
Abonnementsprijs
f 2.- per half jaar.

UITGAVE VAN

Drukkerij Wolters

HENGELO 6LD
Tel. 06753-1495

Giro 964791

34e jaargang no 13 • dinsdag 30 maart 1965

De Reclame
c Nieuws- en Advertentieblad voor Hengelo Gld, Keijenburg, Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wkhmond e.o.

(OoPERATIEVE

Raiffeisenbank
Spaar met ruim 1.800.000 andere Nederlanders bij de

Raiffeisenbanlc.

U hebt daar keuze uit vele spaarvormen.

Modern en veilig.

De spaarbank met volledige banksenice.

KERKDIENSTEN
Zondag 4 april
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds. van Thiel
10 uur Ds van Thiel, Bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Dr A. v. d. Hoeven. Barchem

Vrijz. Herv. Kerk
lü.SOuur Eerw. heer Vroegindeweij.Lochem

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n.m. Lof. Door
de week H. Missen om 8 uur.

R.K. kerk Keijenburg
ledere dag 7 en 8 uur Mis.
's Zondags 7,30 en 9 uur Mis, 10.30 uur Hoog
mis 's avonds 7 uur Lofi

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.y.g, OOKi

Zondagsdienst wijkverpleging
xr. Lucie Marie (Tel. 1315)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Steenderen

Ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Ril Tel. 05753-1420 (b.g.g.) 008

Purol dient
heel de huid

Burgerlijke stand
Geboren: Aleida A.d. v H Weenk en A.
A J o l i n k ; Manna J. d v. M Mombery en
H. R u u n k ; Al ice W. G. ). d v. A. H. van
Aken en ). G ). Reu l ink
O n d e r t i o u w d : G. W. Luimes en A. Stein-
voort (Zu tphrn) ; A. J. Slotboom (Ze lhem)
en C, G. Scholten ; F. L. Hoebink en A.
G. H. Coobs (Vorden).
Gehuwd: H. A. P. Dickmann (Edinonton,
Canada) en J. A. Th. Knol
B. Knzennk en D. J. Mombarg (Vorden)

Burgemeester werd eerste
kievitsei aangeboden

Ditmaal niet door de jeugd, naar door de
71-jarige H Arendsen D 30 werd dit jaar
de burgemeester het eerste kievi tsei aan-
geboden die deze geste bijzonder waai deerde

K»!ü!?Dampo

Inspektie N.R.S. MRIJ-veeslag
Na inspectie door de heer J .W.Nieuwenhuis
uit Steenderen werden d ie ren van de na-
volgende eigenaren ingeschreven in het
N.R.S . :
Marianne 8 B-78, Irene l b-77. Beatrix
KS b 79 H S J W i s s i n k ; Jo bc+76 KLassche
Agnesó b-78 J Gr. Roesink; Gonda25 bc
+76 H J Hissink; Rola bc+ 76 A ] v.d. Berg :
Wi l l emien l9 bc+75. Co ba 4 b-77 G J Hid
dink (Noordink); Emma 69 b-77, Gerrie 12
bc+76 BGHarmsen : Margjf b-77 wed H
Stoltenborg; Gretha bc+76 K H v .Le i jden :
Beatrix KS b 79 H W Enzerink ; Bella b79
Leentje 29 b-77 J M Eenik ; Dini 2 b-77 H J
Rege l ink ; Doortje l bc+76 D ] Bosman;
Ell ie b-77 J H a r m s e n ; Marie bc+76 G J
Stoltenborg: Margo bc+76 wed D J Pelgrum :
Marga bc+76 G H Wolbrink: Bea b-78
Th J Nieuwenhuii : Helma bc+78 H J Bol-
wiender.
Ook werden de volgende stieren in-
geschreven:
Coba's Frans bc+ (v . ) ; Geesjes Maurits
b-77 ( d e f ) G ] Hiddink (Noordink):
Dries b- (v.). Arend b-80 (def.) J M Eenink

Denk aan de

vrijdagavondmarkt
Van 5 tot tO uur

Confectiebedrijf

Nico ter Kuilc & Zonen N.V.
te HENGELO GLD

heeft plaats voor

flinke meisjes
Gunstige arbeids-

voorwaarden

Goede werksfeer

NICOLIENTJE

bij het zomen, vouwen en knippen van

theedoeken, tafelkleden, servetten etc.

Inlichtingen dagelijks bij de chef van het bedrijf, Raadhuisstraat 33a
Hengelo Gld



Flexa maakt het u makkelijk. Elke
streek is raak. Verf zoals u nog nooit
geverfd hebt... vlug of langzaam...
't zit glad en strak met Flexa.
Vraag advies bij:

Drogisterij en Verfhandel

G. LENSELINK

Koop in deze zaak, waar uw ouders

en grootouders voor 10O jaar reeds

verf kochten.

Neem geen risico...verf met

LEXA
De verf met f lexabiliteit*
'extra speling voorde doe-het-zelver

„CONCORDIA" Hengelo G

A.s. zaterdag 3 april

DANSEN
met het dans- en beatorkest

The Rollin Qui's

Volgende week zaterdag 10 april

DANSEN
Orkest: The Moodchers

CAMPING-SHOW
Op dinsdag f) en woensdag 7 april houdt de Fa A.
Boerman, Zadelmakerij , weer haar show van kampeer-
artikelen en tuinmeubelen. Zie tevens de advertentie
in dit nummer.

Waarom zult U meer betalen
als het bij

V IVO ZB
minder kost

Zuiver natuurprodukt

Appelsap gezinsfles 69
2e fles 49

O o ha M uit diepvries
400 gram 165
elk 2e pakje

Zoute pinda'8 familiezak 400 gram
2e zak 69

Soepballetjes
2 blik slechts

Gedroogde abrilcozen
200 gram van 84 voor

Capucijners per blik

Halve perziken l i terbl ik van 172 voor 145

Delicatessen uit onze afdeling fijne vleeswaren

Gelardeerde varkenslever

100 gram 69

Nierworst

100 gram 49

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1 - 7 april

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Feestavond Volksonderwijs
De jaarlijkse propaganda-feestavond van Volksonder-
wijs trok weer f l inke belangstelling. Voorzitter J. Huls-
hoff was verheugd over de grote opkomst. Bijzonder
welkom heette spreker de toneelgroep van V O. uit
Barchem en de heer Beumer, hoofd o.l.s te Barchem,
die een inleiding hield Wat de bouw van de nieuwe
school betreft, zei de voorzitter: V.O. hoopt dat de
vergunning gauw afkomt. Ook kwam het 100-jarig be-
staan van V.O. in 1966 ter sprake. Wat zou het mooi
zijn als wij als afdeling dan een jubileumgeschenk van
25 nieuwe leden konden geven. Hij wekte alle aan-
wezigen op hieraan mede te werken. Hierna hield de
heer Beumer zijn inleiding. Na de pauze volgde het
blijspel: „Jij weet, jij weet, wat ik niet weet" Dit leuke
spel werd mooi gespeeld. De voorzitter was de tolk
van allen, toen hij de toneelgroep harteli jk bedankte
voor het mooie spel.

Comfortabele
steun
Extra voorgevormde beha in
luxe uitvoering. Nylon taft.
cups overtrokken met nylon
kant in modieus dessin. Elas-
tische strips onder de cups.
Cups A, B en C 8.95.
GAINE van luchtig nylon-
tule-elastlek. Rekt naar alle
kanten • steunt heerlijk.
Speciale W a l a - pasvorm
voorkomt opkruipen. (Ook
in wit) 19.90

.
Foundations verkrijgbaar bij

KLEM
HENGELO GLD

Schoonmaaktijd

VOOR

vitrage
vloerbedekking
overgordijnen
NAAR

B.ul.Groienhuys&Zn
Bekveld - Tel. 1598

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan opuiüsloio's en
reportage'*

van DOLPHIJN
Weg grijs haar
Voor f 3.75 per half jaar houdt
uw haar de na tuur l i jke kleur.
Borstel met crènJT MARCHAL.
Gratis folder krijgt u bij drog
LENSELINK, Kerkstraat 1.

Te koop een partij beste
stalmest, ook in gedeelten
H. J. Memelink, Voidensew. 7

Kievitseieren ? ~r~^. naar Wansink!
Contant tegen dagprijs

Gemeente Hengelo Gld

Onteigening te Keijenborg

Het hoofd van het gemeentebestuur van Hengelo Old
maakt ter uitvoering aan het bepaalde in artikel 80
der Onteigeningswet bekend, dat op de secretarie dezer
gemeente vanaf woensdag 31 maart 1965, gedurende
dertig dagen, voor een ieder ter inzage is nedergelegd
het uitgewerkte, bij besluit van de gemeenteraad van
15 maart 1965, n u m m e r 19-1-1, voorlopig goedgekeurde
plan, met uitvoerige kaarten engrondtekening, inzake de
onteigening in het belang van de volkshuisvesting ten
name van deze gemeente van het te Keijenborg ge-
legen perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld
sectie G, nummer 1749, groot 2.93.00 ha, in eigendom
toebehorend aan het Burgerweeshuis te Zutphen.
Belanghebbenden kunnen ui ter l i jk veertien dagen na
verloop van de termi jn van de ter-inzage-legging hun
bezwaren tegen het plan schr i f te l i jk bij het gemeente-
bestuur indienen.

Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd,

Th. Mackay

Hengelo Gld, 22 maart 1965.

Gevraagd net meisje voor
2 a 3 dagen per week. G.
R. van Neck Noordink,

Hengelo Gld, Tel. 1321

Biedt zich aan K.K. meisje
16 jaar, als hulp in de paas-
vacantie. Adres bureau v.d.
blad

Wederom volop

brandhout
verkri jgbaar (kachelklaar)

Nog steeds maar
f 5.- per vracht

Fa Gebr. Sueters
Klompenfabriek
Keijenburg
Tel. 1476

Te koop een z.g.a.n. brom-
fiets en rode star eet-
aardappelen H. Lang-

werden B 68

Te koop een kolenfornuis
en een parti j weckglazen
(groot en klein). B. Hartel-
man, Spalstraat 30

Te koop 4 dragende var-
kens, begin april aan de
telling. A. J. Goossens,
Hengelosestr. 5, Keijenburg

PASFOTO'S
voor a l l e doeleinden, voor
half een genaakt,
d«Mlfd« dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon

Te koop peppelenpoten
bij H. Klooken, Keijenburg

Te koop mangels en ce-
mentpannen H. J. Rietman
E 30 Hengelo Gld

Bieten te koop bij J.
Otten D 57

B.

Te koop 2 toom biggen
J. W. Vlemingh, Noordink
E 63 Hengelo Gld

Te koop een toom biggen
A. j. Eggink B 93,

Hengelo Gld

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties

De Reclame"

een voorjaar vol
moaemeuwtjes

regenmantel
in ëiienka -texturé
Wanneer maart z'n staart roert en
april doet wat hij wil, dan wil 't nog
wel 'ns regenen! Niet erg, als u be-
schermd wordt door déze mantel.
Beschaafd model in diverse mode-
kleuren, héél licht gewicht. Ook bij
zoel en zonnig weer plezierig om te
dragen! f 59^5
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Camping-show
op dinsdag 6 en woensdag 7 april

in zaal Concordia

Beide dagen de gehele dag geopend

met mepal servies bent u

handig mee te nemen neemt weinig ruimte In

licht van gewicht i jaar garantie bij normaal gebruik

Op deze show kunt U bovenstaande Mepal-artikelen in

al z'n volledigheid zien.

A. BOERMAN Spalstraat, Hengelo Gld

LENSELINK meubelfabriek N.V.
Vordenseweg 40a - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1481

GEVRAAGD

meubelmakers, stoffeerders
en flinke jongens

SIMAVI-KOLLEKTE
In de week van 29 maart tot 3 apr. wordt
ook in deze gemeente weer de jaarlijkse
SIMAVI-kollekte gehouden. Een j u b i l e u m -
kollekte. want het is thans 40 jaar geleden
dat SIMAVI werd opgericht.
Helaas is de medische nood in vele tropen -
landen ontstellend groot. Geeft u in dit jaar
een jubileumglfti

Opvoering „Cauber Elsje"
uitgesteld

In vtrband met de plasma-avond van het
Nederlandsche Roode Kruis wordt de
operette „Cauber Elsje", welke ten bate
van het zwembad zou worden opgevoerd
op 20 apri l a s., tot nader order uitgesteld.

Uitvoering chr. muziekver.
Crescendo uitgesteld

De ui tvoer ing van de chr .muziekvereniging
Crescendo welke gepland was op dondetdag
8 april is door omstandigheden verschoven
naar de 2e paasdag en donderdag 22 apr.

Toneelspel voor bejaarden
Ook de bewoners van het Rusthuis aan de
Kastanjelaan hebben enkele genotvolle uren
beleefd aan de opvoering van het blijspel
Polly Perkins. Dit spel van list en liefde
waarin onder de morele druk van 'n grote
erfenis een jonge boer gedwongen wordt
meteen achteraf charmante weduwe te gaan
trouwen heeft de oudjes van begin tot eind

Nieuws van het groene laken
Als laatste in de rij der Hengelose biljart-
kampioenen behaalde 't Averenck l in de
hoogste klasse var het district Doetinchem
de kampioenstitel.
Alvorens men zich kampioen kon noemen
moest er nog één inhaalpart i j gespeeld
worden n.l. H. v.d. Weer tegen Reintjes van
„De Pluim" uit 's Heerenberg.
Met veel spanning werd deze partij gevolgd
want bij winst van H. v.d Weer kon het
't Averenck zich kampioen noemen.
Toch liet dit nog even op zich wachten
omdat de laatste carambole telkenmale op
het nippert je werd gemist door H.v.d. Weer
dit waarschijnlijk door de zenuwen.
Het totaal aantal behaalde punten was 82
met 2 punten voorsprong op nr 2 Harry
uit 's Heerenberg.
Het succesvolle eerste drietal van de b.v.
't Averenk bestaat uit de heren H. v.d.
Weer, A. Kroezen en Th. Miechls.
H • .succes voor 't Averenck werd compleet
gemaakt, door de kampioenst i te l welke
behaald werd door Th. Michels als per-
soonlijk kampioen in 's Distrct Doetichem.
Het wedstrijdgemiddelde van hem was 9.32
caramboles.
De bi l jar tver . 't Hoekje (G. v.d.Weer) heeft
z'n entree dit seizoen in de biljartsport met
succes bekroond gezien, door kampioen te
worden in de klasse C 3 groep 2.
Met een voorsprong van l punt op haar
naaste concurrent. Het totaai aantal punten
dat 't Hoekje op haar naam schreef bedroeg
maar eventjes 116 punten. Ondanks hun
eerstejaars verblijf in de biljartsport weet
men daar dus wel van wanten.
Evenals 't dubbele succes van 't Averenck
verdient ook dat van 't Hoekje een com-
p l i m e n t .
Het behalen van vermeld kampioenschap
werd bewerkstelligd door de heren H. v.d.
Lende, ]. Lenderink, ]. Rondeel en G. v.d.
Weer.
A s. zaterdagmiddag 3 april wordt er in
zaal Michels een aanvang genomen met de
voorronden voor het Nederlands persoonlijk
kampioenschap extra libre.

Ouderavond
Ds J. L. Piersonschool

Op donderdag 18 maart j 1. hield de Ds
Piersonschool haar ouderavond. Nadat eerst
Ps 138 : l gezongen was, opende Ds Kwint
de avond met gebed. Na zijn openings-
woord droeg de voorzitter de leiding der
avond over aan het hoofd der school, de
beer Hoogeveen. Voor de pauze brachten
leerlingen uit de hoogste klassen een ge-
varieerd programma, waarbij vooral ook
het kinderkoor der school o l v. de heer
Wildeboer een har te l i jk app l aus oogstte
In de pauze werden de kinderen door enkele
vaders per auto naar huis geb rach t .H ie rna
hield Ds Bannink, leraar aan het Baudartiut
Lyceum te Zutphen een boeiende inleiding
over Israël, waarbij pracht ige dia's vertoond
werden. Tot slot deed de heer Hoogeveen
nog enkele mededelingen over de school-
reizen, de anti snoepaktie, het gebruik der
huiswerkboeken en het in aanbeuw zijnde
zwembad. Hierna sloot de v o o r z i t t e r deze
goed bezochte en zeer geslaagde ouder-
avond.

geboeid. De toneelgroep der c.j.c. ,,)ong
Hengelo" welke dit stuk ook voor de
eerste maal op de uitvoering in zaal Con-
cordia met veel succes ten tonele voerde
kreeg telkenmale een waarderend applaus.
Dit uit jeugdige spelers bestaande gezel-
schap heeft onder ervaren regie van de
heer M. Hoogeveen verantwoord toneelspel
gebracht.
De grime der spelers werd geheel belange-
loos verzorgd door Weustenenk (kapper).
De leiding van het rusthuis i.c. de heer
Kuiper bracht de heer Hoogeveen en het
gezelschap dank voor hun geslaagd op-
treden voor de bejaarden.


