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

Spit Spierpij n
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

Burg. stand
Geboren: Anita J. Th. dr van J. W. Ron-
deel en M. J. Wielakker; Lupje C. dr van
K. Lassche en J. F. Heerink; Jolanda dr van
D. Vels en G. H. Broekman; Petra S. dr
van K. G. Hendriks en A. P. Lambeck;
Aleida P. B. dr van }. G. Stevens en A. P,
B. Hoebink; Eric W. A. zn van G. A.
Kroesen en Th. H. Schilderman.

Ondertrouwd) A. H. Jansen en A. L. J. Thi
Hoebink; Th. Ibink en M. W. Woerts;
J. Hogendorp en L. J. Eenink.

Gehuwd: J. H. Berendsen en M. B. J.
Coobs. (Zelhem); E. J. Wijers (Helmond)
en G. Chr. Langeler.

Overleden: D. J. Wentink echtgen. van
A. L. Teunissen; A. A. Thoma echtgenote
van B. ]. Egberts; W. ]. G. Zents weduwe
van J. R. Besselink , A. Lubbers weduwnaar
van H. Weenink; P. Th. M. Winkelman
weduwn. van C. B. C. Serrée: J. W. Bul-
ten echtgenote van H. J. Teunissen.

Wat is er deze en volgende
maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

13 en 23 april uitvoering chr. muziekver.
Crescendo

29 april Motor-Cross „'t Zand"

12 mei 25-jarig jubileumfeest Hamove.

Plasma-avond Rode Kruis.
De afdeling Hengelo Gld van het Neder-
landse Rode Kruis heeft reeds vier jaren
achtereen omstreeks Pasen een plasma-avond
georganiseerd. Daar genoemde afdeling in
verband met de beschikbaarstelling van de
Ds }. L. Piersonschool gebonden is aan de
vakanties en wat de bloedafname betreft
afhankelijk is van het Centraal Laboratorium
van de Bloedtransfusiedienst van het Neder-
landse Rode Kruis kan zij tot haar spijt dit
jaar geen plasma-avond houden, daar reeds
vermelde Bloedtransfusiedienst geen team
in de vacantie beschikbaar heeft. Omstreeks
Pasen 1963 hoopt de afdeling echter de
vijfde plasma-avond te houden en rekent
dan weer op de medewerking, die zij tot
nu toe mocht ondervinden !

Adverteren doet verkopen

25 jaar Hamove.
Op 26 april a.s. zal het 25 jaar geleden
zijn dat een aantal enthousiaste auto- en
motorsportliefhebbers op de opkamer van
hotel Langeler besloten tot oprichting van
de Hengelose auto- en motorvereniging
„Hamove".
Dit jubileum zal natuurlijk feestelijk herdacht
worden, maar in verband met de grote
motor-cross op zondag 29 april op 't Zand
is de herdenking uitgesteld tot zaterdag 12
mei a.s.
Voor 17 april a.s. is er een ledenvergade-
ring vastgesteld in café v.d. Weer. Op deze
vergadering zullen de werkzaamheden op
het circuit 't Zand besproken worden en
misschien zorgt het bestuur deze avond ook
nog voor een verrassing.

«puistjes
PUROL-POEDER

Jaarvergadering
Marktvereniging

Op de jaarvergadering van de marktvereni-
ging deelde de voorzitter, G. H. Morsink
mede dat het voor de vereniging weer een
goed jaar is geweest. Alle 9500 loten werden
vlot verkocht ; het ledental is, dank zij de
aktiviteit van het bestuurslid Th. J. Kaak,
toegenomen met 40 nieuwe leden.
Het verslag van de secretaris, D. J. Wal-
gemoed memoreerde het overlijden van het
oud-bestuurslid de heer J. M. Ruesink. De
aanvoer van paarden was in 1961 groter
dan het voorgaande jaar. Tengevolge van
de mond- en klauwzeer-beperkingen is de
biggenaanvoer iets minder geweest.
De diverse keuringen stonden weer volop
in de belangstelling. De financieele verslagen
van de penningmeester C. Minnée werden
door de controle-commissie correct en keu-
rig in orde bevonden.
In de controlecommissie werden herbenoemd
J. C. Geertsma, H. B. Jansen en H. Voskamp.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden Th. J. Kaak, ]. Berendsen en
]. W. Wullink herkozen.
De verkoop van de onafgehaalde prijzen
van de verloting 1961 bracht totaal f 69.50 op.

Palmpasen-optocht.
Naar wij vernemen zal door 't Nut a.s.
zaterdagmiddag voor de kinderen wederom
een palmpasenoptocht georganiseerd worden.
De optocht wordt geformeerd op het Pax-
terrein om 3 uur. Ook nu weer zullen de
mooiste stokken met een prijsje worden be-
loond, terwijl alle deelnemende kinderen een

kleine surprice ontvangen.

KERKDIENSTEN
15 april

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kwint, Openbare belijdenis des
geloofs

7.30 uur Ds J. J. van Zorge, Jeugddienst

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Wiersma
18 april 7.30 uur Passiestonde

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

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

AAN

HENGELO GLD

Koopt bij onze adverteerders

Keylesnieuws
Op het eind van de competitie begint Key-
les uit de slof te schieten door een dave-
rende overwinning op Golto en Winterswijk.
Deze keer bleken de Doesburgers, Schierboom
Hendriks en Heytink niet opgewassen tegen
het sterk spelende trio Hooman, Mullink en
van Aken, zowel in de persoonlijke par-
tijen als in het dubbelspel.
De uitslag 10-0 voor Keyles is nitt mis.

Keyles 2 bleek ook deze dag nog wel iets
in de mars te hebben tegen T.S. uit Win-
terswijk. Alleen Leusink gaf een puntje weg
tegen Konings in het persoonlijk duel, doch
Hooman en Bergervoet hielden de puntjes
binnen, door te winnen van Mentink en
Aalbers.
Door ook het dubbelspel Hooman, Leusink,
Aalbers en Mentink te winnen, werd de
uitslag op een verdiende 9-1 overwinning
gebracht, hetwelk degradatie betekende voor
T.S.



Kopziekte is te voorkomen Besturen van verenigingen of instellingen
Kopziekte is nog altijd een gevreesde vee-
ziekte. Zo gingen er in 1961 nog 8000 stuks
aan ten gronde. Dit was niet nodig geweest.
Dank zij jarenlange onderzoekingen is het na-
melijk mogelijk vóór het inscharen aan te ge-
ven of een bepaald perceel kopziekte-gevaar-
lijk is. Uit de gehalten aan droge stof, ruw
eiwit, kali en magnesia in het verse weide-
gras, is voor de veehouder een advies op
te stellen, dat het optreden van kopziekte
praktisch uitsluit. Door dit snelle grasonder-
zoek heeft het Bedrijfslaboratorium v. Grond-
onderzoek „B.B.B." te Beegden het afgelopen
jaar menige boer voor grote financiële ver-
liezen weten te behoeden. In enkele gevallen
ging men eerst tot grasonderzoek over, toen
er al slachtoffers gevallen waren. Dit is on-
begrijpelijk als men bedenkt, dat dit door
een tijdig onderzoek van f 15,40 had kun-
nen voorkomen worden.
Voor dit geringe bedrag heeft U binnen een
week, desgewenst telefonisch, de uitslag van
het onderzoek met advies thuis.

Het optreden van kopziekte hangt nauw sa-
men met de bemestingstoestand van de grond.
Naarmate het grasland zwaarder is bemest
met gier, stikstof en kali doch weinig mag-
nesium bevat, neemt het kopziekte-gevaar
toe. Grondonderzoek en daarop aansluitend
een bemesting volgens de officieel geldende
adviezen is daarom op grasland zeer gewenst.
Om het kopziekte-gevaar te vermijden biedt
het laboratorium „B.B.B." te Beegden een
aantrekkelijke mogelijkheid en wel een ge-
combineerd gras- en grondonderzoek, waarbij
het grondonderzoek met advies voor de
helft van de prijs n.l. f 6.75 wordt verricht.

U kunt dus voor ongeveer f 20.— Uw be-
drijf niet alleen dit voorjaar maar ook in
de toekomst tegen kopziekte vrijwaren. Ge-
zien de grote risico's is een berichtje aan
het Bedrtjfslaboratorium „B.B.B." te Beeg-
den of de monsternemer in Uw streek een
verstandig besluit.

J. R. W. TJOONK, Toverstr. 5

(Adv.) Tel. 339 BAAK

Geslaagde-feestavond Chr.
meisjesclub ,de Zonnestraaltjes'
De leden van b.g. vereniging gaven in „Con-
cordia" hun eerste feestavond, waarvoor
grote belangstelling bestond.
De voorzitter van de oudercommissie dhr
Prenger heette in zijn openingswoord bij-
zonder welkom de fam. Heersink uit Hum-
melo en de heer Leeuwenstein uit Dinxperlo.
De meisjes presenteerden zich hierna aan
de zaal, waarna mevr. Prenger een uiteen-
zetting gaf over het bondinsigne.
De heer Leeuwenstein bracht praatjes en
liedjes in dialect, waarbij zijn optreden werd
afgewisseld met het toneelstukje „Gierig
Bontje" dat met een welverdiend applaus
werd beloond.
Na de pauze volgde het aantrekkelijk toneel-
stukje „De twaalf jagertjes". Ook het spel
van deze meisjes werd met applaus beloond.
De avond werd besloten met optreden van
de meisjes in prachtige kleding als „ont-
luikende bloemen" met daarbij een lente-
dans. Ds Kwint dankte de leidsters voor
hun medewerking voor dit belangrijke jeugd-
werk.

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.

Dames zomermantels
in de nieuwste modellen

Heren wollen gabardine-

en katoenen jassen
in moderne kleuren

Concordia Hengelo Gld

Zaterdag 14 april

DANSEN
Orkest „THE MOODCHERS"

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS



Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden bij
ons 12'/2-jarig huwelijksfeest
zeggen wij U hartelijk dank.

D. J. Maalderink
B. J. Maalderink-

Engbers

Hengelo Gld, april 1962
lekink 18

Te koop een partij
voederbieten bij Q. H.
Regelink C 90

Te koop r.b. afgekalfde
vaars. Harry Stapelbroek

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiüsloio's en
reportage's

van DOLPHIJN

AL NDEZ

IN EXTRA
VOORDELIGE
2-PAAR

VERPAKklNG
naadloos 1e paar 2e paar

Solidetta 2.95 2.25
Barletta 2.95 2.25

met naad
Zilver 2.95 2.25
Rood 3.95 2.95
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'Awerk!
Delf ia Kalver-BIKS
maar dan óók

IVIIWI

ze horen bij elkaar!

WED.GROOT-JEBBINK

VERHUUR KEUKENGEYSERS MET

C A LP A M flessengas
VEILIG

ZUINIG

goedkoop
f 7.6O per fles

Depot: J. W. G. Eugelink
Hummeloseweg 22, Tel. 1681, Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt,
dezelfde dag nog klaax.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een zw.b. maal-
kalf. Wed. Oortgiesen,

B 103

Te koop twee r.b. drag.
vaarzen, bijna a.d.t. H. J.
Grotenhuis, B 92

A.s. zondag 2.30 uur:

Pax l - Steenderen l
12 uur:

PaK 3-Drempt Vooruit i



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

In de nieuwste
modellen

voorradig

B. J. Hulshof Hengelo GId

KUIKENS
W. x R. gebruikshybride

(W. 45 x R. 189 x R. 213)

W.L. gebruikshybride
(W. 45 x W. 188xW. 45) en

W.L gebruikshybride
(W. HOxW. 32 x W. 60),

alle drie prima combinatie's die veel eieren leggen

Leverbaar vanaf 30 april met volledig C.P.I.-certi-

ficaat, a f 1.— per stuk.

W E E N K's Broederij
VORDEN — Tel. 6659

Meubelfabriek Lenselink N,V,
Telefoon 1481 - Hengelo GId

vraagt

machinale houtbewerkers
en meubelmakers

Coöp. Zuivelfabriek Hengelo GId

Het ligt in de bedoeling op 5 dagen in de

week melkprodukten te bezorgen.

In het vervolg worden

op Donderdag géén melkprodukten
bezorgd.

Vanwege de 5-daagse werkweek zijn wij ge-

dwongen deze maatregel te nemen.

Gaarne roepen wij Uw medewerking in om

dit systeem zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het is aan te raden Uw melkprodukten op een

donkere en zo koud mogelijke plaats te be-

waren.

CHR. MUZIEKVERENIGING

k „CRESCENDO1

HENGELO GLD

(Dir. de heer A. M. Garritsen)

op a.s. vrijdag 13 april

en 23 april (2e Paasdag)

in zaal Concordia.

Aanvang 7.30 uur.

Na een aantal muzieknummers, afgewisseld door

gewijde muziek, volgt opvoering van

Spel in drie bedrijven door Jo Spit.

Entree donateurs f O 20

Entree ni«t-donateurs f 1.20 (bel. inbegr.)

GEVRAAGD:

leerling of aankomend

meubelmaker

GROOTBOD's Meubilering
Regelinkstraat 1 Hengelo GId

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Coöp, Zuivelfabriek Steenderen
vraagt een

flink meisje
voor kantoorwerkzaamheden

voor halve dagen, zo mogelijk hele dagen.

Aanmelden ten kantore van de fabriek.


