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09, meet* succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS
v/h CHARLES GROOT BRUINDERINK Tel. 1307

Uitslag ballonnenwedstrijd
De uitslag van de ballonnenwedstrijd, welke
werd gehouden ter gelegenheid van het
Koninginnefeest luidt als volgt:
Ie prijs Wim Groot Bruinderink, 5 jaar, te
Hengelo (ballon gevonden in Meilier, pro-
vincie Luxemburg, België).
2e prijs Wim Eggink, 7 jaar (ballon ge-
vonden in La Roche).
3e prijs Mientje ten Have, 13 jaar, te Vars-
sel (ballon gevonden in Remouchamps, pro-
vincie Luik, België).
4e prijs Ap Meerbeek, 8 jaar, te Hengelo
(ballon gevonden in Pepinster, provincie
Luik, België).

100-jarige kreeg veel bezoek van be-
langstellenden.
Het heeft de heer A. Hoebink op zijn hon-
derste verjaardag zeker niet aan belangstel-
ling ontbroken. Hoebink die geestelijk nog
zeer goed is, was lichamelijk zover hersteld
dat hij het grootste gedeelte van de dag ver-
toefde temidden van de talrijke bezoekers.
Pastoor Waanders heeft 's morgens ten zijne
huize in aanwezigheid van vele familieleden
een H. Mis opgedragen, terwijl het de hele
dag een komen en gaan was van bezoekers
maar ook vooral van vele hoogbejaarde
oude bekenden. Tal van gelukstelegrammen
werden bezorgd.
Een door de heer Hoebink wel zeer ge-
waardeerd telegram was dat van H.M. de
Koningin die ook de honderdjarige van harte
geluk wenste met deze dag. 's Middags
waren de burgemeester en zijn echtgenote
aanwezig om hun gelukwensen aan te bieden
evenals wethouder Tijdink en vele andere
plaatselijke functionarissen. Beide plaatselijke
muziekkorpsen brachten des avonds de jarige
een serenade.

Charmant bruin
veilig tegen zonverbranding
Plgnadcrm. Tube 2,95 -Bacon 7.50 «n 2.9 9

N.V.E.V.
Woensdag werd, begunstigd door prachtig
weer, door de N.V.E.V. een reisje gemaakt
met de Lijstertoers naar Zevenaar waar de
uiterst moderne Turmac sigarettenfabriek
werd bezichtigd. Zeer interessant was de fa-
bricage. Tevens werd een bezoek gebracht,
aan een van de modernste R.K. kerken in
Europa waarvan het interieur door kleur
en lijnenspel een enorme rust en daardoor
de vereiste wijding en aandacht geeft.'sMiddags
werd een rit gemaakt door de omgeving
Arnhem-Nijmegen gemaakt.
Bij deze excursie is al weer gebleken dat
ook in de naaste omgeving volop valt te
genieten.

~ puistjes
PUROL-POEDER

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

17 juni
8.30 uur dhr te Winkel
10 uur Ds Kwint
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Hakkesteegt

Vrijz. Herv. Kerk
5 uur Gezinsdienst Ds Brinkerink

Zondagsdienst Doktoren

Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.gi 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Eil Tel. 06753-1420 (b.g.g.) 008

Frankering bij abonnement
Postkantoor Hengelo Gld

Visvangst op de Waddenzee.
Tijdens de Pinksteren zijn een tiental leden
van de H.H.V. naar de Waddenzee vissen
geweest. Men had in Harlingen voor dit
doel een boot gehuurd en hiermee de Wad-
denzee opgevaren.
De vangst was over het algemeen goed en
ook het weer heeft geen roet in het eten.
gegooid.
's Avonds keerden allen voldaan over deze
mooie dag weer huiswaarts.
Binnenkort gaat er weer een groep deze
tocht maken.

Koopt bij onze adverteerders

AAN.

HENGELO GLD

Geboortekaartjes
W O L T E R S

17 Juni Vaderdag
EEN GROTE KEUZE

¥ OVERHEMDEN

* ZELFBINDERS

* SOKKEN

* ZAKDOEKEN

* ENZ.

VINDT U BIJ

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

Schoenen- en
Sandalendao o! een paar
Pantoffels

HIERVOOR NAAR

JANSEN 't SCHOENENHUIS



a.s. \Jadecdag,

Wilt U Vader een goed HORLOGE

of een mooie HORLOGEBAND geven?

Komt U dan eens kijken bij

Horlogerie A, Groot Kormelink
KERKSTRAAT 3 - HENGELO OLD

7? Juni - \Jadecdafy
Verras Vader eens en geef hem een

PHILISHAVE
esse II n K

RAADHUISSTRAAT

Voor VADERDAG
is een eerste klas

B R O M F I E T S of
R IJ W l E L
een welkom geschenk.

en dan natuurlijk van

A. G. WOLSINK
(v/h Meulenbrugge)

Ook HET adres voor eerste klas reparaties en

ziekenvervoer.
TELEFOON 1493.

III

Zomerbrandslotten
Zij die wensen van de goedkope prijs

gebruik te maken moeten dit zo spoedig

mogelijk op geven.

Alle soorten in voorraad, ook V

Th. J. HARMSEN - Raadhuisstr,

a.s. zaterdag 16 juni

DANSEN
Zaal MICHELS

\N

Orkest „THE SPITFIRES"

GEREEDSCHAPKISTEN

ALLE GEREEDSCHAPPEN

IJZERWAREN

LUCHTBUKSEN

ALARM- en LUCHTPISTOLEN

LAND- en TUINBOUW-
ARTIKELEN

Fa. H. J. HORSTINK

Voor Vaderdag
HEBBEN WIJ RUIME KEUZE IN

Haarlotion, Scheerartikelen
zowel voor als na het scheren

Tevens ruim gesoiteerd in

ROOKARTIKELEN.

H. M. WUESTENENK
DAMES- en HERENKAPPER

Spalstraat 2 — Tel. 1287

t 6 • kleien

Jfitel U leen

Lij atn.

WULLINK'sSchoenWel
KERKSTRAAT VORDENSEWEG

Zoxnerstoelen, Parasols, Zonnebedden
in alle maten, kleuren en prijzen.

R O T A N
gemakkelijk en niet duur, al vanaf f 1S.BO

een aardig stoeltje

Rekjes vanaf f S'9O in leuke kleuren

LUBBERS Woninprichting

3 BALLPOINTS in etui
(rood - blauw en groen)

voor slechts l 1.—

„REVERNA" Tel. 1692



„De Reclame" verschijnt elke donderdagmorgen

en de advertenties worden aangenomen tot

dinsdagavond 5.30 uur.

Een abonnement kost slechts f 2.- per half jaar

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.

Burg. stand.
Geboren: Hendrik J. zn van H .Haver-
kamp en A. Schaftenaar; Walter M. zn
van W. Th. M. Arendsen en H. M.
Herwers; Marcellinus B. ]. M. zn van G.
J. W. Kok en A. H. ter Voert.

Ondertrouwd: G. W. Reugrbrink en W.
Berends (Warnsveld)

Gehuwd; B. Aalders (Brunssum) en A.
Broekman.

Geslaagd
De heer W. Sueters, Wachtmeester Ie klas
der rijkspolitie te Hengelo Gld is te Arnhem
geslaagd voor het politiediploma B.

Uitslag verloting van de pony op Hemel-
vaartsdag
De pony welke tijdens het ponyconcours is ver-
loot, is gevallen op lotnummer 130 en is
inmiddels afgehaald door een ingezetene uit
Wehl.

Pax-nieuws
Zaterdagavond moesten de A-juniores de
competitiewedstrijd tegen Dinxperlo A spelen.
Deze ploeg was door een overwinning kam-
pioen. De A-juniores van Pax werden met
een 6-2 nederlaag naar huis gestuurd.
Pax B die tegen Steenderen A speelde kreeg
een grote nederlaag te slikken, nameli jk:
29-0. De ploeg van Pax was niet volledig,
waardoor deze grote nedelaag ontstond.
2e Pinksterdag speelde Pax 2 de eerste pro-
motiewedstrijd tegen Aerdt 1.
De gasten hadden het betere van het spel
in handen. Dit kwam tot uitdrukking in de
stand. 1-0 met de rust. Na de rust werd
dit opgevoerd tot 3-0.
Hierna werd Pax wakker. Zij begon aan
een geweldig offensief. Eerst was het Theo
Lankhorst die raak schoot, 1-3. Hierna was
het Jan Kempers die er 2-3 van maakte.
Er was van alles geprobeerd om deze stand
nog te veranderen, maar pech weerhield
Pax van verdere doelpunten. Aerdt was de
gelukkige winnaar. Zij heeft de wedstrijd
met 3-2 gewonnen.
Zondag 17 juni a.s. moet Pax 2 in Zutphen
tegen de Hoven 3 spelen. Deze wedstrijd
begint om 2 uur.

DOOF Vaderdag
NATUURLIJK EEN SCHEERAPPARAAT

Philishave ff 65.00
Phillshave ff 44.OO
Philishave ff 39.5O
Philishave f 42.OO

(Voorbatterij)

Tondeuse voor deze apparaten f 7.50

Remington ff 98.5O
(met in ru i l oud app.) f 83.50

Braun ff 59.75
(met tondeuze)

Braun f 44.—

WINTERS Spalstraat

Philips en Erres
RADIO'S
T.V.
Transitor radio's

Scheerapparaten

Rijwielmagazijn 'Henli'
B. J. HULSHOF

Voor al uw drukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS



Flatteus én
voor o zo weinig geld!

Style 480. Lovable's verrukkelijke
teenager-bra. Geheel geborduurde,
voorgevormde cups. Elastieken tus-
senzetsel. Stralend-witte poplin. Ma-
ten : A 32-36, B 32-38. Slechts 3.95

Style 945. Volmaakte jonge-lijn bra
met leuk geborduurde cups. Padded.
Heerlijk zachte poplin, wit. Ideale
pasvorm. Maten: A 32-36, B 32-38.
Slechts 4.95

Style 940.'n Prachtige contourbra
voor haar die een „plus" nodig
heeft, die toch niet uitdagend wil
zijn. Sublieme separatie. 3-Delige,
geborduurde cups. Poplin. Maten:
A 32-36, B 32-38, C 34-40, wit 5.95

''ïz~ Style 486. Voorgevormde bra van
fijne nylonkant met ideaal rekkend
Lastex tussenzetsel. Maten: A 32-36,
B 32-38 wit 4.95 • zwart 5.95

ZIE ÖE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

KLEM
UW liefste Bra óók om de prijs!
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•
+

•
+

•

•
+

•
•
•
•
+
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•
+

•
•

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
felicitaties en cadeaux en
in liet bijzonder de Muziek-
verenigingen Concordia
en Crescendo voor de hulde
en serenades aan Opa ge-
bracht met zijn 100ste ver-
jaardag, waarmee deze dag
tot een onvergetelijke is ge-
maakt.

Fam. Hoebink.

Hengelo Gld, 7 Juni 1962
E 13

Aangeboden Opel Record

1958, in p i ima staat, nieuwe
banden.

Garage A. B. Wolsink
Tel. 06753-1256

Volgt
het

«oorbeeld
van

zovelen
en

plaatst
uw

advertenties

in

je Reclame"

17 juni

Vaderdag

Voor Vaderdag
slaagt U zeker bij ons.

Voor Uw tuin grasperkscheerders,

tuinscharen, sproeiers en tuinslang,

tuinspaden, sets tuingereedschappen.

Verder alle hobby-gereedschappen.

Firma H. J. Harmsen
Banninkstr. 4 HENGELO Gld.

Voor

Visitekaartjes

Geboortekaartjes

Ondertrouwbrieven

Rouwbrieven en alle

Handelsdrukwerk naar

„ R E V E R N A "
TRAMSTRAAT 2 — TEL. 1692

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS
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GEEF HEM EEN

FIETS of BROMMER
MAAR DAN VAN

A. 6. WOLSINK - Hengelo Gld
TELEFOON 06753-1256

BV Ruime voorraad, dus keuze ~^8

Overhemden

Weekend Shirts

Dassen

Zakdoeken enz.

LENTFERINK - Spalstraat l
TELEFOON 1383

VOOR

ROTANSTOELEN
TUINSTOELEN
Enz. Enz.
MOET U NAAR

GROOTBOD's Woninprichting
MT Wij geven ook ANIMO-ZEGELS

9

Ook wij hebben nuttige geschenken voor VADER

o.a. AUTOWASBORSTELS

LAMPENSETS

POETSARTIKELEN
WINDSCHERMEN en

BEENSCHILDEN voor
BROMFIETSEN

Garage JOS HERWERS
HUMMELOSEWEG

GEMEENTE HENGELO GLD

De burgemeester van Hengelo Gld brengt onder de
aandacht van belanghebbenden, dat met ingang van
heden de aanvragen tot het houden van toneeluitvoe-
ringen, dansavonden, fancy-fairs, enz. en voor ver-
lenging sluitingsuur, geluidswagens, enz., tijdig-in ieder
geval minstens tien dagen vóór de datum van de ver-
makelijkheid of dergelijke - moet worden ingediend.
Te laat ingediende aanvragen zullen niet in behande-
ling worden genomen.
De verleende vergunningen moeten tijdig vóór de ver-
makelijkheid of dergelijke, worden afgehaald.

De burgemeester voornoemd,

Th. Mackay.

Hengelo Gld, 6 juni 1962

Voor Vaderdag
eerst even kijken bij

WOLTERS Boekhandel
naar «en Boek, Boekenbon, Vulpen,

Ballpoint, Fototoestel, Fotoalbum,

Fiets- en Autokaarten van binnen-

en buitenland, enz. enz.

Inlevering
Vacantie bonboekjes en
Werknemerskaart

op zaterdag 16 juni van 7-9 uur bij Demming.

Het Bestuur N.C.B.

De vereniging Het Groene Kruis
te HENGELO GLD

houdt op 20 Juni a.s. te 8 uur in zaal Demming haar

Jaarvergadering

Het is zo langzamerhand gewoonte geworden, dat deze
jaarvergadering door hoogstens 10 mensen bezocht wordt.

Wanneer men daarbij bedenkt, dat het ledenaantal de
900 ver heeft overschreden, dan is een dergelijke op-
komst wel bedroevend te noemen.

Het Bestuur wil dan ook graag verandering in deze
situatie brengen. Laat iedereen, die belangstelling heeft
voor het werk van Het Groene Kruis, die iets heeft
voor te stellen of die kritiek heeft dit jaar eens de
moeite nemen om op 20 Juni naar zaal Demming te
gaan. Aldus hopen wij dat het laatste punt van de
agenda dit jaar zeer belangrijk zal worden:

Agenda: Notulen jaarvergadering 1961
Jaarverslagen
Kascommissie
Verkiezingen
RONDVRAAG.

Het Bestuur.



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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Th, J, Hanrath
ARTS

Afwezig
van 16 Juni tot 7 Juli.

Waarneming: F. Schreuder,
Arts. Tel. 1266

Gevraagd R.K. meisje, voor
enkele dagen per week.
Horstink, Kerkstraat 15,

Hengelo Gld

Te koop ± ' /2 hahooigras.
B. te Kulve, C 78,

Hengelo Gld

Te koop 200 W.L. hennen
9 weken oud, bij G. Riet-
man, Timmerman, Hackfort,
Vorden

Te koop 3 toom biggen.
H. J. Buunk, B 88

Alles geprobeerd!
niets hielp.

Maak dan nu definitief een
eind aan likdoorns,
overtollig eelt en wratten.

neem PELPASTD.
Helpt snel, zeker en pijnloos.

Verkrijgbaar bij:

Drogisten) LEHSELMK
HENGELO GLD

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiösioio's en
reportage's

van DOLPHUN

l FA. ff f YIN K |
l Spannevogel Hengelo §
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en vrouwen werden reeds

MODINETTE

omdat dit zo'n echt vrouwelijk beroep is.
Bovendien leert U een goed vak, waar U
later veel plezier van zult hebben. Wilt U
gaarne modinette worden ? Dan vindt U
op onze ateliers een prettige werkkring.
De nieuwe CAO-regeling biedt de

mogelijkheid tot nog hoger loon.

Daarnaast bieden vrij:
drie pauzes per dag,
muziek bij het werk,
per jaar 2 weken aaneengesloten betaalde
vakantie + 3 snipperdagen,
vakantietoeslag en kerstgratificatie,
goede sociale verzorging,
reiskostenvergoeding,
Orcon artikelen tegen speciale prijzen.

mzm

De werktijden zijn voor
meisjes die buiten de
atel ierplaatsen wonen
aangepast aan bus- en
treinverbinding.

45-urige werkweek

's zaterdags vrij.

Ook gehuwde modinettes
worden aangenomen.

Sollicitaties, schriftelijk
of mondeling (eventueel
telefonisch) dagelijks aan
onze ateliers van 9.00—
17.00 uur ORCON
ZUTPHEN ; Kuiperstraat 20—22, TeL 5141/42

DOETINCHEM: Atjehstraat 23, Tel. 3170

HENGELO (G.): Wichmondseweg 2, Tel. 1268

KLEDINGATELIERS

enlei van tre xcn

MET EEN

POLAROID zonnebril natuurlijk

Deze verdonkert de schittering niet, maar neemt
haar weg.

Optiek la. Kohler-Wissink

P O P L A C L O S E T P A P I E R
^«••••MMMHM-» extra grote rollen
't voordeligst bij

„REVERNA" Tramstraat 2


