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

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

Zaterdag 24 Maart 1956

25e jaargang no 24
Advertentieprijs 4 et per m.m.

Postabonne's buiten de huis-aan-huis-
verspreiding f 2.50 per jaar.

Redactie en administratie:

Drukkerij WOLTERS - Hengelo-Gld

Tel. 06753-455 - Giro 624781

Secretariaat van het
Verbond voor
Veilig Verkeer
afd. Hengelo Gld:
Ruurloseweg 55
Tel. 388

Ook gij, voetganger!
Wij kennen, voetgangers, Uw klach-
ten ten opzichte van het snelver~
keer. We onderschrijven ten volle,
dat het lang niet altijd rekening
met U houdt en het Verbond voor
Veilig Verkeer werkt sinds jaar en
dag om in deze verhouding verbe-
tering te brengen. Maar mag het
voor het volgende ook UW aan-
dacht vragen? Bij avond kunnen
velen de afstand tot een naderende
auto slecht schatten. Ze steken
daardoor dikwijls zeer onoordeel-
kundig over en, laten we eerlijk be-
kennen, ook speelt onachtzaamheid
meermalen een rol. Maar bedenkt,
dat bij donker weer (vooral als het
regent) U verdwijnt in, een geheel
wordt met het asfalt. Bij het over-
steken bent U daardoor voor de
bestuurder van een naderende auto
uitermate slecht zichtbaar.

Wacht! Waarom wagen?

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei

H.H. Adverteerders

In verband met
GOEDE VRIJDAG

worden advertenties voor ,,DE
RECLAME" de volgende week
aangenomen

tot uiterlijk
Woensdagavond.

De Uitgevers

Koopt bij onze adverteerders

Gevonden voorwerpen
Blauw ceintuurtje (regenjas): staal-
borstel; zilveren armbandje;
bruin lederen portemonnaie; cein-
tuur (overjas),

Verloren voorwerpen
Rechter lederen want; gele grolse
kinderwant; geblokte ceintuur.

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden markt
waren 25 paarden en 136 biggen
aangevoerd.
Prijzen variërende tussen 600 en
1000 gld. Matige handel.
Biggenprijzen 46 tot 60 gld p. stuk.
Een goede en vlotte handel.

Geslaagd
Te Bergen N.H., slaagde mej. M.
Walgemoed voor de acte N XIX,
Ie deel. Ze genoot haar opleiding
aan ,,Nieuw Rollekate" te Deventer.

KERKDIENSTEN
Zondag 25 Maart
HENGELO CLD

Ned. H«rr. K.rfc

10 uur Ds Kwint, Bevestiging van Lidmaten
7 uur de hr te Winkel, Jeugddienst
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Wiersma,

Voorbereidig H. A.
Goede Vrijdag 9.30 uur Ds Kwint,

Bediening H. A.
Goede Herder Kapel 10 uur. Ds Wiersma,

Bediening H. A.

Zondagsdienst doktoren :

Dr Schreuder, Telefoon 266
(bij geen gehoor 008)

Goede Vrijdag: Dr Schreuder.

H. van Soest, Dierenarts
Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

babyderm-zeep

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

2 April (2e Paasdag) uitvoering Crescendo
5 April uitvoering Crescendo
6 en 7 April Jaarfeest Jongel.- en

Meisjesver. Varssel
12 April uitvoering kinderzang Bekveld
12 April N.V.E.V.
17 April Filmavond Veilig Verkeer
Propaganda-avond C.J.M.V. en C.J.V.F.

te ToJdijk, Zaal „den Bremer"

Het bestuur van V.V. V. stelt de gelegen-
heid open aan belanghebbenden zoals:

HOTEL-, CAFÉ- en
PENSIONHOUDERS tot

gemeenschappelijk adverteren
in enkele grote bladen.

Opgave wordt ingewacht vóór Dinsdag
27 Maart a.s., bij de secretaris van V.V.V.
„de Spanne vogel".

-k HEERLIJK KRENTEBROOD,

* GEBAK, TULBAND,

^ FIJNE KOEKJES

TIJDINK

Ouderavond O.L.S. Dorp
op WOENSDAG 28 MAART a.s.
in zaal Langeler
Aanvang:
kwart voor zeven, alleen voor oude»;
8 nar ook voor voorstanders O.L.S.

Opgevoerd wordt

een sprookjesspel

ter gelegenheid van het afscheid
van juffrouw Konings. ,

Voor alle drukwerk Drukkerij Wolters

VOOR AUTO-RIJLES
A.N.W.B. Bonds-Auto-Rijschool

Ch-Groot Bruinderink
TEL. 307



Heden behaagde het de Heere, na een langdurig
geduldig gedragen lijden uit ons midden weg te
nemen, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

BERNARD REGELINK
echtgenoot van S. Hukker,

in de ouderdom van bijna 77 jaar.

Uit aller naam:
FAM. REGELINK

HENGELO GLD, 18 Maart 1956
Dunsborg B 9

De teraardebestelling heeft plaats gehad op Don-
derdag 22 Maart op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Voor de Pasen nog een

/#•• ' / O' 0(/viJHJiel' neöict V

Uit voorraad te leveren :

* UNION
it EMPO
* BATAVUS

A.G.WOLSINK

in Tour- en
Sportmodellen

v/h Meulenbrugge

VORDENSEWEG 3 — Tel. 493

Een passend cadeau bij het
afleggen van de Belijdenis is

een mooi ingelijste tekst
Die kunt U kopen bij

STEVORD

VOOR HEERLIJKvt

en

Bakkerij van der WEER1

Degene die nog ledige gebakdozen heeft wordt
beleefd verzocht dit even op te geven.

roor Pasen, van Land- en Bouwarbeider», op
Donderdag 29 Maart, 's avonds 8 uur, bij Dem-
ming Het Bestuur N.C.B.

R^Gor voorjaar en zomer 1956

in ons advies: Koopt bij

Gez. HILDERINK
U vindt daar een ruime collectie in stukgoederen

Zijden dameshawls. Prachtige charmeuse
Damesonderjurken. Herenoverhemden, ook
met Trubenijsboorden. Jongensblouses in
Popeline, Tricot en Katoen, effen, gestreept
en geruit. Heren- en Jongens-dassen in vele
kleuren en dessins. Sokken en Sportkousen,
Sokjes. Voor de schoonmaak : Vitrage,
Overgordijnstoffen. Cocos en Balatum.

Beleefd aanbevelend

Extra reclame voor de Paasdagen

Vanaf Donderdag 29 Maart t.e m.
Zaterdag 31 Maart

100 gram Pekelviees voor 45 et.

Slaserij RATERINK

Bestelt tevens vroegtijdig Uw
Wf PAAS-ROLLADE

HET ADRES VOOR UW

WASMACHINE
of CENTRIFUGE

de eerste Zelhemse Ulasmachineh.
o.a de bekende MIELE, EDY,

ROBUSTA of A.E.G.

Vraag demonstratie aan huis, (ook met machine
welke wast en droog tegelijkertijd.)

WILLY DE VRUCHT
VELSWIJK - ZELHEM ~ Tel. 415

Koopt voor de a.s. PAASDAGEN bij

VOSKAMP de VIVO-zaak Uw

LEVENSMIDDELEN
U zult er mee tevreden zijn.

Prima hebben wij alles voor U verzorgt, zodat

U go*é «n goedkoop kunt inkopen.

Alles met VIVO punten.

Tevens delen wij U mede dat wij Woensdag
28 Maart *• geh«le dag

GESLOTEN zijn.

M. G. Voskamp Hummeloseweg



Voorjaar in 't Land, Uw oude fiets aan de kant!

Ruime keuze in SPORT 611 TOUR

Het adres voor BROMFIETSEN
Fa Wed. G. W. LUIMES, VELSWIJK

DE BEHA MET

EIGEN VORM

Prijzer£vanaf 14.45

Deze behas
met rond» cups zijn
In 7 cup-grootten
verkrijgbaar, zodat
•r ook voor U «en
passend model is.
Kom morgen deze
nieuwe behas pas-
sen.

Prijzen vanaf f 3.90
Beha in 7 cup-
grootten; met het
nieuwe Haak-ln
schouderband

K
HENGELO GLD

SPORT-, TOUR- en KINDER-

Garage JOS HERWERS
HENGELO GLD

2e PAASDAG 2 April a.s.

Sdiietwedstrijtlen met flansen
van de Schietver. „Willem Teil./

in zaal Langeler Hengelo Gld

Aanvang Schietwedstrijden 2.30 uur
(om prachtige prijzen)

Aanvang Dansen 6 uur

ie Th. F. Seesiog & Zn
Wc hebben nog plaats op onze ateliers

voor NAAISTERS

en LEERLING-NAAISTERS
Bij ons leert U het gehele naaistersvak

Goede sociale verzorging

We komen U op aanvrage gaarne bezoeken om
nadere inlichtingen te geven

Aanmelden dagelijks aan het kantoor

Na kantoortijd op Kerkstraat 24

Meisje gevraagd voor 2
dagen per week. Adres Bur.
dezes.

Gevraagd een halfwas
sxnidsknecht. Firma G.
HarmsenSmederij Noordink

Mevr. Poesse, Zutphense-
weg Vorden, vraagt een
dagmeisje.

Te koop 5-tands cultivator
H. Buunk, B 88, Hengelo-G

Te koop 35 peppelen-
poten. H. Regelink, E 50,
Noordink, Hengelo Gld

Te koop een 5-tons aan-
hangwagen, in goede staat
Hengelose Cement-Industr.
Hummeloseweg Tel. 270

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een partij man-
gels, G. H. Regelink, C 90

Te koop een dragende
BB geit, bijna aan de teil.,
Moeder BX- B. R. Otten,
Keyenburg C 48

Te koop 8 beste biggen,
bij H. Wolsheimer, D 85,
Bekveld

Te koop een partij man-
gels, G. Harmsen, „Nieuw
Hietveld" E 69

ER IS EEN NIEUW

Philips Schrikdraadapparaat
uit voorraad f 1 45.—

W I N T E R S
Spalstraat 8

Denk aan de

heden Vrijdag, Zaterdag en Zondag
in zaal Langeler

van Garage A. B. WOLSINK



itgebreive cMecmeie c n se ui

MANTELS
MANTELCOSTUUMS

DEUX PIÈCES
JAPONNEN

BLOUSES
Enz.

HERENCOSTUUMS
COLBERTS

PANTALONS
OVERHEMDEN

Enz.

Nieuwe voorjaars-etalalages

anyeet*l

„Het Groene Kruis"
te Hengelo Gld

Het bestuur vestigt de aandacht op het
volgende :
Zoals bekend wordt bij aanmelding voor het lid-
maatschap door personen, die reeds geruime tijd
in de Gemeente Hengelo Gld wonen, een inschrijf-
geld van ten hoogste f 25.— geheven.
Om het ideaal, dat het Groene Kruis werkelijk
door ALLEN voor allen werkt, zoveel mogelijk
te benaderen, heeft het bestuur nu echter be-
sloten om aan een ieder, die zich in de

maand APRIL
voor het lidmaatschap opgeeft, vrijstelling van
dit inschrijfgeld te verlenen.

Aanmelding kan geschieden bij Mej. Ruesink,
penningmeesteresse, Spalstraat 48, Hengelo Gld
en bij de Heer Bakker.

c p zijn JJaasbesi l

mei schoenen van (fyrcol USruinverinn *

Onze nieuwste collectie

SCHOENEN en TASSEN
zijn aangekomen.

In een woord

,,een
voor DAMES, HEREN en KINDER

Zie onze speciale etalage's

JO GROOT BROinDERIIIK - Hepburg

HENGELO GLD

Afscheid Burgemeester

Mij is door een commissie uit de burgerij
verzocht om aan de ingezetenen kenbaar
te maken, dat, onmiddellijk na de open-
bare raadsvergadering van Donderdag 29
Maart 1956, des nam. 3 uur, waarin de
Burgemeester officieel van de Raad van de
Gemeente afscheid zal nemen, alle aan-
wezigen zich naar gebouw „Concordia"
zullen begeven waar dan gelegenheid zal
zijn voor het houden van event. korte
toespraken en persoonlijk afscheid nemen
van de burgemeester en Mevrouw van
Hoogstraten.

De burgemeester van Hengelo Gld,
F. VAN HOOGSTRATEN

Voor de aanleg van

BLIJVEND W E I L A N D
en ander in te zaaien GRASLAND ontvangen
wij binnenkort de beste

originele Selectie Grassen
Originele Bietenzaden in originele uerpaKKing
Tuin- en Bloemzaoen in de hoogste kwanten

Redelijke prijzen ook voor al Uw

BLOEMWERK
NAAR

UIAAMELIIIK • Keyenburg
TELEFOON 334

JJasen ontvangen

Mooie Overhemden
(nieuwste dessins)

Zelfbinders
Mooie sortering ANKLETS,

SPORTKOUSEN, NYLONS, Enz.

HARRY VAN DER WEER

Voor de Paasdagen
ruim gesorteerd in prima

Rund- en Varkensvlees
PRIMA ROLLADE
Annex fijne VLEESWAREN

Slagerij Stapelbroek



Ook in Nairobi

is Heineken's Bier

het meest getapt,

want: —

• Heineken werkt met het
Mogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent

• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstijd

• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en
hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
is te houden

Een retourtje

Hengelo • Nairobi....

Hy Is chef-monteur bij een grote machinefabriek io
bet Oosten van het land. HU moest „even" een land-
bouwmachine in bedrijf stellen In de buurt van
Nairobi, hoofdstad van Kenya In Oost-Afrika en
maakte zo de reis van z'n leven.

Wat een land dat Kenya! HU keek z'n ogen uit. Een
fantastische natuur. Een zich snel-ontwikkelende
landbouw. Maar er was nog iets dat hem frappeerde.
Waar hij ook kwam, overal vond hij een stukje vader-
land: koel, parelend Heineken's Bier. Dat had bU
nooit gedacht. Daar ook al...?!

J», ook daar l Zoals overal. Heineken is niet
voor niets de grootste exporteur van Pilsener

bier ter wereldl In Barchum en Blak, in Buurse en
Buffalo, in Borculo en Bombay, overal wordt precies
hetzelfde bier gedronken: Heineken's Bier.

Terug In het eigen, vertrouwde Hengelo, vertelt de
chef-monteur over de wonderen van Afrika. En
tevreden drinkend van zijn welkom-thuls glas
Heineken's zegt hij:
„Kijk. datzelfde bier vonden ze daar ook allemaal
het lekkerste..."

Heineken's Bier

nse cóllect ie f s g e re v

-¥• Heren- en Jongenscostuums

* Sportcolberts en Pantalons

•¥- Overhemden, Sporthemden,

¥ Dassen, Enz.

LENTFERINK Ui Jacobs
Telefoon 383

R,K, Volkspartij afd, Keyenburg
Zondag 25 Maart a.s.

Voorkeurstemming
voor de Tweede Kamer-Verkiezing
voor leden van de partij.

Zitting van het stembureau na alle drie H. Missen
in het Parochiehuis

Het Bestuur

7

Mat een advertentie in dit blad heeft menigeen succes gehad.



«J

^Bezoekt onze meubelexposities.

G a a t U U w k a m e r o f U w h u i s n i e u w
i n r i c h t e n o f w i l t U n o g o n t b r e k e n d e

m e u b e l e n e r a a n t o e v o e g e n ?
B e z o e k t U d a n e e n s m e t U w l e v e r a n c i e r

één van onze s h o w r o o m s .
U k u n t e r r u s t i g U w k e u z e b e p a l e n u i t

e e n z e e r u i t g e b r e i d e c o l l e c t i e m o d e l l e n
i n a l l e g a n g b a r e s t i j l e n .

Steenwijk
Meppe/erweg 26-28
Telef. K 5210-2223

Deventer
,Htt Witte Huis','Brink 96
Telef. K 6700-5223

Amsterdam
Keizersgracht 685
Telef K 20-37812

Groningen
Oude ^Boteringestraat 42
Te/ef. K 5900-30423

Bezoekt de moderne toonzalen van Nieweg & Banis

Coöp. Zuivelfabriek - Hengelo Gld

TE KOOP

MELKVENTERSWAGEN
Bezichtiging dagelijks aan de fabriek.

Briefjes inleveren uiterlijk Dinsdag 27 Maart 12
uur ten kantore der fabriek.

gekleed in de onverwoestbare

HAZEWIND KLEDING

Zie onze nieuwe,

complete collectie

*KLEM
HENGELO GLD

-foees

RUIME SORTERING

aas~t
EIGEN WERK

en

Tel. 250 TIJDINK

Werkkrachten gevraagd
voor fabriekswerkzaaznheden

en TOOX de expeditie.

Hengolose Cement-Industrie - Tel. 270
Hummeloseweg

TEGEN DE

coccidiosis
bij Uw kuikens, is

CATARRHOL
een uitstekend Homoeopatisch middel

Werkt zowel voorbchoedend als genezend

Bevat geen chemicaliën of andere schadelijke
bestanddelen. Snelwerkend.

Verkrijgbaar bij :
DROGISTERIJ — G. LENSELINK
Kerkstraat No. l — Hengelo Gld
SNELDER - Tel. 321 - STEEN DEREN
MANDERS - Tel. 205 - BAAK

De secretarie zal op Goede Vrijdag en op
zaterdag 31 maart voor het publiek

gesloten zijn.
Voor het doen van spoedaangiften burgerlijke
stand bestaat op die dagen gelegenheid van
11.30—12 uur.

Het gemeentebestuur


