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succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS
v/h CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 1307

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen,

Elke Zondagavond film zaal Langeler

3 maart jaarfeest Jongensclub

4 maart Show „Muziekparade"

zaal Winkelman

13 maart uitvoering „Looft den Heer"

21 maart N.V.E.V.

26 maart toneel- en filmavond OLS dorp

28 maart uitvoering zang- en toneelver.

Excelsior

11 april N.V.E.V.
12 en 23 april uitvoering chr. muziekver.

Crescendo

Nut wil tentoonstelling
organiseren.

Woensdagavond werd de laatste Nutsavond
in dit winterseizoen gehouden in zaal Lan-
geler. Wegens afwezigheid van de voor-
zitter, werd de avond geopend door de heer
G. Lenderink. Deze sprak in zijn openings-
woord zijn teleurstelling uit over de matige
belangstelling.
Het Confetti-Cabaret, o.l.v. Joep Peeters,
bracht een non-stop-programma onder de
titel Kolderklodders, een alleszins geslaagd
geheel.
Het Nut heeft het voornemen een tentoon-
stelling Old Hengelo te organiseren.
Het doorgaan ervan hangt af van het ter
beschikking gestelde materiaal. Kijkt u thuis
eens rond of u bijv. nog oude foto's of
prenten voor dit doel heeft.

Keyles 2 - Grol 1

Keyles 2 heeft deze keer geen winst kunnen
halen tegen de Grollenaren.
Zowel Homan als Luesink bleken de min-
dere tegen Koppelman J. Blanken en, M.
Blanken.
Alleen Bergevoet wist een winstpuntje te
halen en redde zo de eer voor Keyenburg.
Daar ook het dubbelspel voor Grol was,
werd deze strijd beslist met een 9-1 over-
winning voor Grol.

Inspectie N.R.S.
Door inspecteur Nieuwenhuis te Steenderen
werden de volgende dieren ingeschreven.
Trees 16 b- 77, A. J. W. Mentink. Riekie
bc+ 76. G. H. Wolbrink. Gerrie b 79,
Roosje b- 78, Roza b- 77, Joh. Dimmendaal.
Alie b- 79, G. W. Lijftogt.

KERKDIENSTEN
4 maart

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint, Bediening H.D.
Goede Herder Kapel 10 uur, dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Keijenburg gaat carnaval vieren

Woensdag werd de laatste hand gelegd aan
de voorbereiding ter viering van het carnaval.
Zaterdag wordt begonnen met een openings-
bal en maandag- en dinsdagavond carna- tmfim

valsbal in beide zalen. Op beide avonden
worden de kostuums gekeurd en heeft dins-
dagavond de prijsuitreiking plaats.
De zondag staat geheel in het teken van de
muziekparade in zaal Winkelman. Aan deze
parade werken een groot aantal artisten mee.
Men deelde ons mede dat dit programma ook
door de meer bezadigden en ouderen zal
worden gewaardeerd.
Zondagavond zal, na enkele nummers van AAN
de muziekvereniging en Semper-Avantie de
Mucky-verloting plaats hebben, waarna op-
voering van het dol-komische spel „Een
grensgeval".
We twijfelen er niet aan of ook het carna-
val 1962 zal weer een succes worden.

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur

Dr Felix Tel. 06755-266 (b.g.g. 008)

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

Jaarvergadering D.I.O.

Op deze matig bezochte vergadering, welke
door de voorzitter de heer Melgers werd
geopend, was direct al een sombere toon
te bespeuren in verband met de financiële
positie van de vereniging.
Een feestvergadering zoals men tot heden
gewend was, zou er dit jaar wel niet over-
schieten.
Het verslag van de penningmeester gaf dan
ook maar een klein batig saldo aan, zodat
men naar middelen moet uitzien om verder
te boeren.
Uit het verslag van de secretaresse bleek
dat het ledental wederom groter was. Aan
sportdagen heeft D.I.O. in het afgelopen
jaar niet kunnen meedoen, omdat deze
samen vielen met de kermis.
De G. A. dankte in zijn woord de leden
en vooral het bestuur voor het vele werk
en drong er bij de leden op aan zich be-
wust te zijn van de plaats welke de R.K.
sportverenigingen in deze tijd dienen in te
nemen.
In de rondvraag werd besloten deze zomer
gezamelijk een uitstapje te maken.
Hierna sloot de voorzitter deze vergadering.

HENGELO GLD

Burgerlijke stand.

Geboren: Liana M. W. dr van B. W.
Thuss en J. P. A. Oostendarp. Wilhelmina
B. A. dr van A. B. W. Moorkamp en A.
J. M. Vanderbosch. Bobertus A. M. zn van
L. H. M. Besselink L. C. M. Jansen,

Gehuwd: Th. C. M. Huls (Doetinchem) en
W. H. Bultink. W. F. Nijenhuis (Enschede)
en A. C. M. Joly,

Oranje-comité gaat collecteren

Naar wij vernemen, zal in de periode van
15 maart—15 april a.s. vanwege het plaat-
selijk Oranjecomité de jaarlijkse collecte
worden gehouden ten behoeve van de trac-
tatie der kinderen.
Desgevraagd deelde men ons mede, dat deze
collecte zal worden gehouden los van de
inzamelingsactie ter gelegenheid van het
zilveren huwelijksfeest van Hare Majesteit
de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid
de Prins.



Besturen van verenigingen of instellingen
die een verslagje van uitvoering óf andere aktiviteit in „De Reclame" opgenomen

wensen te zien, worden verzocht ons tijdig een verslag hiervan te doen toekomen,

liefst elke week voor maandagavond half zes.

„De Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

en de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

VERBOND VOOR VEILIG VERKEER

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 1388

Filmnieuws
A.s. zondagavond draait in zaal Langeler
de prachtige kleurenfilm „Freddy unter
fremde sterne" met Freddy Quinn.
Freddy de zingende gelukzoeker zwerft
door Canada.
Aanvang 8 uur. Alle leeftijden.
Zie advertentie in dit nummer.

Kies Uw meubelen

uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend

met U naar de grote

toonzalen

öPooiDofl's Hnginr.

Benoeming
Onze plaatsgenoot de heer F. E. J. ten
Barge, onderwijzer aan de Ds J. L. Pierson-
school, werd met ingang van l september
a.s. benoemd tot hoofd van de Chr. lagere
school te Elden (gemeente Eist).

Neem ook een abonnement op

•V- voor slechts f 2.00 per half jaar

Feestavond Schutterij
De Schutterij te Keyenburg hield haar jaar-
lijkse feestavond in de Eikeboom en het
Parohiehuis.
De leden hadden met hun dames de keus
de avond door te brengen in zaal de Eike-
boom, waar een balvond was georganiseerd
en het Parochiehuis, waar de Heikneuters
optraden.
In beide zalen was het lekker vol.
De Heikneuters gaven alles wat ze konden
in een nonstop programma, zodat de zaal
daverde van de lachsalvo's
De grollen en grappen buitelden als het
ware van het podium.
Het bestuur heeft een goede keus gedaan
en alle leden waren zeer voldaan over deze
avond.

1000 jaar Hengelo.
In zaal Bruggink had dinsdagavond een
bijeenkomst plaats van afgevaardigden van
een aantal verenigingen en instellingen
onder voorzitterschap van burgemeester
Mackay.
Het doel van deze bijeenkomst was een
oriënterende bespreking aangaande het 1000-
jarig bestaan van de gemeente Hengelo
Gld in 1963.
Alle aanwezigen waren het er over eens
dat er iets gedaan moest worden om aan dit
tiendubbele eeuwfeest luister bij te zetten.
In verband hiermede werden enkele perso-
nen aangewezen die het vormen van com-
missie's gaan voorbereiden.
Het is de bedoeling de feestelijkheden in de
zomer van 1963 te organiseren.

LANGELER'S Automatiekhal
Ter gelegenheid van de opening van onze

gemoderniseerde AulomalieKhal
geven wij zaterdag- en zondagmiddag

vanaf 3.30 uur als extra openingsreclame

akje patates frites voor 15 cent

idem met mayonaise 25 cent

een z

Zaterdag 10 maart

GRATIS DANSEN

P O P L A C L O S E T P A P I E R
«•••«••HEBaBBMni extra grote rollen

't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2

Ouderavond
School met de Bijbel Bekveld

op donderdag l maart a.s.

des avonds half acht.

Spreker de heer B. ZEEVALKINK, uit Vorden.

Onderwerp:

„SCHOOL EN HUISGEZIN"

Het Bestuur

Visitekaarten Drukkerij WOLTEHS

Extra reclame

100 gram hamworst 35 cent

500 gram leverworst 75 cent

Slagerij Raterink



Voor de vele blijken van

belangstelling bij ons huwe-

lijk ondervonden, zeggen

wij U hartelijk dank.

G. Wijnbergen

A. Wijnbergen-

Kempers

Laren, maart 1962
Deventerweg 95a

Te koop gevraagd

consumptie-

wortelen
M. Wijnbergen

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN

Telefoon 3539

Te koop vers gedorst

roggestro. B. Ment ink ,

C 87 Hengelo Gld

Te koop een r.b. dr. maal
uitget. 5 maart, vrij bedrijf

W. A. Kaak, E 39,

Hengelo Gld

Biggen te koop.
J. W. Zeevalkink, C 71

Te koop vers gedorst

roggestro. B. A. Luesink,

„Brunderink" Hengelo Gld

Tel. 1261

Te koop een toom biggen

bij R. Klein Winkel, Varssel

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporlage's

van DOLPHIJN

Te koop een r.b. dr. vaars

13 maart a.d.t. G. J. Stol-

tenborg, Polweg l, Wich-

mond, Tel. 06754-375

BEKENDMAKING
'

y

met ANIMO-ZEGELS

DUBBELE KEUS!
geld of reizen

per Nederlandse Spoorwegen
Voor l volle Animo-spaarkaart kunt U kiezen tussen een uitke-
ring van f. 6.25 in spoorreischeques per N.S. off. 5.- in contanten.
Voor een kleine volle Animo-spaarkaart is dit een reischeque
per N.S. van f. 1.25 off. 1.- contant. De spoorreischeques worden
aan elk loket der Nederlandse Spoorwegen als geld aangenomen
ter verkrijging van een binnenlands spoorkaartje. Volle Animo-
spaarkaarten zijn te allen tijde bij elke Animo-wii
selbaar.

•winkelier inwis-

ANIMO-ZEGELS GEVEN
V-E-E-L MEER!

Vraag dus in elke winkel bij al Uw
aankopen altijd om Animo-zegel&!

Fublikatie van Bureau Animo-7egels, Heem-
raadssingel 245, Rotterdam, tel. 010 - 55680 -
52341-33391. Bank: Amsterdamse Bank N.V.

Toon ba n krol len
Wolters Boekhandel

Zie en hoor het

op z'n best met

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

Plaatst Uw advertenties in

„De Reclame"
Voor

Visitekaartjes

Geboortekaartjes

Ondertrouwbrieven

Rouwbrieven en alle

Handelsdrukwerk naar

„ R E V E R N A "
TRAMSTRAAT 2 — TEL. 1692



l

Houtverkoop Hackfort
Mots. Rombach zal op dinsdag 6 mrt. '62 NAM. 2
UUR aan Bosmanshuis te Vorden publ. a contant ver-

kopen onder Huize Hackfort:

eiken, fijnspar en grove dennen aan hopen

voor timmer- en steigerhout, posten,

slieten en brandhout.

Perc. l iepen v. posten a/de Deldense grintweg;

2 t/m 17 fijnspar v. sporen, steiger- en timmerhout i/h

bos voor Hein Rietman; 18 t/m 30 eikjes en 31 en 32

brandhout i/h Zonder; 33 t/m 36 brandhout i/h Lui-

bosje bij Wuestenenk v/d Enk; 37 t/m 39 brandhout

a/d Kruisdijk; 40 douglas i/d wei a/d beek bij Mak-

kink a/d Koekoekstr.; 41 t/m 43 brandhout; 44 t/m

59 fijnspar v. steigerhout en spoortjes, en 60 en 61

brandhout i/h bos a/d Koekoekstr.; 62 t/m 87

grove dennen v. rikken en ruiters in Makkinkbroek;

88 t/m 100 eikjes w.o. l perc. brandhout i/h Lendeke

bij Dijkman in Leesten; 101 t/m 110 zwaar brand-

hout a/d Kamp bij Gr. Starink in Warken.

Aanw. de bouwlieden.

GEMEENTE HENGELO GLO

Herijk van
maten en gewichten

De aandacht van belanghebbenden wordt er op ge-
vestigd dat op 7, 8 en 9 maart 1962 in de zaal van

hotel 't Averenck, Th. Michels, Spalstraat 45 alhier,

wederom herijk van maten en gewichten zal plaats
vinden.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de herkeuring
van maten en gewichten verplicht is gesteld.

Het gemeentebestuur.

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo-G

vraagt een flinke werkkracht
die genegen is alle voorkomende werkzaam-

heden te verrichten.

Sollicitaties ten kantore der fabriek t/m

7 maart 1962.

Met een advertentie in dit blad heeft menigeen succis gehad

Naaimachines
Koopt U bij de vakman,
want een eerste klas machine
gaat Uw leven lang mee.

'n ZIG-ZAG in koffer salon-

kast of naaitafel is een

IDEALE MACHINE.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

B. J. HULSHOF

DENK
aan de UITVOERING

van de Chr. Zangver. „Looft den Heer11

op 13 Maart a.s.

in zaal Langeler.

Advertenties voor „DE RECLAME"

worden voor Keyenburg en Omstreken

aangenomen door de agent:

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

tot Dinsdagsmiddags 12 uur

Ook voor A L L E VOORKOMENDE
DRUKWERKEN kunt U zich wenden
tot bovengenoemd adres.

3 BALLPOINTS in «tui
(rood - blauw en groen)

voor slechts f 1.—

„REVERNA" Tel. 1692

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zondagavond 4 maart 8 uur

EEN KLEURENFILM

„FreJdy unter treinde sterne"
met Freddy Quinn.

Freddy de zingende gelukzoeker zwerft door

Canada.
Toegang alle leeftijden

Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

I
l


