Ze zijn bovendien zo doelmatig als zon-
wering-mc,t-lichtregeling.
Door de onvermoeibare veerkracht van de Luxaflex
Thermofort l̂amellen en doordat de krimpvrije plastic
banden afvvasbaar zijn, blijven ze de jaren door zo
mooi.

aluminium fcloeztota

GROOTBOD'S WoninginricHting
Tel. 1469 — HENGELO GLD

M* Wij geven ook ANIMO-ZEGELS ~^$

Donderdag 1 November (Allerheiligen)

gesloten
Sc h i* ö d e r de

H,H. Winkeliers
Bestel vroegtijdig Uw

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

Papierwarengroothandel
„REVER N AM

Tramstraat 2 — Telefoon 1692

De nieuwste

modellen

Philips Radio
en Televisie
uit voorraad

leverbaar

B. J. Hulshof
Telefoon 1282

HEREN-MODEARTIKELEN
Een grote sortering

OVERHEMDEN
in de nieuwe kleuren.

Pullovers - Vesten - Petten - Hoeden
Dassen - Sokken - Handschoenen, etc.

LENTFERINK ~ - Spalstr. 7

Voor een goede en toch
geen dure wekker naar:

Horlogerie A, Groot Kormelink
Kerkstraat 3 - Hengelo Gld

BLOKFLUITCURSUS

Met ingang van november worden
de Blokfluitlessen op D I N S D A G
gegeven. Eerstvolgende les dus
op dinsdag 6 NOVEMBER a.s.

Evenals voorgaande jaren houdt ondergetekende
zich beleefd aanbevolen voor het

scheren van al uu HÜHDUEE
W. Maalderink Keyenburg

„TILLER" Tel. 1546

ZO JUIST ONTVANGEN:

„PRINS BERNHARD"
Zijn plaats en functie in de moderne monarchie

Biografie door Alden Hatch f 14.9O

Boekhandel Wolters
Een oud adres, een goed adres!


