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Pax vergaderde.
Op de ledenvergadering van de voetbal- en

athletiekvereniging Pax werden enkele be-
langrijke zaken, de vereniging betreffende,
behandeld.
Bij de bespreking aangaande het sportter-
rein deelde het bestuur mede dat er op ge-
rekend wordt dat de gemeente tenminste
één speelveld van het nieuwe sportterrein-
complex klaar heeft, wanneer Pax in 1964
het terrein aan de Kastanjelaan kwijt raakt.
Naar aanleiding van verschillende geruchten
over de brief die Pax destijds aan het ge-
meentebestuur zond, t.a.v. de keuze en lig-
ging van het nieuwe sportterrein, werd deze
brief door de secretaris de heer Geurtzen
voorgelezen, waaruit duidelijk bleek dat Pax
zich niet voor een bepaalde plaats heeft
uitgesproken. Voor beide (Ruurloseweg en
Hummeloseweg) zijn vóór- en nadelen naar
voren gebracht.
Verder werd uitvoerig van gedachten ge-
wisseld over de minder goede prestatie's
van het eerste elftal in dit seizoen. De
voornaamste factor is hier wel het vertrek
en/of uitvallen van een 10-tal goede spelers.
Niettegenstaande dit, ziet het bestuur de
toekomst hoopvol in daar er voldoende
jonge spelers in aanwas zijn.

Er zal een trainingseenheid gevormd worden
waaruit men voor het nieuwe seizoen een
eerste alftal hoopt samen te stellen.
Ter vergadering werden maatregelen over-
wogen om deelname aan de training ver-
plicht te stellen.

Voorz. J. Hulshoff wekte in zijn slotwoord
allen op zich in de komende maanden, elk

op zijn plaats, extra in te spannen om uit
de moeilijkheden te geraken.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

Elke Zondagavond film zaal Langeler

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"

KERKDIENSTEN
25 maart

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

10 uur Ds Kwint.

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds P. v/d Vange Zutphen

Zondagsdienst Doktoren

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

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur

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

Herhaalde zanguitvoering
De chr. zangvereniging „Looft den Heer"

gaf onder leiding van de dirigent, de heer
G. J. Scheffer uit Zelhem A met medewer-
king van D. Scheffer Jr. in zaal Langeler
op verzoek van velen een herhaling van de
zanguitvoering, die op 10 januari werd ge-

geven.
Na de pauze werd opgevoerd het toneel-
spel Indianenbloed. Het spel was ook dit-
maal weer zeer goed evenals de voor de

pauze ten gehore gebrachte zangnummers.
Het koor en de leden die het toneelstuk
vertolkten ontvingen een dankbaar applaus.

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

bevrijd*
neus, keel, borst van vastzittend

Priesterwijding
Onze vroegere plaatsgenoot de heer Alph.
Morsink - thans frater Paul M.O.F.M. Conv.
zal op 26 juni 1962 te Bordeaux zijn prie-

sterwijding ontvangen.

B.O.G. jaarvergadering.
Op de jaarvergadering van de B.O.G. in
zaal Demming werden door de voorzitter
de heer H. J. Groot Roessink de verschil-

lende aktiviteiten uit het afgelopen jaar be-
sproken.

Medegedeeld werd dat de Ring-wedstrijddag
dit jaar in Hengelo gehouden zal worden
en wel op 29 sept. a,s. Voor de binnen-
kort te houden carbonade-fietsrit bleek ter
vergadering volop belangstelling te bestaan.

Uit het jaarverslag van de secretaris Joh.
Abbink bleek dat de ledenwerfaktie succes-
vol is geweest en het ledental thans 77 be-
draagt. De penningmeester H. Wentink, ge-
waagde in zijn verslag eveneens van een
goed jaar voor de vereniging.
Bij da bestuursverkiezing was A. Enzerink
(Ap van Willem zoals de voorzitter hem
betitelde) niet herkiesbaar. In diens plaats
werd gekozen Herman Jolink. De voorzitter
dankte Ap Enzerink voor het vele werk -
vooral bij de voorbereiding van feestavon-
den en toneelspel - voor de B.O.G. verricht.
Wegens tijdnood werd de voortzetting van
het forum van het programma afgevoerd,
waarna tijdens de rondvraag verschillende
interne verenigingsbelangen werden be-
sproken.
De voorzitter dankte aan het slot de leden

voor hun opkomst en prettige besprekingen.

HENGELO GLD

Kandidaatstelling K.V.P.
Keyenburg.

Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing wer-

den door de K.V.P. kandidaat gesteld de
heren H. Beulink, B 21, zittend raadslid, B.
W. Bergervoet, St Janstr. 17a, G. J. Men-
tink, Past. Thuisstr. 15a, H. J. Seesing. St.
]anstr. lOa, ]. B. te Stroet, Teubenweg 25,
Mevr. J. M. T. A. Willems-Vermeulen,
Poelsweg 25. De heer Seesing Sr. heeft we-
gens zijn hoge leeftijd geen candidatuur

meer aanvaard.

„Het leven gaat door"

Wij vestigen nu reeds uw aandacht op de
uitvoering van de chr. jongelings- en meis-

jesver, op 30 maa rt a.s. waar o.m. wordt
opgevoerd het prachtige toneelspel „Het

leven gaat door".
Zie adv. volgend nummer.

Volgt het voorbeeld van zovelen
en plaatst uw advertenties in

„De Reclame", het blad
• dat van A tot Z gelezen wordt £



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.

u H.Veehoudersï

Meer zekerheid
in de strijd tegen KOPZIEKTE:

KOP-EX

Mei 4 Kop-fbe koekjes per koe per dag (voor of na net melken
Ie geven) kun) U 4 van de 5 kopziekf eenvallen voorkomen.

Vraag de Üoptiv folder met voedervoorscliritf ojf."

WED.GROOT-JEBBINK
HANDELAAR

Stem op 28 Maart, Stem goed,
stem: Partij van de Arbeid!
n C. KLEYWEGT No l van lijst 2

Geslaagden E.H.I.O.
In zaal Demming werd door de doktoren
dr. Blokhuis uit Doetinchem en dr. Schreu-
der uit Hengelo Gld. een aantal kandidaten
examen afgenomen voor het diploma E.H.
I.O. (Eerste Hulp In Oorlogstijd).
Deze cursus was georganiseerd door de
reddingsploeg van de bescherming bevolking
waarbij zich verschillende actieve leden van
de plaatselijke E.H.B.O. hadden aangesloten.
Alleen zij die in het bezit zijn van een
geldig E.H.B.O. diploma mogen aan deze
cursus deelnemen.

Na afloop sprak dr Blokhuis er zijn vol-
doening over uit dat er altijd mensen zijn
die hun tijd en kennis willen vergroten om
zich als het nodig is ten dienste van de ge-
meenschap te stellen. Het verheugde spre-
ker te kunnen mededelen dat allen geslaagd
waren. Dr Schreuder dankte dr Blokhuis
voor de prettige wijze van examineren.
Hierna dankte een der cursisten dr Blok-
huis en in het bijzonder dr Schreuder voor
hetgeen hij voor de cursisten gedaan had,
hetgeen vergezeld ging van een kleine attentie.
De geslaagden zijn: mevr. Thorn, mevr.
Demming, mej. Hiddink, mej. Oldenhave,
mej. Stoltenborg en de heren A. G. Wol-
sink, J. Wansink, H. Kruis, Joh. Lettink,
B. Boers, G. J. Stegerman, H. Nijland, B.
Demming en M. Aalberts,

VARA-jaarvergadering.
In Café Bruggink de Zon werd vrijdagavond
de jaarvergadering gehouden van de afd.
Hengelo van de Vara.
De voorzitter, de heer Joh. Veenstra, sprak
in zijn openingswoord zijn voldoening uit
over de belangstelling. Speciaal welkom
heette hij de districtsbestuurder van de Vara,
de heer Blaas uit Zutphen. Uit het jaar-
verslag van de secretaris, de heer G. Klein
Winkel, bieek dat het ledental weer was
gestegen.
Het verslag van de penningmeester, de heer
G. Heutink, getuigde van een klein saldo.
Bij de kascontrole werd alles in prima staat
bevonden.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende bestuursleden Joh. Veenstra en R.
Krijt herkozen.

Medegedeeld werd dat voor het uitstapje
in juni zich een 80 tal dames en heren
hebben opgegeven.
Hierna volgde een aangename bespreking
over de radio- en televisieuitzendingen van
de Vara, waarbij de heer Blaas diverse toe-
lichtingen gaf.
Ter vergadering werd besloten om zo mo-
gelijk in het najaar een feestavond te be-
leggen, b,v. met een klein toneelstukje door
eigen krachten, enkele schetsjes of iets der-
gelijks en dan een dansje na. Het bestuur
zal proberen iets in die vorm te verwezen-
lijken.

Burg. stand
Geboren : Jan R. zn van H. J. Rouwenhorst
en B. H. Klein Gotink; Sylvia J. A. dr van
J. J. Jansen en G. J. Klein Gunnewiek;
Antonius W. M. zn van J. W. Beeftink en
J. H. J. Voskamp; Theresia G. A. dr van
W. A. Limbeek en M. H. Nijenhuis ;
Gerritje, dr van B. Wentink en D. Eenink.
Ondertrouwd: J. H. Berendsen en M. B. J.
Coobs (Zelhem).
Overleden: A. Wijers, 67 jr. e.v. R.H. En-
zerink; B. J. Berendsen, 70 jr, e.v. H. Wil-
lemsen.

Drukkerij Wolters



Zilveren Koningspaar

Het Nationaal Comité voor het Zilveren Huwelijks-
feest van de Koningin en de Prins der Neder-
landen heeft een herinneringstegel laten ont-
werpen door de Maastrichtse schilder Egmond
Bellefroid, welke tegel a f 2.50 verkrijgbaar is bij
de onderstaande winkeliers in onze gemeente.
De opbrengst zal bestemd worden voor het na-
tionaal geschenk.
Gaarne vestig ik de aandacht van de ingezetenen
op de mogelijkheid dit artistieke voorwerp als
souvenir te kopen, terwijl ik tevens oproep door
aankoop daarvan bij te dragen aan het sympa-
thieke doel.

T. P. BARON MACKAY

burgemeester

G. J. ten Arve,
G. J. Berendsen,
J. Besselink,

B. Beumkes,

H. J. C. Bruil,
H. C. Jansen,
H. J. Jansen,
J. H. Langeler,
H. Lubbers,
G. J. Meenink,
R. J. Sueters,
M. G. Voskamp,
J. H. Wansink,
G. J. v. d. Weer,

Spalstraat 16,
Spalstraat 4,
St Janstraat 2a,
Raadhuisstr. 35,

Raadhuisstr. 14,
~ F 67a,
F 60
Spalstraat 5,
Vordenseweg 17,
Raadhuisstr. 42,
St Janstraat 14,
Hummelosew. 14,
Raadhuisstr. 4,
Spalstraat l,

Hengelo
Hengelo
Keyenborg

Hengelo

Hengelo
Varssel
Varssel
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Keyenborg
Hengelo
Hengelo
Hengelo

HU. 5»IEIHEmilEZIII6 1962

STEMT
H. M.' Oldenhof

No. l van LIJST 4
De meest verantwoorde keuze

Stemt A.R. Stemt A.R.

Te koop een zw.b. dr. koe
een vette schot en 6
stalen dakramen bij Wed.
J. Oortgiesen, Zandheuvel,
Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiüstoio's en
reportage's

van DOLPHIJN

Te koop zw. dr. r.b. vaars

28 Maart a.d.t. H. J. Zem-
melink, E 52

Te koop volbl. dr. varkens
l april a.d.t., 2 volbloed

M.R.IJ. stiertjes, l jaar
oud, met prima melklijsten,
en dekr i jpe beertjes, bij
G. H. Ruesink, Hoogstr. 21
Toldijk, Tel. 306

Koopt bij onze adverteerders



Fokver. „De Eendracht"

Bovengenoemde fokver. vergaderde in café „de Zandheuvel"
De voorzitter de heer H. J. Bosch, opende de vergadering, waarna
de secretaris de heer B. Langwerden de notulen las en onveran-
derd werden goedgekeurd. De financiële rekening werd uitgebracht
door de penningmeester, nagezien door Joh. Wagenvoort en B.
Wassink en in orde bevonden.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende lid H. Langwerden,

herkozen, terwijl in de vacature H. J. Bosch, die zich niet meer
herkiesbaar stelde gekozen werd B. Wassink. Het scheidende be-
stuurslid H. J. Bosch werd door de secr. dank gebracht voor het
vele werk wat deze voor de vereniging heeft gedaan en biedt hem
een doos sigaren aan.
Bij de rondvraag werden enkele zaken besproken, waarna de voor-
zitter dankte voor de opkomst en de vergadering sloot.

Chr. Hist. Unie
KIEST No. 1 van

Lijst 3
J. ROSEBOOM

Met een advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad

EEN GROTE COLLECTIE

DAMESHOEDEN
VOOR HET VOORJAAR

VINDT U BIJ

H. J. B U U N K & Z n
Denk aan de uitvoering van A

Excelsior, a.s. woensdag, 28 mrt U

in Concordia. Aanvang half acht./iU

Na het zangprogramma opvoering

van het detective-televisiespel:

„POST ONVOORZIEN", 3 bedr.

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS



c/tet iwcrjaar naven,

dus schoonmaaktijd
KOM EENS KIJKEN VOOR EEN

nieuu* behang

ONZE VOORRAAD IS IETS BIJZONDERS

VERDER HEBBEN WIJ VOORRADIG

(Kalston verven

GLANSVERF, MUURVERF ENZ.

Flexa glansverf, grondverf,
muurverf enz,
OOK VOOR GLAS, PARAFINELAK,

CARBOL1NEUM, enz. naar de vanouds

bekende zaak:

Drogisterij - Schildersbedrijf

G. lenselmk
KERKSTRAAT l

Gevonden een paar leren

handschoenen in de Uil-
nesterstraat. Tegen adver-

tentiekosten terug te beko-

men bij G. H. Regelink,

C 90, Hengelo Gld

FA. HCYINK \
Spannevogel Hengelo |

l __________ l

Te koop een toom biggen

Wed. A. Menkveld C 55

Hengelo Gld

Te koop chootar-motor

windschp 'm r n enige

16" autoband: n geschikt

voor paardentraciie. R. Zwe-
verink, lekink 8, Hengelo-G

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

V,0, en Oudercommissies
O.L. Scholen Hengelo-Varssel

organiseren:

Leuke middag voor kinderen
op zaterdag 24 maart om 2 uur

in zaal Langeler.

Optreden o.a. van:

een goochelaar en
een clown.

(zou 't PIPO zijn?)

Toegang gratis voor kinderen van de openbare

lagere scholen en niet schoolgaande kinderen

van voorstanders Openb. Onderwijs.

Zaal Langeler Hengelo Gld

Zaterdag 31 maart

DANSEN
Orkest BRUGMAN

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Lijst 5 Lijst 5
Volkspartij voor Vrijheid

en Democratie

V. V. D.
Kiezeressen en Kiezers

Stemt No. 1

Lijst 5
L. N. H. van ZUTPHEN

Lijst 5 Lijst 5
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WED.GROOTJEBBINK
HANDELAAR

Stem op 28 Maart, Stem goed,
stem: Partij van de Arbeid!
D C. KLEYWEGT No l van lijst 2

Geslaagden E.H.I.O.
In zaal Demming werd door de doktoren
dr. Blokhuis uit Doetinchem en dr. Schreu-
der uit Hengelo Gld, een aantal kandidaten
examen afgenomen voor het diploma E.H.
I.O. (Eerste Hulp In Oorlogstijd).
Deze cursus was georganiseerd door de
reddingsploeg van de bescherming bevolking
waarbij zich verschillende actieve leden van
de plaatselijke E.H.B.O. hadden aangesloten.
Alleen zij die in het bezit zijn van een
geldig E.H.B.O. diploma mogen aan deze
cursus deelnemen.

Na afloop sprak dr Blokhuis er zijn vol-
doening over uit dat er altijd mensen zijn
die hun tijd en kennis willen vergroten om
zich als het nodig is ten dienste van de ge-
meenschap te stellen. Het verheugde spre-
ker te kunnen mededelen dat allen geslaagd
waren. Dr Schreuder dankte dr Blokhuis
voor de prettige wijze van examineren.
Hierna dankte een der cursisten dr Blok-
huis en in het bijzonder dr Schreuder voor
hetgeen hij voor de cursisten gedaan had,
hetgeen vergezeld ging van een kleine attentie.
De geslaagden zijn: mevr. Thorn, mevr.
Demming, mej. Hiddink, mej. Oldenhave.
mej. Stoltenborg en de heren A. G. Wol-
sink, J. Wansink, H. Kruis, Joh. Lettink,
B. Boers, G. J. Stegerman, H. Nijland, B.
Demming en M. Aalberts,

VARA-jaarvergadering.
In Café Bruggink de Zon werd vrijdagavond
de jaarvergadering gehouden van de afd.
Hengelo van de Vara.
De voorzitter, de heer Joh. Veenstra, sprak
in zijn openingswoord zijn voldoening uit
over de belangstelling. Speciaal welkom
heette hij de districtsbestuurder van de Vara,
de heer Blaas uit Zutphen. Uit het jaar-
verslag van de secretaris, de heer G. Klein
Winkel, bieek dat het ledental weer was
gestegen.
Het verslag van de penningmeester, de heer
G. Heutink, getuigde van een klein saldo.
Bij de kascontrole werd alles in prima staat
bevonden.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende bestuursleden Joh. Veenstra en R.
Krijt herkozen.

Medegedeeld werd dat voor het uitstapje
in juni zich een 80 tal dames en heren
hebben opgegeven.
Hierna volgde een aangename bespreking
over de radio- en televisieuitzendingen van
de Vara, waarbij de heer Blaas diverse toe-
lichtingen gaf.
Ter vergadering werd besloten om zo mo-
gelijk in het najaar een feestavond te be-
leggen, b,v. met een klein toneelstukje door
eigen krachten, enkele schetsjes of iets der-
gelijks en dan een dansje na. Het bestuur
zal proberen iets in die vorm te verwezen-
lijken.

Burg. stand

Geboren : Jan R. zn van H. J. Rouwenhorst
en B. H. Klein Gotink; Sylvia J. A. dr van
J. J. Jansen en G. J. Klein Gunnewiek;
Antonius W. M. zn van J. W. Beeftink en
J. H. J. Voskamp; Theresia G. A. dr van
W. A. Limbeek en M. H. Nijenhuis ;
Gerritje, dr van B. Wentink en D. Eenink.
Ondertrouwd: J. H. Berendsen en M. B. J.
Coobs (Zelhem).
Overleden: A. Wijers, 67 jr, e.v. R. H. En-
zerink; B. J. Berendsen, 70 jr, e.v. H. Wil-
lemsen.

kaartjes
Drukkerij Wolters


