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

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

Abonnementsprijs

f 2.- per half jaan

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO QLD

Tel. 06753-1453

Giro 964791

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneé Hofstr. 6

Tel. 1464 en Memelink Kastanje). 5

Tel. 1521

. Boerenleenbank ^^ Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten

^r en alle andere bankzaken.

De Reclame" huis aan huis!
Met ingang van het volgende nummer zal „De Reclame"

elke week weer huis-aan-huis verschijnen.

ADVERTENTIE'S kunnen worden aangenomen tot UITERLIJK

DONDERDAGAVOND S.3O UUR.

Priesterfeest
Nadat vrijdag 29 juni j.l. in Frankrijk de
hulpbisschop van Bordeaux de wijdingen voor
het Priesterschap heeft verricht door handop-
legging aande Eerw. Fr. Pater Paul M. Mor-
sink, zal de Neomist zaterdag a.s. feestelijk
worden ingehaald. Om plm. 6 uur wordt de
Neomist bij de Spannevogel verwacht, waarna
het in optocht naar de kerk gaat. Hierna
volgt een kort Lof.

Op zondag 8 juli a.s. zal de Neomist zijn
Eerste Plechtige H. Mis om 10 uur op-
dragen in de parochiekerk te Hengelo Gld.
Onder deze H. Mis zullen de vaste gezangen
worden gezongen van W. A. Mozart, Mis-
se Brevis b dur K.V. 275, Hieraan zal so-
listische medewerkmg worden verleend door
Mw. Netty Houtman, sopraan, Mw. Cle-
mentine Oomes, alt, H. Pierik, tenor en W.
Koster, bas. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Chiel de Leeuw en het orgel
zal worden bespeeld door de heer Oomen.
's Middags zal van 3.30-4.30 uur receptie
zijn in zaal Michels waaronder aanbieding
parochie cadeau en 's avonds om 6 uur Lof
van dank. 's Maandags zal om 8 uur een

H. Mis zijn voor de schoolgaande jeugd,
welke zal worden opgedragen door Pater
Paul Morsink.

Een ieder die zondag de Plechtige H. Mis

wil bijwonen wordt aangeraden vroegtijdig
aanwezig te zijn, dit geldt nog meer voor

de ouderen, in verband met de te verwachten
grote toeloop.

»!S>

Gelukkige winnaar
Met een prijsvraag, uitgeschreven door de
levensmiddelen groothandel „Grosco" filiaal
Beumkes, is een Transistor draagbare radio
gewonnen door de familie Knol, Raadhuis-
straat alhier.
Proviciat.

Koopt bij onze adverteerders

KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk

8 juli
8.30 uur Ds Kwint

10 uur Ds Kwint, bediening H.D.

Goede Herder kapel 10 uur Ds. Hakkesteegt

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en 8 uur Mis, behalve woens-
dag, 's Woensdags 6.30 uur Gezinsmis.
's Zondags 7 en 8.30 uur Mis, 10 uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren

Dr. Th. J. Hanrath tel. 1277 (b.g.g. 008

Zondagsdienst Dierenartsen

Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur

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

Fanfare St. Jan.
Zo onverwacht voor een ieder dat de fan-
fare St Jan had besloten voorlopig het bijltje
er bij neer te leggen, even snel is door
enige ingezetenen gereageerd en een ver-
gadering belegd, waarbij leden en belang-
stellenden waren uitgenodigd.
Deze vergadering was goed bezocht, wel
een bewijs, dat Keyenburg de muziekver.

niet wil missen.
Het gehele bestuur trad en bloc af en een
nieuw bestuur werd samengesteld uit niet
werkende leden, welke zal trachten de
vereniging nieuw leven in te blazen.
Gekozen werden de heren

:
 B. Derksen,

H. Giezen, Th. Hoenink, Th. Niesink, H.
J. Seesing, Harry Seesing en Alf. Goossens.

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes.

Frankering bij abonnement

Postkantoor Hengelo Gld

AAN.

HENGELO GLD

Benoemd.
Onze plaatsgenote me;. M. Wicherink, leid-
ster aan de kleuterschool alhier, is met in-
gang van 20 aug. als hoofdleidster benoemd
te Tollebeek N.O.P.

In haar plaats is hier als leidster benoemd
mej. M. Besselink te Hengelo Gld.

Geslaagd.
Aan de Groen van Prinsterer Kweekschool
te Doetinchem slaagde onze plaatsgenoot
de heer G. Starink voor onderwijzer.

— Jenny Jansen slaagde voor het Mulo-
diploma A.

— Voor Arbeids-analiste slaagde onze
plaatsgenote M. van Keulen.

— Te Wageningen slaagde onze plaats-
genoot de heer G. Zemmelink voor het
candidaatsexamen veevoeding.

— Voor het Mulo diploma A slaagde te
Arnhem, Ria Jansen, Ank e Jansen en Henk
Heerink (Middenstands-diploma).

Te Arnhem slaagden voor het Mulo-B di-
ploma van de Keijenburg Jan Stapelbroek

en André Winkelman.



Op 27 juni 1962 schonk God ons

een zoontje. Wij noemen hem

MICHEL.

Bij het H. Doopsel ontving hij

de namen

MICHAEL ANTONIUS

MARIA

H, W. Stapelbroek

R. G. M. Stapelbroek-

Versteegen

Hengelo Gld, 27 juni 1962

Leliestraat 15

Tijdelijk:

St Jozef Ziekenhuis Doetinchem

Te koop een eerlijke koe

met 20 liter melk. D. J.

Pelgrum, E 20, Hengelo-G.

Bezorg steeds
vroegtijdig Uw

Advertenties

Met een PRINZ

de koning te rijk.

VRAAGT VRIJBLIJVEND EEN PROEFRIT

N.S.U.-Dealer

Garage JOS. HERWERS
HENGELO GLD Tel. 1263

B.O.G. afd. Hengelo Qld B.O.L.H.

Degenen die mee willen per bus naar de

Provinciale Landdag

te Kesteren
op woensdag 18 juli a.s.

gelieven zich op te geven bij één der bestuurs-

leden vóór of op woensdag 11 juli a.s. Zegt het

voort.

De besturen

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Tijdens de HENGELOSE KERMIS

Natuurlijk bij

ETEN

Grote verscheidenheid van kwaliteitsproducten

En onze patates nog steeds voor f 0.25 per
zakje.

Advertenties voor het volgende nummer

van „DE RECLAME"
>y

Opruimingsnummer

(met extra grote oplage Huis-aan-Huis)
>».

kunnen tot heden donderdagavond

worden aangenomen.



Burg. stand

Geboren. Jan \^V. R. zn van R. Zweverink en H. J. Zieverink;

Eugénie Th. Ml dr van J. G. A. Tijdink en J. M. Scheerder;

Dirk J. zn vanlG. J. Langeler en B. ], Beeftink;

Frederik H. zn Van G. H. J. Zilvold en J. H. A. Reumer.

Ondertrouwd: ^. Luimes en A. A. Kapper.

Overleden: G.JHendriksen, echtgenoot van G. J. Harmsen.

KERMIS 1962

Onaar JL-eemreis

1e kwaliteit dranken

Ook voor

haantjes, carbonade, gehakt,

croquetten enz.

Geniet dubbel van uw vacantie

met een

Philips draagbare of

zakradio
vanaf 98.—

Besselink - Raadhuisstraat

KERMIS 1962

HOTEL LANGELER
HET ADRES VOOR

PRIMA DRANKEN EN HEERLIJKE
COUPES IJS EN SORBETS

Hengelosche Engrosslachterij
v/h D. J. JANSEN - HENGELO GLD

Tel. 06753—1207

per '/2 kg
Rundvlees
Runderrollade .
Varkensvlees .
Carbonade
Schenkel (rund)
Gehakt
Dik vet spek (vers en gezouten
Vers mager spek
Wangspek (kinnebak)
Verse Geld. metworst
Dikke vleesribbetjes
Varkenspoten per stuk
Hipsbenen . . f 0.75

f 2.25
- 2.00
- 2.25
- 2.25
- 1.50

- 1.60

- 0.75

- 1.30

- 0.75

- 2.00

- 1.25

- 0.10

- 1.00

Bestel tijdig uui KERMISROLLADE
Verkoop iedere Dinsdagmorgen van 8-—12 uur

Varkensvlees enz. en iedere Zaterdagmorgen van

8-12 uur Rundvlees.
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•
+

•
•

*•
+
+
+

Kermis vieren in Concordia
fl 1e KERMISDAG

DANSE
2e KERMISDAG

ouderwetse
K E R M I S J O O L

BEIDE DAGEN MET DANS- EN

SHOW-ORKEST

„The Moodchers"

+

^
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Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporiaoe's

van DOLPHIJN

l FA. HEYINK \
l Spannevogel Hengelo |

i 1

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN

Telefoon 3539



„DE RECLAME" HUIS-AAN-RIUIS
ADVERTENTIES kunnen in het vervolg worden .aange-

nomen tot uiterlijk DONDERDAGAVOND 5.30\'JUR

Gespaard
Bij de rijkspostspaarbank te Hengelo Gld

werd ingelegd: f 16.176,12 en terugbetaald:

f 11.545,54.

Eerste H. Communie
In de St. Willibrorduskerk alhier werd

zondagmorgen aan 31 kinderen de Eerste

H. Communie uitgereikt.

Verkeersongeval
Het dochtertje van de heer S. dat plotse-

ling de Ruurloseweg overstak, kwam in

botsing met een passerende auto. De be-
stuurder trachtte door krachtig remmen en

uitwijken een botsing te voorkomen. Het

kind liep lichte verwondingen op. Dr. Schreu-

der verleende ter plaatse eerste hulp.

Woonwagen ramt 3 personen-
auto's
Een woonwagen, die achter een personen-

auto gekoppeld was en in de Spalstraat bij

de R.K. kerk te veel naar rechts uitweek,

ramde hierbij 3 personenauto's.

Tegen de bestuurder, die niet verzekerd

was en geen rijbewijs had, werd proces-

verbaal opgemaakt.

Vergadering kermis 1962
In concordia vergaderde de kermiscommissie
onder voorzitterschap van R. Waenink. Hij

heette de belangstellenden hartelijk welkom.

De bescheiden van de secr,-penn. A. Wol-
brink werden in orde bevonden.

Bij de verpachting van het terrein vogel-

schieten was hotel Langeler de hoogste in-
schrijver. De post bielemans werd ook ver-

pacht. De commissie besloot dat dames deze
post niet meer mogen vervullen.

Het programma is ongeveer gelijk aan vorig

jaar. Op een vraag uit de vergadering welke

kermisvermakelijkheden er komen, wist de
commissie geen antwoord. De vermakelijk-

heden komen weer in de Spalstraat.

Vergadering Keyenb. Boys.

Heden vergaderde de Sportvereniging Keyen-

burgse Boys, waarbij de voorzitter een on-

gekend groot aantal leden het welkom kon

toeroepen.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek

dat de vereniging hoewel hoopvol de com-
petitie werd brgonnen, toch niet die resul-

taten had bereikt welke men in het begin

kon verwachten.
Wat het ledental betreft was men iets voor-

uit gegaan, terwijl het moreel van de vereni-

ging goed was te noemen.
De penningmeester kon ook een klein batig

saldo boeken, hoewel het aantal betalende

bezoekers aanmerkelijk minder was dan

het voorgaande jaar*

De elftalcomm. werd in zijn geheel

vernieuwd en met overgrote meerderheid
van stemmen werden gekozen, G. Goossens,

G. Melgers en A. Otten.

Door het bestuur zullen als contactleden

een of t wee bestuursleden worden toegevoegd.

Bij de bestuursmededeling werd o.a. de leden

er op gewezen, dat de training beter dient

te worden bezocht en dat het bestuur in

dezen de touwtjes strakker zal aanhalen.

De terreinaccomodatie werd vervolgens be-

sproken en ook een verslag van de toto

van het afgelopen seizoen.
Uit het verslag bleek, dat hier nog wel iets

meer te bereiken is.
Bij de rondvraag vroeg de heer Seesing,
welke als lid van de K.N.V.B. aanwezig

was het woord, waarbij hij dank bracht
aan de leden, maar vooral aan het bestuur,

voor het vele werk voor de vereniging

verricht.
In zijn sluitingswoord dankte de voorzitter

allen die hebben medegewerkt aan het
welzijn van de vereniging en riep allen op

het bestuur trouw terzijde te staan, want

met zijn groot aantal leden en meer dan

zeventig junioren en pupillen, is de sport-

vereniging nog steeds een der verenigingen

die er zijn mag.

Pax-nieuws
Zondag kreeg Pax 2 weer eefi nederlaag te

slikken. In de eerste minuut kwam door een

fout in de achterhoede van Pax de bal bij de

rechtsbuiten van DVC. Deze schoot meteen
raak, 1-0. Het spel golfde op en neer, doch

leverde niets op. Tijdens de wedstrijd kwam
rechtsback Kremer in botsing met zijn doel-

man. Deze botsing kwam zo hevig aan, dat

Kremer van het veld moest worden gedragen.

Later werd hij per auto naar huis vervoerd.
Pax slaagde er ook na rust niet in te doel-
punten.

Kies Uw meubelen
~ -'

uit een grote kollektie.

VI tfgaan geheel vrijblijvend

met U naar de grote

toonzalen

Groolbod's Uloninginr.

Geboortekaartjes

Drukkerij Wolters

19 fSPARTArte je ware"
zo roept thans heel de schare

B. J. Hulshof Hengelo Gld

In de nieuwste
modellen

voorradig

Het adce* v/wc ai Uw
GEBOORTEKAARTEN

VERLOVINCSKAARTEM

ONDERTROUWCIRCULJLIRES

VISITEKAARTEN

ROUWBRIEVEN

BRIEFPAPIER"- -

EJÏVEÏOPPEN

VERKOOPBRIEVEN

FOLDERS

CONVOCATIE'!

Uitgebreide sortering - Keurige uitvoering -Billijke prijzen

Drukkerij WOLTERS
H«ngelo-Gld Telefoon 1455


