
31e jaargang no 14 - donderdag 5 april 1962

De Reclame
Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg

Velswijlc-Zelhem, Steenderen, Baak, Wichmond e.o.

Abonnementsprijs

f 2.- per half jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO QLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

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

1521

Coöp. Boerenleenbank

„LANDBQUWBELANG"
(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten

• en alle andere bankzaken. •

meet* 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.

4 april uitvoering Meisjesclub

„de Zonnestraaltjes"

11 april N.V.E.V.

13 en 23 april uitvoering chr. muziekver.

Crescendo
29 april Motor-Cross „'t Zand"

„Hennie van Weesp"
m.m.w. van Piet Sybrandy.

Naar we vernemen heeft het C.J.V. jongens-
werk v/d „Ring Doetinchem" grootse plan-
nen. Ze zijn n.l. bezig met de voorberei-
dingen v.e. tiendaags kamp' voor die jon-
gens, wie met hun club geen jaarlijks kamp
kunnen houden. Het kamp zal worden ge-
houden in de buurt van Lunteren van l
tot 11 aug. Oat zo'n kamp veel kosten met
zich brengt, valt licht te begrijpen. Er is

dan ook een aanmerkelijk tekort op de
begroting. Nu willen zij niet om geld bede-
len, maar het zelf verdienen, n.l. d.m.v.
film- en toneelavonden te geven. De film-
avonden hebben aan hun doel beantwoord.
Nu nog de toneelavonden. Neen, niet zó

maar een gewone toneelavond, maar één
die in deze streken niet vaak wordt ge-

geven. Ze hebben moeiten noch kosten ge-
spaard, om met iets goeds voor de dag te
komen. Ze hebben een toneelstuk in studie
genomen, die een zeer bijzonder karakter
draagt, n.l. „Hennie van Weesp". Door
Hengelo is datzelfde stuk in 1961 opgevoerd.
Ruim 1000 mensen hebben daarvan genoten.
Het bestuur van de Ring is wel zeer ge-
lukkig geweest, door beslag te kunnen leg-
gen op Piet Sybrandy, die naast z'n op-
treden in het voorprogramma, tevens mede-
werking verleent aan het toneelstuk, met
o.a. het lied „Aan het Ruwhouten Kruis".
Hij is bekend van Radio, T.V. en Gram-
mofoonplaten. De avonden zijn gepland op
H april in Zelhem, 28 april in Halle en
op 5 mei in IJzervoorde. Zie voor bijzon-
derheden de advertenties en de raambiljetten.

Eerste kievitsei.

Aan de burgemeester van Hengelo werd
het eerste - binnen deze gemeente gevonden -

kievitsei aangeboden door Tonnie Harmsen,

F 62 te Varssel.

Uitvoering Excelsior.
In zaal Concordia gaf de zang- en toneel-
vereniging Excelsior een geslaagde uitvoering.

Hoogtepunten uit het zangprogramma waren
de nummers „Ein Walzertraum" en „Zigeu-

nerbaron" uit de gelijknamige operettes.
Bij het laatste nummer zorgde een eenvoudige
verkleding en verlichting voor een bijzonder
effect. Dirigent Karel Wolters en koor moch-
ten aan het einde van dit programma dan
ook een langdurig applaus in ontvangst
nemen. Vergeleken bij een vorige uitvoering
is er een duidelijke vooruitgang waar te
nemen en wel vooral bij de tenoren, waar
verschillende nieuwe leden het koor hebben
versterkt.
Na de pauze, waarin fragmenten uit de
operette „Cauber Elsje" volgde opvoering
van het detective-televisiespel „Post on-
voorzien" onder regie van de heer Cor
Nijhuis uit Zutphen. Dit wonderlijk avon-
tuur werd door de dames en heren van
Excelsior goed vertolkt. Het toneelstuk heeft
een bezwaar, n.l. dat het te lang is voor
een uitvoering met een voorprogramma.
Niettemin kan Excelsior op een uitstekend
geslaagde avond terugzien.

Sparen.
Gedurende de maand Maart werd op de
Rijkspostspaarbank alhier ingelegd f 13.669,39

en terugbetaald f 11.802,35.

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

AAN

HENGELO GLD

Duizend jaar Hengelo.

Hoewel de herdenking van het duizendjarig
bestaan van onze gemeente nog ongeveer
anderhalfjaar in het verschiet ligt, zijn toch

de voorbereidende werkzaamheden, in de
vorm van oriënterende besprekingen, reeds
begonnen. In een eerder gehouden bijeen-
komst werden verschillende commissies of
secties gevormd en uit hun midden kwamen
maandagavond afgevaardigden en/of gede-
legeerden ten gemeentehuize bijeen onder
presidium van burgemeester Mackay ter
bespreking van het te vormen hoofdcomitéi
Besloten werd met de samenstelling hiervan
te wachten tot meer concrete plannen om-
trent de viering bekend zijn. Daartoe zal
op 8 mei a.s. werderom een bijeenkomst

belegd worden waar de diverse commissies
met schetsmatige plannen zullen komen.
Wat betreft het tijdstip van viering is ge-
dacht aan omstreeks het laatst van augustus
of begin september 1963. Eerst na de bij-
eenkomst van 8 mei kan misschien ook het
aantal dagen van viering vastgesteld wordeni
Intussen kunnen de commissies aan het werk
en plannen gaan uitwerken, waarop we in

het nummer na 8 mei nader terug komen.

KERKDIENSTEN
8 april

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Kwint
10 uur Ds G. A. Barger, van Warnsveld
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk

5 uur Ds Doeschot, Haarlo

Zondagsdienst Doktoren
6, 7 en 8 april

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

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur

Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

Volgt het voorbeeld van zovelen
en plaatst uw advertenties In

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

,11



Zorg dat u
gezien wordt

r VERBOND VOOR VEILIG VERKEER
t ó i i ï * • - - . .

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

afd. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 1388

Uitvoering Jongelings- en Meisjesver.

Vrijdagavond gaf de chr. Jongelings- en
Meisjesver, haar jaarlijkse uitvoering inzaai
Concordia. De avond werd geopend door
de voorz. de heer te Winkel, die na ope-
ning en gebed, een kort openingswoord hield,
naar aanleiding van het rijke programma.
Na diverse verslagen, hield de heer H. J.
Kolk uit Laren, een bespreking over het
bekende boek „Late oogst". Met grote aan-
dacht werd spreker gevolgd.
Na de pauze werd het 3 bedrijvige toneel-
stuk „Het leven gaat door" voor het voet-
licht gebracht.
Een dankbaar applaus mochten de spelers
in antvangst nemen.

Kies Uw meubelen

uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend

met U naar de grote

toonzalen

GroolüoiTs Uloninginr.

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.
Vandalisme.

Tot nu toe onbekenden, hebben verleden
week een aantal ruiten ingegooid van de
oude kleuterschool.
Een onderzoek wordt ingesteld.

Voor het zwakke kind

De collecte tijdens de vorige week gehou-
den verkiezing, voor het zwakke kind,
heeft in deze gemeente opgebracht f 413.13.

Damnieuws.
Damclub D.C.H, organiseert ook dit jaar
weer een bedrijfsdamtournooi gecombineerd
met enkele Jeugdverenigingen. Deelnemende
4 tallen zijn: Quick Schoenfabriek, Coöp.
Volharding, Coöp. Zuivelfabriek, Fa Weus-
tenenk, aannemersbedrijf, Jongensclub C]CI
en II. Jongensclub Willibrordus I,
De volgende wedstrijden zijn reeds gespeeld:
Quick—CJC I 6-2; Fa Weustenenk—CJCII
7-1: Quick—Zuivel 5-3 ; CJC I—Willbrordus
6-2; CJC I-Fa Weustenenk 3-5; Zuivel—
Willibrordus 6-0; Zuivel—CJC I 5-1;
Quick—Volharding 6-2.

Meer zekerheid
in de strijd tegen KOPZIEKTE:

KOP-IX

Met 4 Kop-Bc koekjes per koe per dag {yoop of na het melken
feseven)kurüU 4 vancfeS kopzieklegèvallen voorkomen,

wt

WED.GROOT-JEI
UW DELFIA HANDELAAR

Hengelo (Gld) Tel. 348

DENK AAN DE

^UITVOERING
van de Chr. Muziekver. CRESCENDO

op vrijdag 13 en Paasmaandag 23 april.

Zie adv. volgende week.
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KOMT HET ZIEN l

DE PRACHTIGE SORTERING (jfl2[ RIJUUIE in verschuilende prijzen en uitvoeringen.

l GAZELLE SPORT

vanaf f 159.— l
GAZELLE TOUR

vanaf f 159.—
INVICTA SPORT vanaf f 153.5O

inclusief Lamp, Jasbeschermer en Slot.

Kinderrijwielen in ruime sortering voorradig in prijzen van

f 69.— f 72 f 80.— f 87.5O f

BROMFIETSEN TYPHOON
in veel modellen en kleuren in l, 2 en 3 versnellingen, waaronder
de DONNA de enige vol-automatische brommer, zeer geschikt voor
oudere mensen, geen koppelen, geen schakelen, f

De Super Sport, iets voor de jeugd, met dubbele uitlaat, laag stuur, enz.
in mooie kleuren f

De Tour en Sport uitvoering in 2 en 3 versnellingen in de kleuren
groen, blauw, zwart, goud enz. vanaf f

Ook in Gazelle Bromfietsen

verschillende uitvoeringen en kleuren voorradig

2 versnellingen Tour f 68O.—. Sportuitvoering 2 en 3 versnellingen

f 755.— en f 78O.—.

Vraagt inlichtingen en demonstratie.

A. B. WOLSINK, Spalstraat 28 - Hengelo Gld
Telefoon 06753-1256

EXTRA RECLAME:

1 pond leverworst 75 cent

100 gr. boerenmetworst 55 et.

Slagerij RATERINK

Concordia Hengelo Gld

zaterdag 7 april

DANSEN
Orkest „THE SPITFIRES"

NVEV
Voor de a.s. feestdagen zal 11 April

in Concordia, 's avonds 7 uur een

Kook- en Bakdemonstratie
worden gegeven.

Leden noteert U deze datum goed!

Het Bestuur.

Kastpapier in alle dessins,

ook afwasbaar. .

Zeer voordelig.

iiREVERNA" Tramstraat 2

Th, J, Hart
ARTS

AFWEZIG
Vrijdag 6 April

Waarneming: Dr Schreuder

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Dpuidsioio's en
reportaoe's

van DOLPHIJN

Te koop een volbl. M.R.IJ.
vaarskalf. M.M. K.S., hoge
productie. G. W. Lijftogt,

Bekveld

Te koop stapelbedden
met stromatrassen,
keukeninventaris, was-
kast, enz. enz. Vordense-
weg 4, Hengelo Gld

Te koop p.b. dr. vaars,

uitgeteld 9 April bij W. A.
Kaak, Noordink E 39

Hengelo Gld

Te koop 125 W.L. jonge
hennen, (10 weken)
E. Jolink, C 41 Hengelo G

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539



Hij spaart alleen voor de winter

De uitgekiende huisvrouw het
hele jaar, door het kopen bij de

VIVO SPECIALI' EN
Aardbeien
1 litersblik

Gebraden gehakt
1 50 gram

Adel Rossa
(zwarte bessenwijn)
1 fles

met 75 wapentjes

Capucijners
(gezonde kost)
500 gram

Golden Mixed
(gesorteerde drups)
150 gram van 42 et voor
bij aankoop van 1 pak

,Koffie v. Akkerman'
Geldig van 5 - 1 2 april

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

3 BALLPOINTS In etui
(rood - blauw

voor slechts r^—

„REVERNA" Tel. 1692

GEMEENTE HENGELO GLD

VERVOER NOODSLACHTINGEN.
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld brengen

ter openbare kennis, dat het vervoer van in nood ge-

slachte dieren naar de noodslachtplaats te Zutphen van

gemeentewege wordt verzorgd.

Belanghebbenden dienen zich in voorkomende gevallen

te wenden tot de heer

A. G. W O LSI N K, Vordensew. 3
(telefoonnummer 06753—1493)

en/of de heer M. AALBERTS, Ruurloseweg 10,

(telefoonnummer 06753—1450).

Het vervoer, dat is opgedragen aan de heer A. G.

WOLS1NK, dient met de heer Wolsink voornoemd te

worden geregeld.
Het gemeentebestuur.

P O P L A C L O S E T P A P I E R
-——•—mmmmm extra grote rollen

't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2

Waterschap van de Baakse Beek
Op vrijdag 13 april 1962 des v.m. 10 uur

zal in café Ras te Ruurlo

de aanbesteding plaats hebben
van de ruiming en het onderhoud van een deel

der watergangen voor het jaar 1962.

Omschrijving en voorwaarden van aanbesteding zijn te

verkrijgen ten kantore van het waterschap op elke

werkdag tussen 9 en 12 uur v.m. af 0.25 per exemplaar.

Het Dagelijks Bestuur van het

Waterschap van de Baakse Beek.

De secretaris, De watergraaf

A. D. Pardijs. Mr W. Baron van Heeckeren van Keil.

aimachines
toept U bij de vakman,

mt een eerste klas machine
gaat Uw leven/Tang mee.

'n ZIG-ZAG/Hi koffer salon-

kast of naafhrfel is een

IDEALE MACHINE.

Gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

B. J. HULSHOF

Met ingang van Zaterdag 7 April SMEDERIJ

Zaterdags gesloten
Fa H. l. HARMSEN
Banninkstr. 4, Hengelo Gld

in menigeen succes


