
31e jaargang no 18 - donderdag 3 mei 1962

Nieuws- en advertentieblad voor Hengelo-Gld, Keijenburg
Velswijk-Zelhem, Steenderen, Baak, Wiehmond e.o.

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. •>

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

U.V.V. Bejaardenmiddag
Als inleiding tot het Koninnefeest meenden

U.V.V.sters dit heugelijke feit op feestelijke
wijze met de bejaarden te moeten vieren.
Helaas was door omstandigheden de zaal
Concordia op Zaterdag 28 April niet zo
goed bezet als gewoonlijk. De afwezigen
misten veel want er stond een speciale ver-
rassing te wachten.
Na het openingiwoord van mevr. v. Dijke
werd staande het Wilhelmus gezongen waar-
na 2 gezusters Peters bij hun gitaar enkele
liedjes zongen. Dan volgden 2 voordrach-
van de dames Vingerling en Scheffer.

Da de theepauze kwam de dansgroep .. Wi')
eren 't Olde" ten tonele uit de Velswijk en
wat kwamen er bij de ouderen een jeugd-
herinneringen boven toen ze „de driekus-
man" zagen dansen „riepe, riepe garste" en
meer bekenden. Er was zelfs gelegenheid
om mee te doen en onder veel gelach werd
dit een succesvol nummer, De conferencier
droeg in ernst en humor er veel toe bij
onze onvolprezen Achterhoek te roemen.
De voorz. sprak in haar dankwoord dan
ook de mening uit, dat dit wel een bijzon-
der geslaagde middag is geworden.

Veilig Verkeersdag
Vandaag, donderdag 3 mei is het veilig ver-
keersdag in onze gemeente.
Bij Concordia staat de gehele dag een mo-
biel teststation waar U zich - geheel koste-
loos - kunt laten testen op gezichtsscherpte,
oogstand, afstand- en dieptewaarneming,

kleurgevoeligheid, reactiesnelheid enz.
Door de filmdienst van het Verbond worden
vanavond om 8 uur in zaal Langeler een

aantal verkeers- en andere films gedraaid.

Een zaak van leven en dood
Het verkeer van vandaag is een zaak van
leven en dood. Daar staan we niet iedere
dag bij stil. Maar een doodsbericht in de
krant of een autowrak ergens aan de kant
van de weg zijn stille getuigen van de ma-
teloze ellende die het moderne verkeer ons
- naast alle zegeningen - heeft gebracht en
bijna dagelijks wéér brengt. Natuurlijk kan
men van niemand vergen dat hij zich dag in
dag uit en op elk uur van de dag die ellende
bewust is. Het leven zou daarbij ondragelijk
worden. Maar wél is het goed dat ieder zich
bij tijd en wijle afvraagt, of hij of zij wel

Heropening Heropening
Woensdag 9 mei a.s. om 3 uur
n.m. hopen we ons, volledig naar de eisen des tijds

ingericht

officieel te openen. Gaarne nodigen we U uit een kijkje

te komen nemen.

DONDERDAGMORGEN starten we met de grote verkoop.

U kunt een hele week profiteren van onze

SPECIALE FEEST-AANBIEDINGEN.
Ook de kinderen zijn we niet vergeten.

Let op onze speciale (eest-courant
Voor gezellig winkelen dus naar:

WansinkUIM-Zelf-Bedieningsbedrijf
Raadhuisstraat 4 - HENGELO GLD

alles doet wat mogelijk is om het verkeer
zo veilig mogelijk te maken. Iedere wegge-
bruiker zou zich eigenlijk eenmaal per week
de spiegel moeten voorhouden met de vraag
„Ben IK een goed weggebruiker?".

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

Zonder verplichtingen worden ia deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen,

12 mei 25-jarig jubileumfeest Hamove.

3 mei Veilig verkeersdag

Prankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo G'd

AAN.

HENGELO GLD

KERKDIENSTEN
6 mei

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Simoons, pred. te Dieren
Jeugddienst

10 uur dhr te Winkel

Goede Herder Kapel 10 uur, de heer
}. Hoogeveen, Hulppr, te Arnhem

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)

Opening zelfbedieningsbedrijf

Levensmiddelenbedrijf Wansink in de Raad-
huisstraat gaat de zaak omzetten in een mo-
dern zelfbedieningsbedrijf. De verbouwing
is in volle gang en de opening heeft plaats

op woensdag 9 mei a.s. n.m. 3 uur.



hen len •veen •

Van de zijde van het Comité 1940-'45 vernemen wij, dat vrijdagavond 4 mei

onze oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht.

De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken.

Hun, die de plechtigheid willen bijwonen, wordt verzocht voor 7.40 aanwezig

te zijn; de nabestaanden wordt verzocht, weer binnen het hek plaatste nemen,

waar voor zitplaatsen zal worden gezorgd.

Wanneer om 7.46 de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waar-

na de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen.

Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de burgemeester onzer ge-

meente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna

twee minuten stilte in acht genomen zullen worden.

Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus worden ge-

zongen, na afloop waarvan „The last Post" zal weerklinken.

Vervolgens zullen de aanwezigen defileren langs het monument. De nabestaan-

den zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld en direct daarop

volgen de schoolkinderen en alle overige aanwezigen.

Iedereen wordt wederom de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn bloemenhulde

neer te leggen voor het monument, hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van

„HEN DIE VIELEN"
Het publiek wordt verzocht van 18 uur af de vlaggen half stok te hangen en

tijdens de plechtigheid het Wilhelmus NIET mede te zingen.

Bij zonsondergang dienen de vlaggen te worden ingehaald.

De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plech-

tigheid ZWIJGEND dient te worden bijgewoond.

Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeenteplantsoen keert

ieder rustig huiswaarts.

IIDe Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

•n 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.

Moto-Cross 't Zand
De moto-cross 't Zand 1962 is in alle op-
zichten geslaagd, organisatorisch en financieel.
Voor onze plaatsgenoot Bennie Hartelman
is de cross ook bijzonder goed geslaagd. In
de 500 cc klasse werd hij op zijn B.S.A.
in alle drie manches eerste en hierdoor ook
winnaar van de „Coupe 't Zand" voor
1962 een fraaie wisselbeker, beschikbaar
gesteld door mevr. V.E.R.A. Dittlinger,

eigenaresse van 't landgoed 't Zand.
In de 250 cc werd R. F. Selling, Amster-
dam op Greeves eerste en in de 50 cc
zegevierde H. Geurtzen, Apeldoorn op
Kreidler.
In alle klassen en elke manche was er een
verbeten strijd, feller en spannender dan
ooit te voren.

3e prijs voor „Jong Hengelo"
„Jong Hengelo" heeft zaterdag 28 april met
succes deelgenomen aan de jaarlijkse sport-
dag van de Ring. Dit jaar uitgeschreven

door de christelijke jongensclub uit Doetin-
chem.

Vijf athleten met name Harry Beijenhof,
Henk Weustenenk, Geert Hiddink, Gerrit
Lenselink en Jan Zemmelink hebben hun
krachten gemeten met vele andere athleten.
De volgende sporten werden gespeeld;
Hardlopen, Estafette, Verspringen en hoog-
springen. Voor de prestaties geleverd door

bovengenoemd vijftal is „Jong Hengelo"
weer een prachtige medaille rijker geworden.

Adverteren doet verkopen

Burg. stand.
Geboren: Jelle zn van M. Hoogeveen en K.
Sik; Hendrika J. G. dr van H. E. Jolinken

D. H. E. Bretveld; Grada A. dr van G. J.
Kremer en G. A. J. Enzerink; GerridinaH.
en Gerritdina J. drs van G. J. Stegerman en
G. J. Broekman; Maria C. B. dr van J. H.
Loskamp en G. A. M. Willemsen.

Ondertrouwd : B. Aalders (Biunssum) en
A. Broekman; A. Jansen (Bergh) J. F. Hid-
dink;

Gehuwd: A. H. Jansen en A. L. J. Hoebink;

Overleden: Leidina H. Hendriksen echtg.
van H. W. Wormgoor.

Kies Uw meubelen dj
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U naar de grote

toonzalen

firootbod's Uloninginr.
Benoemd.

Met ingang van l oktober a.s. werd tot
onderwijzer aan de Ds J. L. Piersonschool
benoemd de heer P. J. Wildeboer te Gro-
ningen, terwijl voor de maand september in
tijdelijke dienst werd aangesteld mej. J. van
Wakeren te Nijmegen.

Uitslag Oriënteringsrit.
Van de tijdens het Koninginnefeest gehou-
den oriënteringsrit voor auto's, motoren en
bromfietsen, is de uitslag als volgt:
Auto's l A. J. Memeling/J. Langeler

(radio) 23 strp.
2 R. Kreunen 63. 3 G. J. Meenink 64.
4 F. Wiedijk (Doetinchem) 64. 5 A. J.
Wee vers 65. 6 J. W. Dimmendaal 69.
7 B. J. Lebbink 71. 8 B. Demming 71.
9 A. G. Wolsink 76.

Motoren: l E. J. van Veen 30. 2 H. J.
Groot Roessink 57. 3 B. Klein Gotink 62.
4 E. J. Bultman 66. 5 G. J. Halfman 82.

Bromfietsen: l D. J. Bultman 58. 2 G. te
Brake 60. 3 A. Weustenenk 71. 4 G.
Langeler 77, 5 A. Broekman (Zelhem) 77.
6 J. Grotenhuys 78. 7 H. Bultman 79.
8 G. J. Bretveld 83. 9 A. Grotenhuys 84.
10 J. Muntinga 85. 11 B. Zemmelink 85.
12 B. Enzerink 86.

Aan deze rit namen 44 auto's, 23 motoren
en 60 bromfietsen deel.

Het adte* VAM at Uw dtukwetk
GEBOORTEKAARTEN ]

VERLOVINGSKAARTEM

ONDERTROUWCIRCULAIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER

ENVELOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
Hengelo-GldTelefoon H55



Per Lijstertours naar:

Bloemeiicorso te Lisse
op zaterdag 12 mei a.s.
Vertrek Hengelo Gld v.m. 6.20 uur.

Elke woensdag en zaterdag

Bollentocht
Vertrek Hengelo Gld v.m. 6.50 uur

Inlichtingen en opgave bij

Wolters Boekhandel

CUP. Landbouuihulshoudscliool
VORDEN

(Denwonslell
van het werk der leerlingen op:

9 mei van 7-9 uur 's avonds,
10 mei van 2.30-5 uur's middags
en van 7-9 uur 's avonds.

Belangstellenden hartelijk welkom.

Tevens aangifte van leerlingen
(zie adv. in dit nummer)

RAMO
KINDERKLEDING

ALLEEN BIJ

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

P O P L A C L O S E T P A P I E R
mmmmm^mmmm^mmummm extra grote rollen

't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2

Heren- en Jongenscostuums

Colberts en Pantalons

Heren- en Jongensjassen

in grote keuze

LENTFERINK - Spalstraat
Telefoon 1383

VOIlfl.
WAIA

C O N T I N E N T A L

,Tosca' beha van cotton-
satin met voorsluiting
voor een gladde ruglijn,
een vlakke maaglijn.
Cups D, E, F. l*.*

Zijsluiting corset De
medisch verantwoorde
steunband geeft maxi-
male steun en comfort.
Stevige stof 29.90

F O U N D A T I ONS

K L E M

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een genaakt.
d«zelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

Koopt bij onze adverteerders

Bloeiende

Violen
Madeliefjes
Primula's

Muurbloexnen

Duizendschonen

Salvia's

Afrikanen

Tomatenplanten

Dahlia's
Gladiolen

Bolbegonia's
Enz.

M. WIJNBERGEN

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan öruiüsfolo's en
reporlage's

van DOLPHIJN
Te koop onderstel van
wagen (luchtbanden).

H. Hulshof B l, Hengelo G

Te koop een volbl. dr.

vaars, met goede melklijsten

5 mei a.d.t. G. W. Steger-

man, Lankhorsterstr. D 114

Hengelo Gld.

Te koop zw.b. dr. maal,
10 mei a.d.t. J. W.Vlemingh

E 63, Hengelo Gld

Volgt
het

voorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties
m

„De Reclame



Harmsen & Geurtsen
de speciaalzaak voor

rijwielen en brommers
GEMEENTE HENGELO GLD

Ontwerp-herziening
lijst van natuurgebieden

voor de Provincie Gelderland
Burgemeester en Wethouders van Hengelo Gld bren-

gen ter openbare kennis dat vanaf heden gedurende

3 weken voor een ieder ter gemeehte-secretarie dezer

gemeente ter inzage ligt:

een uittreksel uit de ontwerp-lijst van natuur-

gebieden in Gelderland, ten aanzien waarvan

artikel 29 eerste lid, van de wet van 28 sep-

tember 1950, Stbl. K. 415, houdende voor-

lopige regeling inzake het Nationale Plan en

Streekplannen, wordt voorbereid, met toelichting

en kaarten.

Bezwaren tegen de voorgenomen herziening van de

lijst van natuurgebieden kunnen tot 15 mei 1962 ken-

baar worden gemaakt aan burgemeester en wethouders.

Een exemplaar van de toelichting is desge-

vraagd verkrijgbaar ter gemeente-secretarie.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Th. MACKAY, burgemeester

J. A. BOLT, secretaris

Hengelo Gld, 25 april 1962.

Philips Televisie-Radio
Bandrecorders - Platenspelers

WINTERS

3 BALLPOINT*M etui
(rood - blauwden"1 groen)

voor slechts t 1.—

„RÊVERNA" Tel. 1692

Toonbankrollen Wolters
De nieuwste

TELEVISIE

RADIO'S

STOFZUIGERS

INFRAPHILLAMPEN

iTRIJKIJZERS

SCHEERAPPARATEN

B. J. Hulshof Hengelo Gld
„HENLI" Rijwielmagazijn

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Chr. Landbouuihuishoudschool
VORDEN

Aangifte van leerlingen voor de eind augustus te

beginnen opleidingen en cursussen:

a. 2 jaar primaire opleiding,

toelatingseis: 6 klassen lagere school,

b. l jaar opleiding assistente in de huishouding,

toelatingseis: 2 jaar primaire opleiding,

c. Vooropleiding Verzorgende Beroepen (V.V.B.)

toelatingseis: assistente in de huis-

houding,

(duur opleiding: l jaar, 3 maanden

praktisch werken in een verpleegin-

richting inbegrepen.)

d. naaicursus.

e. kookcursus.

Aangifte en inlichtingen tijdens de tentoonstelling

van het werk der leerlingen:

woensdag 9 mei: 7-9 uur's avonds,

donderdag 10 mei: 2.30-5 uur

's middags en 7-9 uur 's avonds.

Telefoon 06752-1512.

R. van der Vecht, directrice.


