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De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg
Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

Abonnementsprijs

f 2.- per half jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneé Tel.
1464 en Memelink Tel.

1521

COÖP. Boerenleenbank ^k Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten

(Raiffeisen-Bank) r^ en 3\\e andere bankzaken. A

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

Betaling aüonnemenlsgeld „De Reclame"
Wij delen onze abonnee's mede, dat betaling van het

abonnementsgeld Ie halfjaar 1962 kan plaats vinden

tot en met woensdag 15 maart a.s.
aan de zaak, of door storting op giro no. 964791,

t.n.v. Drukkerij Wolters.

Na genoemde datum zal over het bedrag per kwitantie
worden beschikt, verhoogd met 20 cent incassokosten.

Abonnementsprijs f 2.— per halfjaar.

De administratie.

handen
ruw of schraal

-GELElGiïQi!

Biljartwedstrijden.
Naar wij vernemen zullen a.s. zaterdag en
zondag in hotel Michels alhier de geweste-
lijke kampioenschappen (2e klas persoonlijk)
gespeeld worden.
De deelnemers voor deze wedstrijden zijn
o.m. afkomstig uit Soestdijk, Arnhem, Nij-

megen, Eist, Doetinchem en Dieren.
In hotel Michels staan thans twee biljart-
tafels opgesteld waar de wedstrijden op ge-
speeld worden.

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

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
30 maart uitvoering Jongelings- en

Meisjesver.

11 april N.V.E.V,

12 en 23 april uitvoering chr. muziekver.
Crescendo

Automatiekhal geopend
Zaterdagmiddag heeft hotel Langeler de
nieuwe automatiekhal voor het pupliek
opengesteld.
Na een drastische interne verbouwing is de
oude kruidenierswinkel herschapen in een
moderne hal met een 6-tal rijen loketten
voor warme en koude gerechten. In de hal
is een nieuwe muziekbox (200 nummers) op-
gesteld, waardoor het geheel tot een ge-
zellig zitje is geworden. Achter de hal is
een nieuwe keuken verrezen, van waaruit
de loketten bediend worden.
Tevens heeft de heer Langeler met deze
verbouwing een belangrijke uitbreiding ver-
kregen ten opzichte van de hotelaccommo-
datie tot een totaal van 20 bedden.

Ter gelegenheid van deze opening is er a.s.

zaterdagavond gratis dansen in de zaal.

KERKDIENSTEN
11 maart

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds F. J. Dun, pred. te Hummelo,

Jeugddienst

10 uur de heer te Winkel

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Kwint,

Bediening H.D.

Woensdag 14 maart 7.30 uur Ds Kwint,

Bidstond voor het gewas
Goede Herder Kapel 7.30 uur dhr te Winkel

Bidstond v.h. Gewas

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Ds D. Lamberts, Deventer

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

PUROL in huis!
Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot G. A. Harmsen, slaagde
te Slootdorp voor het examen Landbouw-
werktuigen (landbouwmachines).

AAN

HENGELO GLD

Filmnieuws
Zondagavond 8 uur draait in zaal Lan-

geler de spannende kleurenfilm „De koning
der Piraten", met John Derek en Barbara
Rush. Zeeduels van man tegen mam.
Spanning van begin tot einde.
Zie verder advertentie in dit nummer.

Sparen
Gedurende de maand Februari werd op de
Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 16.516,36

en terugbetaald f 5.181,52.

C.J.C. Jong Hengelo
Bovengenoemde vereniging gaf in Concordia
in 'n 2-tal avonden haar jaarlijkse uitvoering.
Voor beide avonden bestond grote belang-

stelling, vooral de zaterdagavond was zeer
druk bezocht.
In diverse schetsjes trad de jeugd voor het
voetlicht, afgewisseld door optreden der
„Clanja Girls ' uit Varsseveld, die met
diverse liedje^ het geheel afwisselden.
Na de pauze traden de meer oudere leden
op in het 3 bedrijvige toneelstuk „Kameraad-
schap". Het werd zeer goed gespeeld en
een dankbaar applaus mochten ze in ont-

vangst nemen.



Maandag 12 maart a.s. hopen onze lieve ouders

D. J. MAALDERINK

en

B. J. MAALDER1NK-ENGBERS

de dag te herdenken dat zij voor 12
l
/2 jaar in de echt

werden verbonden.

Hun liefhebbende kinderen

Dick

Martha

Elsje

Anja

Hengelo Gld, maart 1962

lekink 10

Gelegenheid tot feliciteren van 4.30-6 uur in Concordia

te Hengelo Gld.

Automatiek Langeler, Hengelo GIJ
f.} A.s. zaterdag 10 maart

Openingsbal
GRATIS DANSEN

Orkest H. BRUGMAN

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS
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

•n de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

Demonstratie
Corsettenindustrie.

Op woensdag 14 maart wordt des avonds
7.30 uur in zaal Concordia een demonstratie
gehouden door de Corsettenindustrie Perana

uit Arnhem.
Deze avond heeft vooral ten doel een goede
voorlichting te geven.
Er zal aandacht besteed worden aan het
grote belang van een goede „basis" onder
de kleding, niet alleen ter correctie van het
figuur der Vrouw, maar ook ter wille van
haar gezondheid.
Perana zal o.a. haar nieuwste product het
corset van schuimrubber introduceren. De
bijzondere eigenschap van dit corset is, dat
het niet hindert bij de bewegingen dank zij
de elasticiteit van het materiaal.
De voorlichting zal nog verduidelijkt wor-
den door een projectie in kleuren.

Zeer geslaagde muziekparade.
De muziekparade te Keyenburg mag in alle
opzichten geslaagd heten. Reeds ver voor
de aangekondigde begintijd begon het pu-
bliek van heinde en ver de zaal binnen te
stromen.
De organisator de heer Joh. van Aken
heette allen hartelijk welkom en hoopte dat
zowel de deelnemers als het publiek deze
middag onverdeeld mocht genieten.
Wat de parade zelf betreft, niets dan lof,
én voor de organiesatitie, én het uitgelezen
programma.
Het publiek kon hier kennis maken met
voor hen geen onbekenden van radio en
televisie en heeft dit alles weten te waar-
deren, want tijdens de gebrachte nummers
was het beslist stil in de zaal,
Vanzelfsprekend hadden de optredenden
een uitbundige ovatie in ontvangst te nemen.
Voor het Mukey-comité is deze muziek-
parade geen slag in de lucht geweest en
ook het aantal aanwezigen was zo, dat er
echt niet meer bij kon.
Zij nog vermeld dat de jury bestond uit de
heren D. Wolters, K. Wolters Jr. en H.
van Aken.
Op de uitslag komen wij nog nader terug.

Regionale E.H.B.O.-wedstrijden

te Keyenburg.
In vergelijking met andere jaren, was er
deze keer niet die belangstelling, welke we
voor deze wedstijden gewend zijn.
Me). Rondeel opende deze avond met een
hartelijk woord van welkom aan allen, zo-
wel deelnemer als belangstellenden.
Hierna volgde de wedstrijd.
Gegeven: Twee ongevallen bij een trein-
reis; gevraagd: eerste hulp en vervoer der
slachtoffers.
De deelnemende verenigingen waren: Drempt,
Steenderen, Olburgen en Keyenburg.
Het aantal te behalen punten was: voor

groepen 240 en voor comm. 70.
De jury bestond uit de heren doktoren
Rensing en van Wissen. Dokter Hanrath
was wezig ziekte afwezig.
De uitslag was:

Steenderen groep 195 comm. 54 pnt.
Olburgen groep 167 comm. 49 pnt.
Keyenburg groep 163 comm. 22 pnt.

' Drempt groep 159 comm. 38 pnt.
Dr Rensing gaf hierna een algemeen over-
zicht en zei tot zijn spijt te moeten con-
stateren, dat er niet zo accuraat gewerkt is
als voorgaade jaren.
Dokter van Wissen die de prijzen uitreikte
gaf eerst nog een algemene uitslag:
l Drempt 731 pnt ; 2 Steenderen 713 pnt.
3 Olburgen 668 pnt ; 4 Keyenburg 622 pnt.
Drempt werd hierdoor winnaar van de
wisselbeker voor de 2de keer, plus de beker
van dit seizoen, Steenderen medaille, Ol-
burgen lauwertak en Keyenburg de troost-
prijs. De voorzitster mej. Rondeel dankte
allen voor de belangstelling en in het bij-
zonder de heren doktoren voor hun moeite
en tijd gegeven voor dit werk.
Als blijk van waardering werd aan hen een
klein aandenken ter hand gesteld.
Dr Rensing bedankte hierna voor de erken-
telijkheid en prettige samenwerking, waarna
deze avond door de voorz. werd gesloten.

Oranje-comité.
Het nieuwe oranjecomité in onze gemeente
is als volgt samengesteld :
J, v, d. Griend, voorz.; J. A. Bolt, secr.;
G. A. Oosterink, penningm.; W. G. Geurt-
zen, H. J. Prenger en M. Hoogeveen.
Voor de feestelijkheden ter gelegenheid van
het 25-jarig huwelijk van het koningspaar
worden door dit comité reeds voorberei-
dingen getroffen.

Toneelavond Varssel.
De jaarlijkse toneelavond van de chr. jeugd-
vereniging te Varssel werd vrijdagavond
gehouden.
Na opening door het hoofd der school, de
heer M. G. Luimes, volgde opvoering van
het blijspel „Robbedoes", terwijl na de pauze
met muzikale afwisseling werd opgevoerd
het toneelstuk „Zij, die «gestuurd was".
Beide stukken verkregen een goede vertolking.
Ds Kwint dankte de spelers voor het ge-
bodene, waarna sluiting met gebed en avond-
zang. Zaterdagavond werd een geslaagde
herhaling gegeven.

Burg. stand
Geboren : Ferdinand zn van W. Hillebrand
en D. J. Elsman; Willem J. zn van D. J.
Harmsen en E. A. Praastink ; Leidina A.
dr van J. F. Hulshof en J. H. Wormgoor.

Gehuwd : Hendrikus A. te Stroet (Zelhem)
en Frederika G. T. Winkelman.

Overleden: Gerrit Langwerden, echtgen. v.
D. Hekkelman.

Kies Uw meubelen

uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
mei U naar de grote

toonzalen

Oroolöoö's Minginr.

| Aklie Bijstand 4
Loten verkrijgbaar bij

WOLTERS Boekhandel



Aan allen die hun mede-

leven hebben betoond bij

de ziekte en na het over-

lijden van onze inniggeliefde
Moeder en grootmoeder

Reintje Oimmendaal
geb. Mennink,

betuigen wij bij deze onze

hartelijke dank.

Fam. Joh. Dimmendaal

Hengelo Gld, Maart 1962

Te koop Koningspoedel,
reu, 10 mnd. (stamboom)

Oorfazanthaan. Kerkstr. 4

Hengelo Gld.

Te koop een toom biggen

Wed. A. Menkveld, C 55

Te koop 2 toom biggen.

J. Woerts ,,Mettemaat"

B 59

Te koop een r.b. dr maal

bijna a.d.t., vrij bedrijf.

W. Nieuwenhuis, Bekveld,

D 33

Te koop 4 gewone stoelen
2 armstoelen, 1 bloemen-

tafeltje, 1 vloerkleed.
H. J. Harmsen Banninkstr. 4

Te koop een toom biggen

7 stuks, Ie worp. E. J.

Eenink, E 81, Hengelo Gld

Te koop zw.b. maalkalf.
J. Buunk, B 88.

f A. HCYINK
• Spannevogel Hengelo |

i ---------- 1

Te koop 5 zware pitrain
biggen. E. J. Roenhorst,

Varsselseweg B 69,
Hengelo Gld

Te koop een toom zware

biggen. B. Berendsen,

Pluimveehandel Bekveld,

Tel. 1504

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Koopt bij onze adverteerders

OP VELER VERZOEK

heR-mtvoemnG
VAN DE CHR. ZANGVERENIGING

„looft oen heep j >

Dirigent de heer G. J. SCHEPPER

(met medewerking van D. Scheffer Jr.)

op Dinsdag 13 Maart a.s. in zaal Langeler.
Aanvang 7.30 uur.

Na een prachtig zangprogramma zal na de pauze door de bekende

KOOLHOVENSE PLANKENIERS worden opgevoerd:

„möianenBloeö"
Spel in 7 taferelen door Bill Canmany

Geen plaatsbespreken

IV Men wordt daarom verzocht vroegtijdig aanwezig te zijn.

Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

Kaarten verkrijgbaar bij de secretaris Kerkstraat 17.

MEISJES
die een

prettige en goedbetaalde
werkkring zoeken,
vinden die zeker bij

Confectie-atelier

Nico ter Kuile & Zn N.V.
Hengelo Gld

Gehuwde vrouwen
komen ook in aanmerking.

Reiskosten worden vergoed.

Aanmelden: Raadhuisstraat 33a - Hengelo Gld

imachi
_ X« • • • • • • m f

nes
Koopt U bij de vakman,

eerste klas machine
gaat Uw leven lang mee.

'n ZIG-ZAG in koffer salon-
kast of naaitafel is een

IDEALE MACHINE.
\

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden

B. I. HULS

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsfolo's en
reportape's

van DOLPHIJN
Te koop gevraagd biggen.

D. M. Wullink, D 136,
Hengelo Gld

Te koop of te ruil 3 r.b-
dr. vaarzen en een r.b.
afgek. vaars.

Harry Stapelbroek

Te koop 3 toom biggen

bij J. Gr. Roessink, B 60.
Hengelo Gld

Te koop 3 dekrijpe

beertjes. J. A. Steenblik,

Wichmondseweg 23,

Hengelo Gld

Te koop drachtige gelten

bijna a/d telling, tevens

goedsoortige beertjes,

5 mnd oud. Alles van ster-

zeugen. A. Groot Roessink,
B 4 Hengelo Gld.

Volgt
het

uoorbeeld
van

zovclcn
en

plaatst
uw

advertenties
in

„De Reclame"



Soepballetjes
2 blikken

Reine Victoria's
1 pot .

4 Chocoladerepen
(melk, puur, hazelnoot)

Augurken zoeizuur
Literspot .

VIVO SPECIALITEITEN

85
69
49
149
37

Behalve bij de VIVO! Daar gaat, hoe
voordelig u ook koopt, de kwaliteit
altijd voorop!

Geldig van 8 - 1 5 maart 1962

Haagse Leverworst
1 50 gram

En... ook nog VIVO-wapentjes CADEAU
VIVO

met j.o. recht op GRATIS treinreizen

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zondagavond 11 maart 8 uur
DE KLEURENFILM

KONING DER PIRATEN
met: John Derek - Barbara Rush

Zeeduels van man tegen man.

Toegang 14 jaar

Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

fvu ÓÓK In (stengelc
(alléén voor dames boven 18 jaar)

de - in andere plaatsen met enorm succes gehouden

Gratis Perana

KLEURENFILM-AVOND
komt nu ook bij U met een praatje en een plaatje leer-
zame dingen vertellen over de verbeteringen van Uw figuur.

Op woensdagavond 14 maart a.s.
8 uur in zaal ,.Concordia" te Hengelo Gld.
Zaal open 7.30 uur.

Houdt deze avond vooral vrij. Het nieuwste uit Amerika
wordt U op deze avond getoond. Alle dames kunnen nu
maten slanker worden.
Gezelligheid - kleurenfilm - gratis kopje koffie en

EEN EXTRA VERRASSING.
Komt U ook? Samen met Uw vriendin?

"V.V. en A. V. „PAX

op donderdag 15 maart a.s.

Aanvang 8 uur. Zaal Demming.

Het Bestuur.

uereniging DOOP UreemJelingenuerheer
Op maandag 12 maart a.s. zal door bovengenoem-

de vereniging, des avonds te 8 uur een

algemene vergadering

worden gehouden in zaal Leemreis

AGENDA:

Opening en mededelingen.

Notulen.

Jaarverslag penningmeester.

Jaarverslag secretaris.

Eventuele suggesties van de leden.

Ronddraag.

Na de pauze vertoning van dia's o.a. van Hengelo en

omgeving.
Sluiting.

Het Bestuur.

Voor

Visitekaartjes

Geboortekaartjes

Ondertrouwbrieven

Rouwbrieven en alle

Handelsdrukwerk naar

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

Zie en hoor het

op z'n best met

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS


