
31e jaargang no 11 - donderdag 15 maart 1962

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

Coöp. Boerenleenbank
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B.B. Voorlichtingsavond te Keyenbürp
Op 9 oktober 1961 werd in Hengelo een voorlichtingsavond gehouden van de

B(escherming) B(evolking). Deze avond werd goed bezocht en er werd toegezegd een
soortgelijke bijeenkomst te beleggen in de Keyenburg.
Welnu, deze zal plaats vinden op woensdag, 21 maart e.k., des avonds om acht uur
in het Parochiehuis aldaar.
Ook in de Keyenburg verwacht ik een grote opkomst, aangezien iedereen betrokken
is bij de bescherming tegen de gevaren welke voortvloeien uit de moderne oorlogvoering.
U hebt allen in het afgelopen najaar vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken
„Wenken" ontvangen voor de bescherming van Uw gezin en Uzelf, leest deze nog
eens goed door voor 21 maart, U zult dan nog meer aan deze avond hebben.
De toegang is vrij, U zal niet worden gevraagd lid te worden of een of andere functie
te aanvaarden. Niemand hoeft zich mitsdien weerhouden te voelen.
Wilt U wat meer weten betreffende die gevaarlijke-, onzichtbare- en dodelijke radio-
actieve neerslag (de z.g. fall-out) en zijn bestrijding, wilt U meer vernemen over nood-
rantsoenen of brandbestrijding,

komt dan op 21 maart e.k. om 8 uur naar het Parochiehuis
in Keyenburg.

Th. Ph. BARON MACKAY

burgemeester

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze
rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

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.
4 april uitvoering Meisjesclub

„de Zonnestraaltjes"
11 april N.V.E.V.
12 en 23 april uitvoering chr. muziekver.

Crescendo
29 april Motor-Cross „'t Zand"

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

Post onvoorzien
is de titel van het detective-televisie
dat door de zang- en toneelver. „Excelsior" zal worden
opgevoerd op woensdag 28 maart a.s. in Concordia.

Houdt deze avond vast vrij. Zie advertentie volgend nummer.

AAN

HENGELO GLD

uu? voerJU.'
Koopt

DUET-Nylons
met en zonder naad

f 1.75 per paar

JANSEN 't Schoenenhuis
Burg. stand

Geboren: Gerardus H. zn van G. L.
Ehringfeld en A. J. Klein Gunnewiek.

Ondertrouwd: Evert J. Wijers (Helmond)
en Gerharda C. Langeler.

KERKDIENSTEN
18 maart

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel
10 uur Ds Kwint.
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Hakkesteegt

Vr i jz . Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst Doktoren

Dr, Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

Oranjevereniging.
Van de zijde van de Oranjevereniging ver-
nemen wij, dat het in de bedoeling ligt op
30 april a.s. een grote singelloop te orga-
seren in het dorp Hengelo.
Het bestuur rekent op een grote deelname.

Motor-Cross „'t Zand"
Naar we van de organisatoren vernemen
zal de motor-cross 't Zand 1962 niet op
2e Paasdag plaats vinden, maar op zondag
29 april a.s. De reden hiervan is dat voor
een cross op 2e Paasdag geen prominente
renners beschikbaar zijn in verband met
andere op die dag te houden wedstrijden.
Nu de cross op 29 april gehouden wordt
kunnen we hier een mooie wedstrijd ver-
wachten waarbij de beste renners uit Neder-
land aan de start zullen komen, ook de
internationalen. Deze cross zal tevens mee-
tellen voor de kampioenschappen.
Tot dusver is bekend dat de wedstrijden
verreden worden in de klassen 500 c.c. sen;
250 c.c. sen en 50 c.c. sen.

Steunt het werk van de plaatselijke
V.V.V. U kunt dit door lid van deze
vereniging te worden.
Belanhebbenden maken wij attent op de
in dit blad voorkomende VVV-advertentie



f„SPARTA is je ware"
zo roept thans heel de schare g

B. J. Hulshof Hengelo Gld

In de nieuwste

modellen

voorradig

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.

Excelsior zong voor

10 x10 - aktie.

De zangvereniging „Excelsior" verleende
woensdagavond medewerking aan een ont-
spanningsavond ten bate van de 10 x 10
anti-hongeraktie.
De avond werd gegeven in zaal Heersink
te Wolfersveen en georganiseerd door het
Aaltens-cabaretgezelschap „De Vrolijke
Trekkers".
Dit gezelschap bracht een gevarieerd pro-
gramma van schetsjes, zang en muziek,
terwijl „Excelsior" voor en na de pauze
enkele liederen zong.'
— Excelsior vestigt nu reeds uw aandacht
voor de uitvoering op woensdag 28 maart
a.s. in zaal Concordia.
Naast het zangprogramma zal de toneel-
groep het detectivespel „Post onvoorzien"
ten tonele brengen, onder regie van de heer
C. Nijhuis uit Zutphen. Ditzelfde stuk werd
ook door de N.C.R.V, televisie uitgezonden.
Houdt dus woensdag 28 maart hiervoor vrij.

Stille Omgang.

Het genootschap van de „Stille Omgang"
kwam in de afgelopen week bijeen om de
a.s. bedevaart te bespreken.
Keyenburg zal dit jaar op zaterdag en zon-
dag 17 en 18 maart deelnemen.
Velen ga ven zich reeds op, doch aangezien men
ook dit jaar weer met autobussen de reis
zal ondernemen, is het gewenst dat men
zich tijdig voor deelname aanmeldt.
Dit, om van een goede organisatie ver-
zekerd te zijn.
De voorzitter spoorde vooral de jongeren
aan, aan de Stille omgang deel te nemen.

Boerinnenbond.

Ook de meisjes van de cursus voor acht-
tienjarigen waren op deze bijeenkomst welke
gehouden werd in het Parochiehuis, uitge-
nodigd, zodat de voorzitster zeer velen kon
verwelkomen.
Zuster Bruinsma sprak op deze avond over
het werk van de kraamverzorgster en lichtte
dit met enige filmpjes toe.
Rector Bless hield een causerie over aan-
passing van het plattelandsgezin in de tegen-
woordige tijd.
Beide handelingen werden met de grootste
aandacht gevolgd, vooral door de jongeren.
Het zat weer goed in elkaar en de Boerin-
nenbond kan dan ook weer op een welge-
slaagde avond terugzien.
Nog werd medegedeeld, dat het jaarlijkse
uitstapje zeker zal doorgaan, waarvoor men
zich inmmiddels bij het bestuur kan opgeven.
Na dank aan de spreekster en spreker van
deze avond te hebben gebracht, werd deze
avond op de gebruikelijke wijze gesloten.

Europadag voor jongeren.
De volkshogeschool „'t Huis te Eerbeek"
houdt in samenwerking met de Stichting
voor Europees Volkshogeschoolwerk Bergen
op zaterdag 31 maart a.s. een dagbijeen-
komst voor jongeren gewijd aan de vragen
van Europese eenwording. De zeer grote
belangstelling van de kant van jongeren
voor de Europa-dag in november 1961 is
de aanleiding geweest om deze bijeenkomst

geheel te richten op de generatie die de
toekomst van Europa zal bepalen.

10.00 uur koffie, opening
10.30 uur „wat betekent een verenigd Eu-

ropa voor onze toekomst" - de
heer Chr. Buytendijk, Scheve-
ningen, nabespreking

12.30 uur lunch
H.00 uur forum samengesteld uit een

Duitser, Amerikaan, Afrikaan
(of Aziaat) en iemand van achter
„het ijzeren gordijn" bespreekt de
vraag: „hoe ziet men Europa
van binnen en van buiten?"
thee

16.30 uur vertrek
Kosten van deelneming f 5.—; voor stude-
renden f 3.75 (broodmaaltijd inbegrepen)

Opgave vóór 26 maart aan de
volkshogeschool „'t Huis te
Eerbeek". Plaatsing in volgorde
van aanmelding.

Filmnieuws

A.s. zondagavond draait in zaal Langeler een
film, waarmee ouders, artsen, leeraren én de
opgroeiende jeugd zijn gediend: „Waarover

men niet spreekt", met HansSöhnker als
Dr Brand, Antje Geerk en Karin Dior.
Nog weerhouden schroom, angst en valse
schaamte vele ouders om hun opgroeiende
kinderen voor te lichtenover het onderwerp
dat het voortbestaan van de mensheid ten
nauwste raakt. Deze film brengt voorlichting
op verantwoorde wijze, maar tekent boven-
dien enkele van de duizenden gevallen, waar-
mede de vrouwenarts in zijn praktijk wordt
geconfronteerd.
Deze film is de geschiedenis van het meisje
Monika en haar vriend Martin Hesse. Bei-
den studeren en gedurende, spaarzame uren
zijn zij samen, tegen de wil van Monika's
vader, die iedere toenadering bruut afwijst.
Monika ondergaat haar liefde als een
droom en wreed is het ontwaken. Zij
verwacht een kind. Omdat zij niemand in
vertrouwen durft te nemen is zij de wan-
hoopsdaad van de verboden ingreep, nabij,
maar gelukkig heeft juist de politie op dat
adres een inval gedaan en neemt alles hierna
een andere wending. Kortom een voorlich-
tingsfilm die hetnoodlottigezwijgenverbreekt.

Koopt bij onze adverteerders

Uitvoering Achilles

In zaal Langeler gaf de gymnastiekvereni-
ging Achilles haar jaarlijkse uitvoering. De
voorzitter, de heer L. W. Harmsen, sprak
zijn voldoening uit over de grote belang-
stelling. Na het memoreren van de voor-
naamste gebeurtenissen uit het afgelopen
jaar werd het programma o.l.v. de heer
Groot Wassink afgewerkt. De verschillende
nummers werden correct en rythmisch ge-
bracht en de kleurenbelichtiqg gaf aan het
geheel een bijzonder fraai effect.
Aan het slot wekte de voorzitter de ouders
op hun kinderen zoveel mogelijk lid te laten
worden van deze vereniging.

K.V.P. stelde kandidaten.

Op een door de K.V.P. afd. Hengelo be-
legde vergadering werden kandidaten ge-
steld voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing.
De alphabetische volgorde is: A. H. Besse-
link, G. R. Beunk, A. Hilderink. A. R. Kroe-
sen, H. Ritzer, J. Tesselaar en J. H. Tijdink.
De leden hebben tot woensdagavond gele-
genheid gehad tot schriftelijke kandidaat-
stelling.
Ter vergadering werd het houden van frac-
tievergaderingen besproken en het merendeel
der vergadering achtte dit wel wenselijk.

C.P.B. afd. A.

Met een overdenking handelend over Gen.
42 en gebed opende de presidente mej. J.
Menkveld deze vergadering.
Na het openingswoord en het lezen der
notulen, werd een bestuursverkiezing ge-
houden. Met algemene stemmen werden als
nieuwe bestuursleden gekozen mej. H. Hid-
dink en mej. H. Lebbink.
In de pauze arriveerde de heer W. Smei-
tink (Stevord) wie het interessante onder-
werp „Reclame" behandelde. Hij vertelde
o.a. dat de meeste reclame voorkomt in de
damesbladen. Goede reclame is duurder dan
de mensen denken, b.v. de reclame over
de t.v. wat we in ons land nog niet hebben
maar dat we wel kennen uit het buitenland,
kost plm. f 8000.— per minuut.
Bij „reclame" blijven de meeste mensen niet
met de beide benen aan de grond, wat
vooral in Amerika het geval is, de politiek
wordt er daar zelfs door beinvloedt .Hier is
dat gelukkig niet zo, maar „Een gewaar-
schuwde vrouw, telt voor twee."
Tot slot bedankte de presidente de heer
Smeitink en werd hem een kleine attentie
aangeboden.

Adverteren doet verkopen

Benoemd.

Onze plaatsgenoot de heer H. Waarlo te

Bekveld, is benoemd tot werknemer aan de
Coöp. Zuivelfabriek, alhier.

GEBOORTEKAARTJES
Drukkerij WOLTERS



Concordia Hengelo Gld

Zaterdag 17 maart

dansen
Orkest „THE MOODCHERS"

BEDDEN
Binnenvering-, Schuimrubber-,

Kapok- en Vlokmatrassen

Kokos - Vitrages en

Overgordijnen

Stalen Ledikanten en idem

Slaapkamers.

LENTFERINK HENGELO GLD
Spalstraat 7 Tel 1383

Bioscoopzaal Langeler, Hengelo Gld
Exploitatie Miedema - Deventer

zondagavond 18 maart 8 uur

Waarover men niet spreekt
met Hans Söhnker - Antje Geerk - Karin Dior,

Een belangrijke bijdrage op het gebied der sexu-
ele voorlichting. Schroom, angst en valse schaamte
weerhouden velen om hun kinderen een goede
voorlichting te geven.

Toegang 18 jaar
Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)
Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

ONZE

W<ccrjaarsscnoenen
stromen binnen.

rm te scenen

so moei

Hiervoor naar

JANSEN 't Sdioenenhuis

yv ££/e lenle zal en s aanslcnvs

^^-T^. naar scheen neiv weer schenken.

Op lentegenot
aan Uw voeten behoeft U echter

niet te wachten.

Dit is in veelvoud van schoonheid,

te vinden bij

WULLINK's SCHOENHANDEL
KERKSTRAAT VORDENSEWEG

EXTRA RECLAME

100 gram boerenmetworst 50 et

500 gram leverworst 75 et

Slagerij RATERINK

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
ciazelfde dag nog klaai.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een toom biggen

B. Regelink, Vordensew. 36
Hengelo Gld

Te koop rb vaarskalveren
A. H. Cornegoor Lankhor-
sterstraat Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidstoto's en
reportaoe's

DOLPHIJNvan

Bezorg steeds

vroegtijdig Uw

Advertenties

Te koop een personen-

auto (merk Austin) te be-
vragen bij Autorijschool
Regelink, Hengelo Gld.

Tel. 1573

Te koop kinderfietsje

20xl ' / 2 " . J. G. Brekveld,
B 27, Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

H. Knoef, „Rustenberg"
B 49

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

Biggen te koop. D. J.

Pelgrum, Noordink,
Hengelo Gld

Te koop 2 dr. bb gelten,

bijna a.d.t. A. Gr Roesink,
B 4 Hengelo Gld.

Te koop 3 toorn zware
biggen. H. G. Eskes,
Voortseweg 3, Toldijk-

Steenderen

Zie en hoor het

op z'n best met

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS



V. V. V. HENGELO GLD

\

SECRETARIAAT : HOFSTRAAT 6

Tel. 06753—1464

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar door V.V.V. in een
achttal over het gehele land verspreide bladen van
februari tot juli onderstaande advertentie worden ge-
plaatst.

HEflBEiü-Geideriand • centrum Geld. Achterhoek
Bos- en wildrijke omgeving - afwisselend landschap -

Goede hotels, pensions, zomerhuisjes, enz. Inlichtingen

V.V.V. Hofstraat 6 - Tel. 06753 -1464

Op de hierop binnenkomende aanvragen wordt aan de
verzoekers een folder toegezonden die betrekking heeft
op Hengelo Gld en omgeving. Bovendien wordt ter
verspreiding aan belangrijke stedelijke V.V.V.'s een aan-
tal (vorig jaar circa 1200) van deze folders toegezonden.
Vorig jaar was deze actie succesvol en vertoefden er
meer vreemdelingen in Hengelo Gld dan voorheen.
Het is de bedoeling in elke folder een inlegvel bij te
voegen waarop in advertentie-vorm voorkomen:
Hotels-Restaurants-Pensions-Zomerhuisjes-Pensionboer-
dérijen-Gem.kamers-etc.
Het is niet de bedoeling dat V.V.V. op deze uitgave
winst maakt. Alleen de drukkosten van deze advertentie
worden in rekening gebracht. Bij voldoende deelname
zullen de kosten ongeveer f 5.— per advertentie be-
dragen. Zij die hiervan gebruik wensen te maken kun-
nen hun opgaven vóór 24 maart a.s. inzenden bij
het secretariaat Hofstraat 6, Tel. 1464.
Het verschuldigde bedrag zal bij innig van de leden-
contributie kunnen worden betaald.

De tekst van de advertentie moet o.a. een opgave be-
vatten van het juiste adres, de verlangde prijs per dag
per persoon, het aantal kamers en bedden dat beschik-
baar is, of eventueel koud- en warm stromend water
en telefoon aanwezig is. De verdere redactie van de
advertentie's (ook indeling en opmaak) wordt aan de
inzenders overgelaten.
Ook andere zaken die belang hebben bij vreemde-
lingen verkeer kunnen gebruik maken van de mogelijk-
heid een advertentie te plaatsen in deze uitgave. Ad-
verteerders moeten echter wel lid zijn van V.V.V.
Omdat de oude uitgave niet meer voldeed aan de ge-
stelde eisen - een groot aantal wegen is verhard ge-
worden - heeft V.V.V. nieuwe kaarten van Hengelo Gld
laten vervaardigen die aan het secretariaat en bij de
heer Kreunen (bakkerij) verkrijgbaar zijn voor f 0.40
per stuk.
Nieuwe adressen voor pensions, gem. kamers, kampeer-
boerderijen e.d. kunnen worden opgegeven aan het
secretariaat Hofstraat 6, tel. 1464 of bij een der be-
stuursleden.

P.S. Vreemdelingen-verkeer is belangrijk voor

elke gemeente. Steunt daarom het werk van V.V.V-
en geeft U op als lid. De minimum contribute be-
draagt f 2.— per jaar.

H. van Hengel R. Kreunen
Het Bestuur: C. Minnée B. Heerink

Jos. Herwers

Voor

Visitekaartjes

Geboortekaartjes

Ondertrouwbrieven

Rouwbrieven en alle

Handelsdrukwerk naar

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

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

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

Het adte* wwc al Uw dtukweek
GEBOORTEKAARTEN

VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROÜWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'*

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon 1455


