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

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

Abonnementsprijs
f 2.- per half jaan

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

Coöp. Boerenleenbank

„LANDBOUWBELANG"
(Raiffeisen-Bank)

Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten

l en alle andere bankzaken. •

oer meer succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS
v/h CHARLES GROOT BRUINDER1NK Tel. 1307

Zweefvliegtuig geland.

Zaterdagmiddag landde hier aan de rand
van het dorp, op het bouwland van de heer
Hermans een zweefvliegtuig.
Al enige tijd had het toestel hier rondge-
cirkeld, zodat, toen het aan de grond kwam,
van alle kanten de mensen kwamen toege-
lopen. Het toestel kwam uit Borken, Duits-
land en droeg het kenmerk D 5640 en had
een vleugelwijdte van 18 meter.

Volgens de bestuurder was hij om half twaalf
opgestegen in Borken en was het de be-
doeling geweest vijf uren in de lucht te
blijven.
Aan deze illusie kwam vroegtijdig een einde
wegens gebrek aan termiek.
Eerst laat in de avond werd het toestel
opgehaald, daar de transportwagen in de
veronderstelling verkeerde dat het toestel
nabij Hengelo Overijsel lag, en men eerst
daar naar toe was gereden.

Jubileum Moto-Cross
HENGELO GLD .

a.s. Zondag 29 april -4-330 uur

Alle senioren + Internationale H-rijders 1 1

500 cc - 250 cc - 50 cc

KERKDIENSTEN
29 april

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel 10 uur. dhr te Winkel

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Bronchileften
Hoestdronk in tabletvorm.95ct

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

Prankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

Maandag 30 april zijn alle

winkels en kapperszaken

de gehele dag

GESLOTEN
Tevens wordt er deze dag niet GEBAKKEN en

geen BROOD bezorgd.

HENGELOSE EN KEYENBURGSE WINKELIERSVER.

Overspannen Zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Feest-oriënteringsrit.
In het kader van de oranjefeesten wordt er

op maandag 30 april een feest-oriënterings-
rit gehouden voor auto's, motoren en brom-
fietsen.
De hoofdprijs is een transitor radio. Deze
rit telt mee voor het clubkampioenschap
1962 van Hamove. Er komen 4 ritten waar-
van er 3 meetellen.

AAN.

HENGELO GLD

Huidgenezing
Huidzuiverheid • Huidge arondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

29 april Motor-Cross „'t Zand"

12 mei 25-jarig jubileumfeest Hamove.

3 mei Veilig verkeersdag

onze



Moto-Cross 't Zand

Hengelo Gld
Nog slechts een paar dagen en het is zon-
dag 29 april 1962, de dag van de grote
moto-cross op het circuit 't Zand te Hen-
gelo Gld.
Koortsachtig wordt er bijna dag en nacht
gewerkt aan het in orde brengen van het
circuit en in de verschillende werkplaatsen
van de renners wordt druk gesleuteld aan
de machines die straks over het zand zullen
razen als nooit te voren. Heel Nederland
weet het en moet het weten dat in de 500
cc-klasse der internationale H-rijders de
Hengeloer Bennie Hartelman op zijn nieuwe
B. S. A. tot grote dingen in staat is, immers
vorige week zondag werd hij op de cross
te Emmen grandioos nummer één en afge-
lopen zondag op de cross te Veenendaal gaf
hij zijn belagers ook geen kans en eindigde
ook hier als eerste.
Er zijn dit jaar in ons land maar twee wed-
strijden waarbij alle senioren in de 50, 250
en 500 cc-klassen aan start komen, n.l. in
Hengelo Gld en in Marum. Er is hier dus
gelegenheid alle senioren + internationale H-
rijders aan de start te zien.
De wedstrijd van a. s. zondag is de eerste
gelegenheid waar de renners revanche kunnen
nemen. Aan strijd en spanning zal het zeker
niet ontbreken, temeer daar voor alle drie
klassen de wedstrijden meetellen voor het
kampioenschap van Nederland en voor de
promotie- en degradatie regeling de KNMV.
De toegangswegen tot het circuit zullen weer
evenals andere jaren kenbaar zijn aan be-
pijling, spandoeken e. d. de medische dierst
is in handen van Dr Schreuder on de E.H»
B. O. van Hengelo en Keyenburg.
Met de organisatoren hopen wij dat het een
sportief evenement mag worden en dat de
zon deze dag geen verstek laat gaan.

Volgt het voorbeeld van zovelen

en plaatst uw advertenties in

„De Reclame", het blad

dat van A tot Z gelezen wordt

ilDe Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

en de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

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.

Zorg dat u
gezien wordt

i' VERBOND VOOR VEILIG VERKEER ;

Secretariaat van het
Verbond voor
Veilig Verkeer
afd. Hengelo Gld:
Ruurloseweg 55
Tel. 1388

Burg. stand.
Geboren: Paulina A. M. dr van W. Th.
Dolphijn en W. H. Middelkoop; Lucia W.
M. dr. van Th. A. A. Hooman en M. R.
B. Besselink.

Ondertiouwd: C. ]. van Soest (Zelhem) en
C. Veenstra. G. Tekelenburg (Voorst) en
G. Kamperman.

,38,

Damnieuws.

Dinsdag vond er prijsuitreiking plaats van
het bedrijfsdaintournooi in zaal Leemreis.
Wegens ziekte van de voorzitter werd deze
avond geopend door de heer Stam. Spreker
deed een beroep op de spelers om lid te
worden van de Hengelose damclub. Hierna
vond de prijsuitreiking plaats. De wissel-
beker werd gewonnen door de Quicksport-
schoenfabriek, tweede werd de zuivelfabriek.
De derde en vierde plaats werd gedeeld
door de coöperatie en fa Wuestenenk. CJC
Jong Hengelo eindigde in dit tournooi op
de laatste plaats.
De heer J. Heijink speelde tot besluit van
dit geslaagd tournooi een simultaan-wed-
strijd tegen zeventien spelers. De uitslag
was, aangezien de sterkte van de spelers
zeer gunstig, 17 gespeeld 7 gew. 6 verl.
4 remise.

Adverteren doet verkopen

Veilig Verkeersdag
HENGELO GLD

DONDERDAG 3 MEI

BEZOEKT DE

Testwagen bij Concordia
U hebt hier de gehele dag gelegenheid U gratis

te laten testen op gezichtsvermogen, reactie-

snelheid enz.

'0 Avonds 8 uur in zaal Langeler

Verkeers- en andere films
TOEGANG GRATIS

Kastpapier
in alle dessins,

ook afwasbaar.

Zeer voordelig.

REVERNA" Tramstraat 2

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

...

m



Getrouwd:

H. J. Westerik

en

C B. te Winkel

Beekbergen, 25 April 1962

Toekomstig adres: B. H. Hofstedestraat

Salonwagen nabij No. 5

Verzilvering Vacantiebonnen
Pinksteren en Hemelvaartsdag

voor Land- en Bouwarbeiders

op Zaterdag 28 April, 's avonds 7-9

uur bij Demming.

Het Bestuur N.C.B.

30 APRIL

DANSEN
AAN DEN BREMER

Aanvang 4 uur.

Orkest „THE JOLY JOKERS"

Thans telefonisch

aangesloten onder

No. 1588

Autohandel Jan Denkers
BEKVELD D 21

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

Alle kantoorbenodigdheden
Boekhandel Wolters

VERHUUR KEUKENGEYSERS MET

G ALP AM flessengas
VEILIG

ZUINIG

goedkoop
f 7.6O per fles

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

3 BALLPOINTS in etui
(rood - blauw en groen)

voor slechts f 1.—

„REVERNA" Tel. 1692

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

B. J. Hulshof Hengelo GId

f In de nieuwste
modellen

voorradig
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WED.GROOT-JEBB
UW DELFIA HANDELAAR

Hengelo (Gld.) Tel. 348

oooliaiikrol!en Wolters

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop een nieuwe ruton

(steelmodel), stofzuiger en
een weekendtas, bij
H. Menkveld F 4,

Hengelo Gld

Te koop eetaardappelen

(Rode Star) bij A. H. Roel-
vink F 26, Varssel

Te koop dennen voor r ik-
ken en posten te bevragen
bij J. Garritsen, Klooster
B 44

f A. HfYINK \
• Spannevogel Hengelo |

L, J

Te koop M.R.IJ. vaars
8 Mei aan de telling, abor-
tus vrij. G. H. Regelink,
C 90

Te koop eetaardappelen
(Pimpernel). Wed. G. J.
Lubbers, Kervelseweg 7

Te koop een r.b. pink tbc

en ab. vrij . J. B. Otten
D 57

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruiüsioio's en
repnrtaoe's

van DQLPHIJN
Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

Het adtzs wwc at Uw
GEBOORTEKAARTEN |

VERLOVINGSKAARTEN

ONDERTROUW CIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-Gld Telefoon H55


