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Melkexamen

Op de gehouden melkexamens gehouden op
de boerderijen van Lankhorst en Broekman
slaagden de dames:
B. J. Menkveld, H. A. Smeitink, B. M.
Eenink, B. H. Wentink, G. A. Broekman
en B. Joh Wicherink.
Heren : H G. Halfman, E. Maalderink, H.
W. Gr. Jebbink, J. L. Willems, D. H. Smei-
tink, B. Redelink, H. W. Wiendels en H.
Stoltenborg.
De lessen werden gegeven door Mej. B.
Lankhorst.

Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

R U ROL
Houdt de winter uit handen en voeten.

Het Groene en Wit-Gele Kruis

doen hierbij een beroep op alle stemmers
op 13 Juni. Naast de grote stembus vindt
U op elk bureau een kleine bus. Er worden
ook deze zomer weer kinderen naar zee
gezonden. De verplegingskosten zijn zodanig
gestegen, dat een bijdrage Uwerzijds zeer
welkom zal zijn. Ieder, die de volksgezond-
heid wil helpem bevorderen zal hieraan mede-
werken. Vele kleintjes maken één grote !

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

Ook achter U rijdt het verkeer

Vergeet dat toch niet telkens weer

(Verbond voor Veilig Verkeer)

AGENDUM;

Vrijdag 29 Juni Concert Crescendo

Weekznarkt

Op de Woensdag gehouden weekmarkt
waren 166 biggen aangevoerd. Prijzen van
55 tot 60 gld per stuk. Vlugge en goede
handel.

Geslaagd

Te Amsterdam slaagde onze plaatsgenoot
F. van Uum voor het patroonsdiploma ge-
motoriseerd rijwielbedrijf. Geslaagde is werk-
zaam in Garage Herwers,

Koopt bij onze adverteerders

KERKDIENSTEN
HENGELO GLD

Zondag 3 Juni

Ned. H«rv. Kerk

8.30 uur Mej. M. C. Barbas, Vicaris te

Utrecht, Jeugddienst

10 uur Ds Kwint, Bediening H. Doop

Goede Herder Kapel 10 uur, de hr te Winkel

Vrij*. H«rr. K«zk

5 uur Ds Lamberts, Deventer

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor 008

H. van Soest, Dierenarts

Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

K I E S T
voor Uw advertenties „De Reclame"

en voor alle voorkomende

drukwerken

Drukkerij Wolters - Telefoon 455

is bij SPORT en SPEL

steeds opvallend en mooi

door :

LURVINK's Kapsalons

Geboortekaartjes Drukkerij Wolters

Heden Zaterdag 2 Juni

BALAVOND
zaal Winkelman

KEYENBURG

DEZE WEEK

100 gram Pekelvlees voor 5O et

Slagerij RATERINK

BEKERWEDSTRIJD

Zondag 3 Juni 2 uur

Keyenb, Boys l -
VlVlUl I I (

Gaan
<*eren)

Het Bestuur

Schuttersgilde „St. Jan" Keyenburg

JAARVERGADERING
Zaterdag 9 Juni in hot Parochiehuis

Aanvang 8 uur, na het Lof

Leden, op trouwe opkomst wordt gerekend.

Het Bestuur

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

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307



Ook in Wellington

is Heineken's Bier

het meest getapt

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde 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
blijft

Een retourtje

Almelo -Wellington

Waar is het beter wol-kopen dan op Nieuw Zeeland,

het land van de schapen? Naar Wellington dus. Deze

wol-inkoper was niet bang voor die grote „sprong".

Zo zie Je nog eens wat van de wereld. En ... je valt

van de ene verrassing in de andere. Onze vriend uit

Almelo bestelde gewoontegetrouw Heineken. Wie

schetst z'n verbazing toen hij even later achter zo'n

koel. parelend glas bier zat. ..Hoe bestaat het", dacht

hi], „Heineken's Bier in Wellington . . ."

Waarom niet eigenlijk? Heineken is niet voor niets

de grootste exporteur van Pilsener Bier ter wereld!

In Barchem en Biak. in Buurse en Buffalo, in Borculo

en Bombay, overal wordt precies hetzelfde bier ge-

dronken: Heineken's Bier.

Toen onze „door-de-wol-geverfde" reiziger in Almelo

weer z'n dagelijks biertje „pikte", snoefde hij

tegen z'n biergenoten: „Mochten jullie eens naar

Nieuw Zeeland reizen dan hoef Je je Heineken niet te

missen. De mensen daar drinken het ook enne...

met liefde, hoor. Net als wij."

Heineken's Bier

TEGEN

bronchitus bij uw pluimvee i»

BOVAL
••n uitstekend Homoeopatisch middel

Snelwerkend — Onschadelijk

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 ~ STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

Fantastisch wat een
brommer

die „Boy Ziindapp"
Agent voor de gemeente Hengelo Gld:

W. LUIMES, Raadhuisstraat 27



Voor de vele blijken van

deelneming ondervonden bij

het plotselinge overlijden

van mijn lieve Man, betuig

ik hierbij mijn hartelijke dank

Wed. D. C. Harmsen-

Klein Gotink

Hengelo Gld, juni 1956

Gevraagd net meisje,
aanmelding Huize

„'t Meenink"

B.z.a. 2 jong* mannen
voor alle voorkomende
werkzaamheden, Adres te
bevr. Boekh. Arnold

Gevr. tuindersknechtje
in-of extern. Aanmeldingen
bij J. Hendriks, weg naar
Voorst 238 Zutphen of G.
Hendriks C 100, Keyenburg

Biedt zich aan R.K. Meisje
voor alle of enkele dagen
per week. Brieven onder
no. 50. bur. v/d blad.

Meisje gevraagd voor
l
aan bur. dezes.

per week. Aanb.

H,H, Hengelsportliefhebbers!
HET VISSEIZOEN IS

WEER AANGEBROKEN

ffF Controleer even uw u i t rus t ing of die nog

compleet is.

Zo niet. . . . wij leveren U:

alle soorten hengels 3-delig 4.50 m. 4-delig

6 m en 4-delig 7 m.

Hengels uit één stuk van 3 t/m 7 m.

De nieuwste werphengels en werpmolens.

Tevens geven wij U, desgewenst alle benodigde inlichtingen en werking van

de werphengel met molen.

Verder: leefnetten, schepnetten, losse toppen, foudraals, alle soorten haken,

complete snoeren, losse dobbers, pennen, drijvers, Rotterdammers,

los snoer van no. 10 t/m no. 35 en losse onderlijnen, Supplex spin-

ners of lepeltje», enz. enz.

Hengelsporthuis H, HULSTIJN, Hengelo Gld

Her i n i

DE BESTE

BROMFIETS

De meest verkochte

Prijzen vanaf

f 398.—

Garage A. B. WOLSINK - Spalstraat - HENGELO GLD
TELEFOON K 6753—256



Moderne blouses

Prettige japonnen

Fleurige stoffen

Vlotte rokken

Leuke vestjes

Voor de ZOMER

Schröder

M,Bertram,Stationsstr,14Zelheni
Ruime keuze in :

KLOKKEN, PENDULES, KOEKOEKKLOKKEN,

WEKKERS, WEKKERKLOKJES, ENZ. ENZ.

Wij leveren het bekende Zwitserse horloge, merk

„REMOVA", een staaltje van Zwitsers vakmanschap

Ook voor BRILLEN het adres. Erkend leverancier

v/d Ziekenfondsen O.G Z.O. en OUDE IJSSEL".

Steeds alle maten massief gouden VERLOVINGS-

RINGEN voorradig. Levenslange garantie. Op gra-

veren kan gewacht worden.

Uw adres voor reparatiën, waaraan wij de uiterste

zorg besteden. Met l week terug.

Voor Keyenburg en omstreken houden wij zit-

ting IEDERE DINSDAGMIDDAG van 2-5 uur,

p.a. de Heer Klein Resink,
St Janstraat Keyenburg

H.H. LANDBOUWERS

j voor grasmaaien
naarr loonploegbedrijf

B. J. M E M E L I N K
bij 't Kervel, D 127, HENGELO Gld

Rode-, Witte-, Savoye-, Spruit-,

Bloem- en Boerenlcoolplanten

M. WIJNBERGEN

(Tel. K 6752-Nr. 241)

vraagt met spoed

PERSONEEL
TOOT alle afdelingen,

ook ongeoefenden of mensen, die nog

niet in het rijwielvak gewerkt hebben,

liefst tot 35 jaar

•¥> uitstekende arbeidsvoorwaarden,

-¥• opneming in het pensioenfonds,

-f uurloon op basis C.A.O. Groot-Metaal
met gemeten tarieven en dispensatie
van het college van Rijksbemiddelaars
t.a.v. de prestatiebeloning,

¥ vergoeding voor reiskosten.

Voor aanmelding en het verkrijgen van nadere

inlichtingen ('s avonds na werktijd):

Hengelo Gld: T. Brus, Dijenborgsestr. 4,

of bij de fabrieksportier (over dag van 8—12

en van l—5.30 uur).

•¥• Is het moeilijk U persoonlijk te melden, dan

kunnen wij U, na opgaaf van Uw juiste

adres, aan huis bezoeken.

Advertenties voor „DE R E C L A M E "

worden voor Keyenburg en Omstreken

aangenomen door de agent :

A. W. P E T E R S
St. Janstraat 15

tot Donderdagsmiddags 12 uur

Ook voor A L L E VOORKOMENDE

DRUKWERKEN kunt U zich wenden

tot bovengenoemd adres.

Foto-Artikelen en Rolfilms
Boekhandel WOLTERS



Ook in Wellington

is Heineken's Bier

het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde 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
blijft

Een r et o u rt j e

Almelo -Wellington.

Waar is het beter wol-kopen dan op Nieuw Zeeland,

het land van de schapen? Naar Wellington dus. Deze

wol-inkoper was niet bang voor die grote ,.sprong".

Zo zie Je nog eens wat van de wereld. En . . . je valt

van de ene verrassing in de andere. Onze vriend uit

Almelo bestelde gewoontegetrouw Heineken. Wie

schetst z'n verbazing toen hij even later achter zo'n

koel. parelend glas bier zat. ,.Hoe bestaat het", dacht

hy. „Heineken's Bier in Wellington . . ."

Waarom niet eigenlijk? Heineken is niet voor niets

de grootste exporteur van Pilsener Bier ter wereld!

In Barchem en Biak. in Buurse en Buffalo, in Borculo

en Bombay. overal wordt precies hetzelfde bier ge-
dronken: Heineken's Bier.

Toen onze ,, door-de -wol-geverfde" reiziger in Almelo

weer z'n dagelijks biertje „pikte", snoefde WJ

tegen z'n biergenoten: „Mochten jullie eens naar

Nieuw Zeeland reizen dan hoef Je je Heineken niet te

missen. De mensen daar drinken het ook enne...
met liefde, hoor. Net als wij."

Heineken's Bier

TEGEN

bronchitus bij uw pluimvee is

BOVAL
••n uitstekend Homoeopatisch middel

Snclwerkend — Onschadelijk

Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

Fantastisch wat een
brommer

die „Boy Zöndapp"
Agent voor de gemeente Hengelo Gld:

W. LUIMES, Raadhuisstraat 27
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Waarom
Esso gas?
Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert....)

• Kwaliteit door zuiver produkt

• Inhoud 13 kg per fles

• Veiligheid - loge druk in gekeurde flessen

• Service door vakbekwame depothouders

Vraagt daarom niet naar „flessengas",

maar

Voor koken ....verwarmen.... warm water enz..

Met Esso bent U beter uit l

Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag

•
•
•
+

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hoofddepöt ESSO-GAS:

WINTERS Spalstraat 8 - Tel. 280

GEVRAAGD : voor spoedige indiensttreding

een vrouwelijke administratieve kracht
voor kantoorwerkzaamheden, goed kunnende typen,

een flinke verkoopster
uoor stoffen en wolvak.

Geboden wordt: prettige werkkring met goede salariëring

ZUTPHEN

Werkkrachten gevraagd
voor fabriekswerkzaamheden

en voor de expeditie.

Hengelose Cement-lndustrie - Tel. 270
Hummeloseweg

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Te koop een toom biggen
J. R. Pelskamp, Wichmond-
seweg 23, Hengelo Gld

N.o.Z.

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-lront vanaf f 19.90

Te koop een beste dragende
b.b. zeug, Moeder ster-
zeug, 5 beste biggen,
fornuispot van 100 L en
een wasmachine, bij A.
L. Ellenkamp, D 31, Hen-
gelo Gld, Tel. 385

Te koop een toom biggen
B. Mentink, C 87

Hengelo Gld

Te koop een in goede staat
zijnde^ gra

s a

Brunderink, Hengelo

Te koop een toom mooie
biggen, bij L. W. Harm-
sen, Memelink, Hengelo G.

Te koop 50 jonge hennen
W x H . B. J. A. Mentink,
Tramstraat 6, Hengelo Gld

Te koop 5 beste biggen,
bij Joh. H. Tolkamp, D 78
Hengelo Gld

Te koop jonge hennen
(W. x P.) bij H. Regelink
E 50 - Hengelo Gld

Bezorgt steeds

vroegtijdig Uw

Advertenties
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Gemeente Hengelo Gld

ONDERWERP: Aan hen die nog niet zijn verzekerd
Sanatoriumverpleging. tegen de kosten van Sanatorium-

verpleging.

Nu binnenkort in deze gemeente het bevolkingsonderzoek op tuberculose zal beginnen, vestigen
wij voor zover nog nodig uw aandacht op de mogelijkheid van verzekering tegen de financiële ge-
volgen van een eventuele opneming in een sanatorium.

Deze mogelijkheid wordt U alsnog geboden door de Stichting Nederlandse Sanatorium verzekering
N.S.V. te 's-Qravenhage.

Het zal U wellicht nog niet bekend zijn, dat de gemiddelde sanatoriumverpleegprijs thans plm.
f 12.— per dag bedraagt. Het behoeft geen betoog, dat bijna niemand in staat zal zijn deze kosten
uit eigen middelen te dekken en dat ieder bij de financiering hiervan voor grote moeilijkheden
zal komen te staan. Gelukkig zijn voor een groot deel der bevolking ook in dit opzicht de nodige
voorzieningen getroffen. Zo zijn de verplicht- en vrijwillig verzekerden van de ziekenfondsen, die
een aanvullende verzekering bij hun fonds hebben gesloten geheel tegen deze kosten gevrijwaard.
Diegenen echter, die géén lid van een ziekenfonds kunnen zijn, omdat de wettelijke bepalingen
zich hiertegen verzetten, zullen er goed aan doen zich op eigen gelegenheid tegen deze kosten
te dekken.

De Stichting N.S.V. heeft geen winstoogmerken en de premies worden zo laag mogelijk gehouden.
Voor een verzekering van b.v. f 12.— per ligdag is slechts een premiebedrag van f 5.40 per jaar
per gezinslid van 16 jaar en ouder verschuldigd.
De gezinsleden beneden de 16 jaar worden dus gratis mee verzekerd.

U zult met ons overtuigd zijn, dat de kosten voor deze verzekering, in verhouding tot het enorme
risico hetwelk daartegenover staat, zeker laag zijn te noemen. U dient wel te bedenken, dat bij de
huidige hoge verpleegprijzen een sanatoriumkuur gemiddeld op een bedrag van f 5000.— komt te
staan. Wij achten het daarom een algemeen belang om bij U op een verzekering bij de Stichting
N.S.V. aan te dringen.
In onze gemeente worden de belangen van de Stichting N.S.V. behartigd door het Algemeen Zie-
kenfonds O.G.Z.O. te Qoor. De boden van deze ziekenfondsen zullen U bij het afsluiten van een
verzekering gaarne van dienst zijn.

Teneinde een vlotte inschrijving te bevorderen, zal het O.G.Z.O. zitting houden op Woensdag
6 juni a.s.: te Keyenborg, in de wachtkamer van het gebouw van „Het Wit-Gele Kruis", van
10-12.30 uur, te Hengelo Gld in het gebouw van „Het Groene Kruis", Kastanjelaan, van 14-20 uur.
Verder kunt U zich melden bij de bode van het Ziekenfonds, de heer B. Grootbod, Vordenseweg
44 alhier.

Wij menen goed te doen een en ander ter Uwer kennis te brengen, vóórdat door het komende
onderzoek de eventuele gevallen aan het licht komen en voegen hier nog aan toe, dat bij directe
toetreding en na, acceptatie, de rechten aanstonds ingaan, zodat geen wachttijd behoeft te worden
doorgemaakt.

Nadrukkelijk wijzen wij erop dat zij, die zonder geldige reden nalaten, deze verze-
kering te sluiten, niet voor tegemoetkoming van de gemeente in de koeten van
Sanatoriumverpleging in aanmerking zullen komen.

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld,
De secretaris, De burgemeester,

HENGELO GLD, l juni 1956 H. C. Arends Th. Mackay


