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Goed geslaagde fancy-fair
Jongensclub

Zaterdag heeft de CJC„ Jong Hengelo" een
goed geslaagde fancy-fair gehouden. Naast
de vele attracties die goed liepen, gingen
ook de oliebollen vlot van de hand.
Aan de fam. Enzerink en mej. Joke Maal-
derink is veel dank verschuldigd voor hun
bereidwilligheid om deze oliebollen te bakken.
Tal van bezoekers wisten aardige prijzen
te winnen. Mej. H. Wesselink wist het juiste
aantal spijkers te raden en ontving hiervoor
een konijn. De heer Broekman schatte het
juiste gewicht van de haan. (Beschikbaar ge-
steld door de fam. Smeitink).
De fam. Wuestenenk stelde enkele zelf-
gebakken koeken ter beschikking.
De voorbereidingen voor deze fancy-fair
waren getroffen door de jeugdige bestuurs-
leden van de afd. ,,De Vrijbuiters".

mgi en handen ruw?

KERKDIENSTEN
9 dec.

Ned. Herv. Kerk
9 uur de heer te Winkel
10.30 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel l O uur, Ds Hakkesteegt

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, l O uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

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

Zondagsdienst wijkverpleging
8-9 dec. zr Lucie Marie, Tel. 1315

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

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

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

13-H dec. uitvoering Crescendo.
18 dec. Kerstfeest voor iedereen
19 dec. Kerstavond N.V.E.V.
9 jan. Jaarvergadering N.V.E.V.

16 jan. Cefa-film
30 Jan. uitvoering Chr. zangver.

„Looft den Heer"
4 febr. Hamove-lezing door Wim Dussel

„tussen Kremlin en Capitool"
6 febr. Cefa-film

15-16 febr. Propaganda-feestavond
BOG-BOLH

2 maart uitvoering Jongensclub
6 maart Cefa-film

16 maart Muziekparade in Concordia
17 april Cefa-film

Adverteren doet verkopen

Hengelose politieverordening
De per l november j.l. in werking getreden Algemene
Politieverordening verbiedt in artikel 129 het aanwe-
zig hebben van een spelautomaat of soortgelijke voor
spel bestemde toestellen in café's, winkels en andere
voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Hebben belanghebbenden geen ontheffing van de burge-
meester verkregen, dat moeten deze spelautomaten vóór
l februari 1963 uit bedoelde ruimten verwijderd zijn.
Ter voorkoming van o a. verkeersongevallen somt ar-
tikel 37 enige verplichtingen op voor de eigenaren van
langs de weg staande gewassen, bomen, schuttingen enz.
Indien deze beplanting, hekken, vrijstaande muren of
schuttingen naar het oordeel van burgemeester en
wethouders gevaarlijk zijn voor de veiligheid van het
verkeer, van personen of goederen, het vrije uitzicht
belemmeren of op een andere wijze hinderlijk zijn voor
het verkeer, dan kunnen burgemeester en wethouders
de eigenaren aanschrijven de gewassen e.d. op een
aangegeven hoogte of breedte terug te brengen, dan
wel de beplanting e.d. en de schuttingen e.d. te ver-
wijderen.

De eigenaren zijn verplicht aan deze aanschrijving ge-
volg te geven binnen de door burgemeester en wet-
houders te stellen termijn.

Tenslotte wordt Uw aandacht gevestigd op het be-
paalde in de artikelen 58 en 61, waarin het verbod
is opgenomen om afval en vuil buitenshuis te ver-
branden, indien daardoor hinder, last en gevaar op
de weg kan worden veroorzaakt en om de motor van
een motorrijtuig op of aan de weg zodanig in werking
te hebben, dat daardoor hinder of hinderlijk geluid
voor de omgeving wordt veroorzaakt.

Belangrijke mededeling
De Groepscommandant der Rijkspolitie te Hengelo Gld
maakt het volgende bekend:
Blijkens een mededeling van het secr.-generaal interpol
Parijs wordt in Europa een soort namaakkaas ingevoerd
waarvan het gebruik levensgevaarlijk is. Het betreft
een importartikel uit Japan.
Deze namaakkaas bestaat uit een op rubber gelijkende
stof, die bij aanraking met maagzuren hard wordt. De
hard geworden stukken kunnen in maag en darmen
verwondingen doen ontstaan.
De schertskaas is in cellofaan verpakt.
Er zijn twee soorten in de handel.
Het opschrift op de ene soort luidt: Trick Swiss
cheese-instructions: Place this imitation Swiss cheese
between two pieces of bread; serve this and watch
the fun - s.t.k. made in Japan.
Op de andere verpakking staat vermeld: attrape avec
clou Farce drole et amusante. A laugh for everyone.
Broma de exito seguro.
In Duitsland blijkt zich reeds een sterfgeval te hebben
voorgedaan door toepassing van deze grap.
Het artikel is nog niet op de Nederlandse markt ge-
signaleerd. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat
het artikel echter ook in Nederland zal worden in-
gevoerd.

Geslaagd
Mej. E. M. Stapelbroek, werkzaam als commies ter
gemeentesecretarie, afd. financiën, slaagde te 's Graven-
hage voor het examen Gemeente-Financien Deel I.

Burg. stand
Overleden: H. van Zuilekom, wonende alhier.
G. H. Wullink, wonende alhier.



Heden overleed zacht en kalm in het Alg.
Ziekenhuis te Zutphen, onze geliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader

HERMAN EIJERKAMP
weduwnaar van H. Fokkink

in de ouderdom van ruim 74 jaar.

Hengelo Gld, G. Harmsen-Eijerkamp
B. Harmsen

Warnsveld, B. Ch. Boschloo-Eijerkamp
J. Boschloo

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 29 November 1962
„Bruil" D 97

De teraardebestelling zal plaats vinden op
Dinsdag 4 December op de Alg. Begraafplaats
te Hengelo Gld om 1.30 uur.

GOUD is een KOSTBAAR bezit
Geef daarom iets in GOUD

van fa. KOHLER-WISSINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Ouderavond O.L.S. dorp
In zaal Bruggink werd maandagavond een ouderavond gehouden
van de openbare school aan de Ruurloseweg alhier.
Namens de ouder-commissie kon het hoofd der school, de heer
Oosterink een groot aantal ouders welkom heten, speciaal die
ouders die voor het eerst een ouderavond meemaken. Van de bur-
gemeester was bericht van verhindering binnengekomen. Hartelijk
welkom heette spreker ook de directrice van de Ooetinchemse
Huishoudschool, mej. Ijzerdraad; de directeur van de Technische
school te Ooetinchem, de heer Mulder en het hoofd van de Open-
bare U.L.O. school te Doetinchem, de heer Van Dijk, die deze
avond een inleiding zouden houden over het onderwerp „welk
onderwijs voor mijn zoon of dochter na de gewone lagere school".
De heer Oosterink wees vervolgens op het grote aantal tekenin-
gen en werkstukjes die rond de zaal geëtaleerd waren en waarop
de onderwijzer, de heer Htndriks na de pauze een toelichting gaf.
Door mej. Ijzerdraad, de heer Mulder en de heer van Dijk werd
vervolgens een uiteenzetting gegeven van de mogelijkheden van
opleiding op hun resp. scholen.
De heer Oosterink dankte de inleiders hartelijk voor hun uiteen-
zettingen en bood hun een attentie aan.
Uit het verslag van de secretaris de heer Kraassenberg kregen de
ouders een duidelijk overzicht van de voornaamste gebeurtenissen
rond de school over het afgelopen jaar.
Mevr. Hulshoff bracht vervolgens het financieel verslag uit van de
oudercommissie en 't schoolfonds.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, mevr. Veen-
stra, mevr. Hulshof en de heer Groot Wassink, bJ) acclamatie her-
kozen. De heer Groot Wassink deelde mede dat een deputatie
van de oudercommissie bij haar bezoek aan den Haag te horen
heeft gekregen dat een urgentieverklaring voor de nieuwe school
eind 1963 of begin 1964 te verwachten is.
De heer Oosterink deelde vervolgens mede, dat verschillende
nieuwe leermethoden op school zijn ingevoerd.

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

V.I.V.O. Z.B.
Discount prijzen
WAAR U NOG EENS

OP TERUG
KUNT KOMEN!!

Anton Huninks gest. gehakt
per een blik 1.19

per 2 blik 1.98

[puilen mei Wortelen l i tersblik O.63
per 3 blik 1.69

Italiaanse TBinaienpuree^rr5bbiiiu19ct

Zoute pinda'szakie è 20°gram ° *9
per 3 x 200 gram 1.21

uerse worst in diepvries, Heerlijk
500 gram 1.

Haring in Tomatensaus
blikje a 170 gram O 48

per 3 blikjes 1.19

liolie repen chocolade nu 5 voor 69 Ct

ouenuerse Biscuil per 250 gram
2x250 gram

Haagse
Leverworst

per 100 gram 3O et
2 x 100 gram S* et

Mager
ontbijtspek

per 100 gram 39 et
2 x 100 gram 72 et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 6 - 1 3 dec.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

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

DONDERDAGAVOND 5.30 UUR f



Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier van de
Coöp. Boerenleenbank „Landbouwbelang"
(Raiffeisen-Bank), Hengelo Gld, geven met
leedwezen kennis van het overlijden van de
heer

H. E ij er kamp

in de ouderdom van ruim 74 jaar.

Gedurende 33 jaar heeft de overledene als
bestuurslid de belangen van de bank met
toewijding behartigd.

Hengelo Gld, 29 november 1962.

Bestuur, Raad van Commissarissen en Direc-
teur van de Coöp. Landbouwvereniging „De
Volharding" te Hengelo Gld, geven met leed-
wezen kennis van het overlijden van de heer

H. Eijerkamp

in de ouderdom van ruim 74 jaar.

Gedurende 40 jaar heeft de overledene als
Lid van de Raad van Commissarissen en als
bestuurslid de belangen van de vereniging
met toewijding behartigd.

Hengelo Gld, 29 november 1962.

.

Voor de vele blijken van
belangstelling ter gelegen-
heid van mijn 25-jarig ambts-
jubileum aan de P.G.E.M.
zeg ik mede namens mijn
vrouw, harterijk dank.

A. Hogeweide

Keyenburg, december 1962.
Pastoor Thuisstraat 10

Voor de vele blijken van
deelneming ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
man, vader, behuwd- en

\ grootvader

Gerhard Meulenbrugge

betuigen wij aan allen onze
oprechte dank.

Fam. Meulenbrugge

Hengelo Gld, dec. 1962
Varssel F 75

Voor de vele blrjken van
belangstelling en hulpbetoon
ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve vrouw, moe-
der, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Hendrika Johanna
Braakhekke

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam,

D. J. Eelderink.

Hengelo Gld, dec. 1962
B 46

Verloren
leren motorhandschoen.
Gaarne terugbezorgen bij
Lubbers, Koster, jKervelse-

C c'

Te koop 3000 kg
Flakkese wortelen, 7 et.
per kg. W. Janssen, Broek-
weg D 70, Hengelo Gld

Te koop drachtige B.B.
zeugen, B.B. zeugen met
biggen, opfokzeugjes en
2 toom biggen.
A. Boerkamp, D 115,
Hengelo Gld. Tel. 1635

Te koop een toom zware
biggen. J. Walgemoed.
E 21. Hengelo Gld

Te koop 5 zware dragende
gelten, Gr. Yorkshire, bijna
aan de telling. H. J. Vle-
mingh, Bekveld D 63

Te koop 2 toom biggen
Joh. Berenpas, D 128,

Hengelo Gld

vakkleding
Beroemd om zijn dege-
lijkheid - beroemd om

pasvorm. Zie onze
grote sortering !

Verkrijgbaar bij :

L E N T F E R I N K
SPALSTRAAT 7

Tel. 1383

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporiage's

van DOLPHIJN

Damnieuws
DCH II speelde tegen Groot Graffel

NO - NO 0-2
W. Burghout - Bloemendaal 2*0
F. Hoebink - Genisscn 2-0
W. Heijink - Nijcnhuis 2-0
G. Dimmendaal - Boman 2-0
A. Hoebink - Daalman 2-0
D. Lijf t og t - Steenbergen 0-2
M. Maalderink - Rollen 0-2

DGH I kreeg Almen I op bezoek. Het werd
goede overwinning: 15-5, voor de thuisclub.

een

J. W. Heijink
J. C. Stam
T. Hoebink
B. Mombarg
J. Luimes
G. Halfman
W. Burghout
F. Hoebink

- J. Koetsier 2-0
- Schoneveld 2-0
- Berkenbosch 1-1
- Boltjes 0-2
- Loman 2-0
- Wassink 2-0
- Hettema 2-0
- Koetsier 2-0

Bij een achttal worden de laatste 2 partijen remise.

Twaalf stuks rundvee omgekomen bij nachtelijke
boerderijbrand

Donderdagmorgen omstreeks vier uur ontdekte de dienstdoende
postbeambte Wolbrink dat in de landbouw- en veeschuur van de
heer W. J. Weenink aan de Regelinkstraat alhier brand was ont-
staan.
Nadat de heer Wolbrink de bewoners uit hun slaap had gewekt,
werd zo snel mogelijk de plaatselijke brandweer gealarmeerd.
Hoewel de brandweer met alle beschikbare middelen de vuurhaard
te lijf ging, kon niet worden voorkomen, dat twee melkkoeien en
tien jonge runderen in de vlammen omkwamen. Ook ging een
grote voorraad hooi en stro verloren.
Door de snelle hulp van omwonenden kon een 40-tal varkens
7 melkkoeien en enkele jonge runderen gered worden,
Het woonhuis en de aangrenzende melkveestal bleven, zij het met
brand- en waterschade grotendeels behouden.
De aanzienlijke schade wordt gedeeltelijk gedekt door verzekering.
Tot nog toe is de oorzaak van de brand onbekend.
Burgemeester Mackay was spoedig op het terrein van de brand
aanwezig om zich op de hoogte te stellen van de blussingswerk-
zaamheden.
Vanzelfsprekend trok deze nachtelijke brand een groot aantal be-
langstellenden,
De politie zorgde voor een goede afzetting van het terrein.

Open het dorp
Voor de actie „Open het dorp" bracht de inzameling
door middel van lucifersdoosjes f 1288,07 op.
De leerlingen van de openbare school dorp brachten
voor deze actie £ 150.54 bijeen.



MEISJES
uit Hengelo en omgeving

Steeds tneet
komen bij ons werken

omdat zij het prettig en goed beloond werk vinden.

Jeugdige meisjes
kunnen tevens in bedrijfstijd
huishoudonderwijs volgen.
In ons atelier heerst steeds een goede sfeer.

Indien U interesse hebt, meldt U zich dan hij het

CONFECTIE-ATELIER

NICO TER KUILE & Zn N.V.
RAADHUISSTRAAT 33a — HENGELO GLD

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

| FA. H f YIN K |
• Spannevogel Hengelo |

L, „J

Volgt
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„De Reclame"

Kerkvoogdij Herv. Gem. Hengelo

Inning H.O.
op woensdag 5 december a.s.

v.m. 9-12 uur in de consistorie

of op giro 905308.

De Adm. G. R. Meulenbrugge.

Dit is 't horloge

van deze tijd.

Geef daarom

een goed anker

HORLOGE
van

Fa. KOHLER-WISSINK
Horlogerie-Optiek

Herv. Jeugdraad Hengelo Gld

Opvoering te Varssel
van het toneelstuk

„DEREBEL"
door A. v. d. Lugt

woensdag 12 december a.s.
in de school.

Aanvang 19.45 uur.

Vil •ril* »
-t i/irn^1

'.t* f f. II. t

LEVERT

NETJES

VLUG EN

BILLIJK


