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Abonnementsprijs

f 2.- per half jaar,

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

Coöp. Boerenleenbank

„LANDBOUWBELANG"
(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten
• en alle andere bankzaken. A

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

DiiU/£ handen
liïïSPUROL

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden In deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

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"

N.V.E.V.
In de flink gevulde zaal van Michels werd
woensdag na het gebruikelijke beginprogram-
ma van een dergelijke samenkomst door
mevr. van Hengel het woord gegeven aan
mej. Straatsma, lerares aan de KEMA, die
door middel van een electr. quiz de leden
eens wiide testen over hun kennis van toe-
stellen en het goed gebruik daarvan.
Voor en na de pauze namen hieraan 2 groe-
pen van 6 dames deel. Zowel de vlotte en
levendige manier van de leidster alsmede
het enthousiasme van alle dames werkte
mee aan het succes. Al met al een vrolijke
en tevens leerzame avond.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

KERKDIENSTEN
1 april

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer te Winkel

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

Vrijz. 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 Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

Bi onch i letten
Hoestdrank in tabletvorm.95ct

Ongeval
De heer G. Oldenhave, kwam dezer dagen
met zijn bromfiets te vallen en kwam hierbij
zo ongelukkig terecht dat de dokter een
kniefractuur constateerde.
Voor verdere behandeling werd O. naar
het St. Walburgis ziekenhuis te Zutphen
overgebracht.

Leuke middag voor kinderen.
Op initiatief van Volksonderwijs en de ouder-
commissies van de openbare scholen te
Hengelo en Varssel werd Zaterdag in zaal
Langeler een leuke middag voor de school-
gaande en a.s. schoolgaande jeugd belegd.
Deze middag was tevens als generale repe- AAN
titie bedoeld voor de ouderavond.
Door de kinderen uit de hoogste klassen
werden o.l.v. het het hoofd der school, de
heer Oosterink een tweetal leuke stukjes
ten tonele gebracht, n.l. Baby of Bromfiets
en Dorussie heeft werk.
Na deze toneelstukjes zorgde een gooche-
laar en een clown voor een goed slot aan
deze eerste kindermiddag. ^H^H

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

HENGELO GLD

2>ames
Vanaf Maandag 2 April a. s. i's onze

weer uitgebreid met

een cfvapsiei
1

Bespreekt vroegtijdig Uw haar ver zorging

cJvapsulcn /os JLunrinK

Ruurloseweg 16, HENGELO GLD

Telefoon 06753-1264

Parfameriën en Toiletartikelen,

GEVRAAGD:

jeugdige zowel als oudere

mannelijke- en
vrouwelijke werkkrachten
Goed loon

Goede arbeidsvoorwaarden

Electro-motorenfabriek

WALS & Co nv
Hengelo Gld

Informatie's:

's avonds na 7 uur bij café Leemreis, Spalstraat.



E. ƒ. WIJERS

en

G. C. LANGELER

geven U, mede namens wederzijdse Ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan

de voltrekking zal plaats vinden op 4 april 1962

om 11 uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld, door de Weleerw.

Heer Ds M. G. Sterringa, Ned. Merv. Predikant

te Zutphen.

Zutphen, Beukerstraat 39

Hengelo Gld, Vordenseweg l
i

Toekomstig adres: v. Ruysdaelstraat 20c Helmond
i

Receptie van 15 -17 uur in zaal „Concordia"

te Hengelo Gld.
i

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, over-

leed heden tot onze diepe droefheid, in haar

87ste levensjaar onze lieve Moeder, Behuwd- en

Grootmoeder

Wilhelmina Johanna Gerarda Z*nts

Weduwe van Johannes Reinirus Besselink.

Uit aller naam,

H. A. J. BESSELINK

Hengelo Gld, 26 Maart 1962
Banninkstraat l

Heden overleed plotseling onze beste en zorgzame

man en vader

Derk Jan Wentink

in de ouderdom van ruim 56 jaar.

A. L. Wentink-Teunissen

Gerrit

Hengelo Gld, 26 maart 1962
Gooi C 13

De teraardebestelling zal plaats hebben op heden

donderdag 29 maart te 2 uur, op de algemene

begraafplaats te Hengelo Gld.

DE NIEUWSTE MODELLEN

DAMESHOEDEN
VINDT U BIJ

H. J, B U U N K & Z n

Meisjes- en Jongelingsver.

vrijdag 30 maart a. s.

in zaal Concordia

Aanvang 7.30 uur precies

Spreker de Weled. heer H. J. KOLK, hoofd v/d

Landbouwschool te Laren Gld, verder opvoering

van het toneelstuk:

„Het leven gaat door"
Entree f 1.00 (bel. inbegr.)

Donateurs 25 cent.

Net meisje gevraagd
wegens huwelijk der tegenwoordige.

Hotel Brandenbarg Vorden

ctip. meisjescluD „De zonnestraaltjes'

op Woensdag 4 April a.s.

in zaal Concordia.

Voor de pauze een gevarieerd programma van

Zang, Spel en Schetsjes.

Na de pauze het toneelstuk

„De twaalf Jagers"
Het geheel zal worden afgewisseld met een praatje

en een liedje door de heer Leeuwenstein

uit Dinxperlo.

Kaarten a f 1.20 (bel. inbegrepen) a/d zaal.

Aanvang half acht precies.

BOEKENWEEK
van 31 Maart tot 7 April

Een ieder die tijdens de boekenweek voor minstens
f 5.— contant boeken koopt, ontvangt gratis het

verhaal „Een schot in de lucht".

Bovendien ontvangt U een bon voor aankoop van

het „Speels A.B.C, der Nederlanden". Dit is al-
leen in de boekenweek verkrijgbaar voor f 2.50.

„De Muze en de zeventien provinciën" is een

Boekenweek-uitgave voor jonge mensen, bijeen

gebracht door Anton van Duinkerken. De prijs is

90 cent. Wolters Boekhandel



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.

Toneel- en filmavond o.l.school

Maandag werd in zaal Langeler een toneel-
en filmavond gehouden van de o.l. school.
Het hoofd der school, de heer Oosterink,
kon in zijn openingswoord een groot aantal
bezoekers welkom heten, i n ' t bijzonder bur-
gemeester en mevrouw Mackay en de heer
Boersma van de Kon. Rotterdamsche Lloyd.
De heer Oosterink vertelde vervolgens iets

over het laatste nieuws (telefoongesprek) van
de Rott. Lloyd, betreffende het adopteren
van een schip dezer Mij. door de school.
Het adoptieschip zal zeer binnenkort bekend
gemaakt worden.
Door de jongens en meisjes uit de hoogste
klassen werden hierna eëfc tweetal toneel-
stukjes opgevoerd, resp. „Baby of bromfiets"
en „Dorussie heeft werk". Beide stukjes
werden bijzonder leuk en goed uitgebeeld en
we hebben gezien dat er verschillende goede
toneelkrachten voor de toekomst in schuilen.
Na de pauze volgde eerst de bouwfilm van
het m.s. „Willem Ruys", voorafgegaan door
een inleiding van de heer Boersma. Deze
film toonde ons duidelijk de bouw van begin
tot eind van dit imposante vlaggeschip.
De tweede film „Wie vaart mee over zee
met de „Willem Ruys" in negen weken de
wereld rond, gaf ons bijzonder mooie op-
namen te zien uit alle werelddelen die in die
negenweekse trip bezocht werden.
De avond werd besloten met woorden van
waardering en dank van de burgemeester en
Oosterink, aan allen die aan het slagen van
deze avond medewerking verleenden.

Uitslag groslijststemming K.V.P.

De uitslag van de groslijsstemming voor de
gemeenteraad van de K.V.P. is als volgt:
Afd. Keyenburg :
l H. Beulink. 2 H. J. Seesink. 3 G.
Mentink. 4 J. A. te Stroet. 5 B. J. Ber-
gervoet. 6 Mevr. Willems-Vermeulen.

Afd. Hengelo:
l J. H. Tijdink. 2 A. H. Besselink. 3 G.
R. Beunk. 4 J. Tesselaar. 5 W. A. Kaak.
6 A. R. Kroesen. 7 W. J. A. Hilderink.
8 G. B. J. Waenink.

SIMAVI-collecte.

Van 2 t/m 7 april a.s. zal ook hier ter
plaatse weer de jaarlijkse SIMAVI-collecte
worden gehouden.
Deze U welbekende Vereniging gaat op
intensieve wijze voort met hetgeen zij in
1925 is begonnen, n.l. de medische nood in
tropenlanden helpen lenigen en zij wiltrachten
om voor de Nederlandse dokters en zusters,
die zich, waar ook ter wereld, voor de
lijdende mensheid inzetten, da bron te
blijven.
Een tropen-zuster schreef nog onlangs aan
SIMAVI: „Wanneer men in Holland kon
zien hoe groot de nood hier is en hoe wij
hier met de ons ten dienste staande, vaak
primitieve, middelen iedere dag maar doen
wat onze hand vindt om te doen, (en dat
is helpen en nogeens helpen) dan zou men
niet aarzelen om via SIMAVI de zo nodige
steun te geven".
Het plaatselijk SIMAVI-Comité doet een
warm beroep op de burgerij en hoopt dat
men blijk geeft te waarderen dat men hier
wat de medische verzorging betreft, in zo'n
uiterst bevoorrecht land woont.
HELPT SIMAVI „HELPEN"!!

Accordeonver. DEKO.

De accordeonver. DEKO, die enige tijd haar
werkzaamheden moest staken is heden weer
gestart onder leiding van haar nieuwe diri-
gent de heer Alb. Bruggeman uit Doetinchem.

Stille Omgang Keyenburg
Aan de Stille Omgang hebben dit jaar 62
leden deelgenomen. Om half elf was er
's avonds in eigen parochiekerk een kort
lof met predikatie, waarna om 11 uur met
twee bussen van de G.T.W. de bedevaart
werd begonnen.
Na afloop van de bedevaart werd evenals
vorig jaar in Amersfoort de koffie gebruikt
en om half acht was men reeds weer in het
dorp terug.
Alles had een uitstekend verloop.
Opvallend is, dat steeds meer jongeren aan
de bedevaart deelnemen.

Burg. stand

Geboren: Antonetta Th. dr van A. Bijenhof
(overleden) en A. Bosch. Hendrik B. A. zn
H. J. Zweverink en G. A. Maalderink.
Leonardus S. M. zn van G. J. Waamelink
en J. G. M. Dickmann.

Ondertrouwd: B. J. Regelink en L. J. Eel-
derink.

• Voorlichtingsavond B.B.
Deze voorlichtingsavond, welke werd ge-
geven in het parochiehuis, had niet de be-
langstelling welke men wel kon verwachten.
De inleiding werd gegeven door Burge-
meester baron Mackay en hij sprak er dan
ook zijn teleurstelling over uit, dat er maar
zo weinigen van deze gelegenheid om iets
meer over deze toch zo uiterst ernstige zaak
gebruik hadden gemaakt.
Mogelijk aldus spreker, raakt men zo zacht-
jesaan immuun door het steeds maar weer
geconfronteerd worden met dingen waaraan
men liefst zo weinig mogelijk denkt.
En toch is het harde werkelijkheid en bit-
tere noodzaak.
Hierna gaf hij het woord aan de heer Krij-
ger uit Barchem welke aan de hand van
een verkleind model woning, uitleg gaf, hoe
de zelfbescherming met beperkte middelen
zo effectief mogelijk gemaakt kan worden.
Ook draaide hij een f i lm, welke de zelfbe-
scherming tegen de z.g. -fall-out- duidelijk
weergaf.
Hierna nam Burgemeester baron Mackay
nogmaals het woord en drong er bij de aan-
wezigen op aan, de realiteit van hetgeen
men deze avond heeft gehoord en gezien,
niet zonder meer langs zich heen te laten
gaan, maar er ook met degene die niet aan-
wezig waren over te spreken.
Men kan ook zijn licht gaan opsteken bij
de leden van de B.B., welke gaarne bereid
zijn voorlichting te geven.
Hierna werd door de heer Kruis, namens
de EHBO bekend gemaakt, dat drie avon-
den zullen worden gegeven, welke in hoofd-
zaak zullen aansluiten aan het behandelde
van deze avond.
De eerste avond is dan op volyende week
woensdag, in het parochiehuis, om 8 uur
's avonds en wordt gegeven door dokter
Hanrath.
De volgende twee avonden zullen dan ver-
der nog geregeld worden.
De deelname is geheel kosteloos, alleen stelt
de EHBO het wel op prijs dat men zich
wel opgeeft.
Is dit moeilijk, dan mag ons dat niet weer-
houden, toch nu al deze avond vrij te hou-
den zodat niet voor een half gevulde zaal
gesproken zal worden.
Het is ons eigen belang en dat van onze
kinderen.

RIJWIELEN!
Heus, bij

HARMSEN* GEURTSEN
hebt U de grootste keus.

Sportrij wielen vanaf

f 148.50geheel compleet

(ook in kleur)

Tevens te koop enige gebruikte

kinderrijwielen.

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters
EEN GEHEEL NIEUWE COLLECTIE

VINDT U BIJ

H. J. B U U N K & Z n



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

B. J. Hulshof Hengelo GId

In de nieuwste
modellen

voorradig

Voorjaar, lentezon... tijd voor
een elegant, gedistingeerd of
sportief mantelcostuumpje.
Slaat U eens een blik in onze
etalages, stap onze zaak eens binnen.
De nieuwe collectie is werkelijk
verrukkelijk charmant en origineel!
Éérst even kijken bij:

FaJ. E. T . L A N G E L E R
HENGELO GLD - Telefoon 06753-1235

PASFOTO'S
voor alle doclrlnden. voor

half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Te koop vers gedorst

roggestro, bij G. Bannink,

B 13 Dunsborg

FA. H f VINK \
l Spannevogel Hengelo |

| __________ |

Te koop 1500 M
2
 geel

zand. B. Eugelink, B 63

Te koop l voorvierdel van

een vette schot en zo goed

als nieuwe lange leren jas

H. Teunissen B 100

Volgt
het

voorbeeld
van

zovclen
en

plaatst
uw

advertenties
m

je Reclame"

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan üruidsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties


