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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 Jaar.

Uitgave van

DRUKKERIJ WOLTERS

HENGELO GLD

Tel. 06753-1455

Giro 964791

Voor alle verzekeringen en financieringen Minneé Hofstr. 6
Tel. 1464 en MemelinkKastanje). 5

Tel. 1521

Raiffeisen-Spaarweek 15 tot 20 oktober,
Samen sparen voor de toekomst»

De Jeugd» Het Huwelijk» Het huis»

De oude dag» Bouw samen iets op»

Geef elkander eens iets feestelijks»

Een extra spaartegoed» Een inlage in

de spaarbank op Raiffeisendag»

Op Raiffeisendag donderdag 18 oktober

bij iedere inlage op de spaarbank een

aardige verrassing»

Spaar bij de Coöp. Boerenleenbank
(Raiffeisen-Bank)» Kastanjelaan»

Hengelo Gld» De Bank voor deze tijd»

+
+
•
•
+

Voor het ter»

*lABYDERMS2ttBl'ZEEP

Pony-club „De Shetlandruiters"

kreeg een nieuw vaandel.

In zaal Langeler bood de Pony-club „De
Shetlandruiters" ter gelegenheid van de
officiële aanbieding van een vaandel aan
de vereniging, haar donateurs een cabaret-
avond aan die wel bijzonder geslaagd is.
Door de bekende radio-artisten Kees Schil-
peroort (Gait Jan Kruutmoes) Henk Jansen
van Galen (Lubbert van Gortel) en de zan-
geres Berna Cox werd hieraan medewerking

verleend.
In zijn openingswoord sprak de voorzitter,
de heer H. Wesselink, er zijn voldoening
over uit dat de gehele zaal bezet was en
zag hierin een bewijs dat velen de pony-
club een warm hart toedragen en deze*club
gaarne gezien wordt in het verenigings-
leven van Hengelo Gld.
Tijdens de pauze had de officiële aanbie-
ding plaats van het nieuwe vaandel door
de vaandel-commissie, bestaande uit de heren
B. Willemsen en H Regelink. Hierbij be-
groette de voorzitter speciaal de heer Wil-
lemsen die na een langdurige ziekte thans
weer aanwezig kon zijn wat door de zaal
met een spontaan applaus werd onderstreept.
De heer Willemsen bood hierna met een
passende toespraak het vaandel aan.
De voorzitter dankte hierna in de eerste
plaats de heren van de vaandel-commissie
voor hun vele werk en in niet mindere mate
de vele milde gevers (sters) die het mogelijk
hebben gemaakt dit prachtige vaandel aan

te kopen.
In een korte toelichting beschreef de voor-
zitter de uitbeelding van het vaandel waar-
op in geborduurde letters is aangebracht
„De bhetlandruiters" te Hengelo Gld. Op-
gericht juni 1959 met aan de rechterzijde
het gemeentewapen en op de linkerzijde
het embleem van dt ruitersport; hoefijzer
niet gekruiste rijzwepen. De voorz. hoopte

dat de vereniging een lange reeks van jaren
dit vaandel zal mogen meevoeren, niet alleen
bij plaatselijke gebeurtenissen maar ook
naar concoursen en demonstraties buiten
onze gemeente en met vreugde mogen be-
zien de hierop behaalde successen.
Als dank voor hun vele bemoeienissen bood
de voorz. de leden van de vaandel-commis-
sie een kleine attentie aan.
Het cabaretgezelschap wist ook deze avond
weer de juiste stemming te brengen en kreeg
van de zaal na elk optreden een dankbaar
applaus.
Aan het slot van de avond dankte de voor-
zitter het gezelschap voor het gebodene en
offreerde de zangeres een fraai boeket bloe-
men en de heren een luxe doos sigaren.
De pony-club kan met genoegen op een
zeer geslaagde avond terugzien.

Zang voor bejaarden.
Dinsdagavond was de zang- en toneelver-
eniging Excelsior te gast bij het rusthuis
aan de Kastanjelaan, alhier. O.l.v. de heer
K. E. Wolters werd een programma ge-
bracht van gevarieerde nummers waarvan
enkele met orgelbegeleiding.
Ter afwisseling werden enkele koorgedeelten
en duetten, uit de operette Cauber Elsje uit-
gevoerd. Toen de dirigent na de pauze,
waarin door dames van de U. V. V. koffie
met gebak werd geserveerd, het laatste
nummer aankondigde, merkte men enige
teleurstelling en werd op verzoek het pro-
gramma met enkele nummers verlengd.
De heer Vingerling dankte aan het slot
dirigent en koor die ook nu weer met hun
komst naar het rusthuis de blijdschap in hun
harten hebben willen overdragen aan onze
bejaarden. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar
en met belangstelling zien we al weer een
volgend bezoek tegemoet, aldus de heer
Vingerling.
De voorzitter van Excelsior beloofde dat
bij een volgende gelegenheid een nog uit-
gebreider programma gebracht zal worden
hetgeen een langdurig applaus ontlokte.

Onrustige Zenuwen?
Mi|nhardt's Zenuwtabletten

KERKDIENSTEN
14 okt.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur de heer G. Nieuwenhuysen, van
's Gravenhage, Jeugddienst

10 uur de heer G. Nieuwenhuysen
Goede Herder Kapel 10 uur Ds Kwint,

Vrljz. 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, l O uur Hoog-
mis, 's avonds 7 uur Lof.

Pracht handen
Tube9Sa Hamea GcSei
Het U d« Hamamells dU '« 'm doet

Zondagsdienst Doktoren
Dr Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

ingaande Zaterdagmiddag 2 uur
Dr Wechgelaar Tel. 06752-1566 (b.g.g. 008)

Burg. stand.
Geboren: Reiniera A. W. dr van A, Chr.
Seesing en Th. W. Hilderink; Louisa dr
van Joh. Kraassenberg en L.H. v. Mil l igen;
Patricia ). L. dr van H. F. Jansen en B. H.
Notten.

Gehuwd: Johan H. Wansink en Gerda
M. Walgemoed.



Coöp. Landbouwvereniging

„DE VOLHARDING"

Hengelo Gld

Op vrijdag 26 oktober a.s. hopen wij onze nieuw-

bouw officieel te openen en tevens het 40-jarig

bestaan van onze vereniging te herdenken.

Bestuur en Raad van Commissarissen zullen ter

gelegenheid daarvan op die dag - des namiddags

om 3 uur - in zaal Langeler een receptie houden.

Namens het Bestuur:

G. Bannink, Voorzitter

H. E. Harmsen, Secretaris

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank

voor de bewijzen van deelneming, ondervonden

bij de ziekte en het overlijden van onze vrouw,

moeder en grootmoeder

Gerritje Radstake
echtgenote van B. J. Hartelman,

eerder van D. J. Wolsink.

Namens de familie:

B. J. Hartelman

Hengelo Gld, oktober 1962

Spalstraat 30

DE IS IN DE MAAND, DUS NU

Leuertraan ol
Leuerlr. capsules vitamines

VAN

Drogisterij G. LENSELINK
OOK UW ADRES VOOR

uerf, Behang, Glas, carboieum enz.

CEFA presenteert

woensdag 17 oktober in zaal Concordia

„NINA"

Voor vruchtbomen,

bosplantsoen en
peppelenpoten

naar het bekende adres:

Wacht niet tot het voorjaar,

maar plant reeds in de herfst.

Boomkwekerij „Salomonshof"

G. J. HALFMAN
Hofstraat 7 - Tel. 1424

NA DE BRUILOFT

DE WITTEBROODSWEKEN.

NOG STEEDS

verrassende

aanbiedingen

Leverpastei• blikje a 200 gram

van 65 voor

*L

Kwart Edammer kaas 92 et

Haring in lomatensaus
2 blikjes 69 Ct

Dat is goedkoop!

Slaolie, hele fles 99 et

/ Koud of warm te gebruiken

GEHAKT
blik a 500 gram

(t

Werkdoekjes per stuk 45 et
het tweede voor 33 Ct

Als klap op de vuurpijl

no. 3 voor 19 Ct

Bekijk eens op Uw gemak onze vleeswaren in

moderne koeling.
Extra aanbevolen
Haagse leverworst 150 gram 37 et

Ontbijtspek 100 gram 39 .et

Deze aanbiedingen zijn geldig van 11 okt. - 17 okt.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

WANSINK'S
V.I.V.O. ZELFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

UlALS & Co ui • Eleclromoloren
IJMUIDEN - WAARDER - HENGELO GLD

Op donderdagavond 11 oktober a.s.

van 7-10 uur, is er voor ieder die daar

belang in stelt, gelegenheid onze nieuwe

fabriekshal aan de Zelhemseweg

te Hengelo Gld, te bezichtigen.

De direktie

Zoekt U..

auonduierh"
Ook U helpen wij hieraan!

Inl. Afd. 10 - Postbus 21 -

Hendrik Ido Ambacht.

Te koop goed onderhouden
Faber salonkachel,

2'/2 tons landbouwwagen
tevens mestverspreider

te huur. A. J. Besselink,

Kastanjelaan 10, Hengelo-G

Te koop enige 2de hands
heren- de kinderrijwie-

len en bromfiets.
J. Th. Slotboom

Te koop 3 toom mooie

biggen, bij L. W. Harmsen

Memelink, Noordink

Biggen te koop.
J. W. Zeevalkink, C 71

Te koop 2 zw. dragende

varkens. H. F. Schleedoorn

Okhorsterweg 8, Wichmond

Te koop een toom zware

biggen. B. Eugelink, B 63

Weggelopen een zw.b.

hondje, luisterend naar de

naam Bobby, gaarne bericht

aan G. J. Mentink, C 75

Keyenburg

Ram- en moerfret te koop

gevraagd. Brieven onder

no. 10 bureau de Reclame.

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Telefoon 3539

BLOEMBOLLEN
VOOR KAMER EN TUIN

Tulpen

Narcissen

Hyacinthen

Crocussen

Sneeuwklokjes

M. Wijnbergen
Kerkstraat 6, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidslolo's en
reporiage's

van DOLPHIJN

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?

/„ouder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

16 okt. Gemeenteavond Herv. Gemeente

17-24 okt. N VEV lezing Dr Hartingius
Schoolarts

15 nov. Gemeenteavond Herv. Gemeente

15 nov. NVEV Iglo diepvries

30 okt. Film Ned. Bijbelgenootschap

20-21 nov. uitvoering „Soli Deo Gloria",
Bekveld

Geslaagd.
Te Doetinchem slaagde voor het diploma
A Ziekenverpleging. Mej. Joke Peters te
Velswijk.
Zij genoot haar opleiding aan het St. Jozef-
Ziekenhuis te Doetinchem.

Damnieuws.
D.C.H, speelde maandagavond belangrijke
onderlinge wedstrijden waarvan de uitslagen
waren: J. Boers—J. Lijftogt 2-0. W. Heijink-
G. Dimmendaal 1-1. T. Hoebink—B. Mom-
berg werd door goed spel een overwinning
voor eerstgenoemde. J. Luimes wist te winnen
van bord één speler J. Heijink. G. Halfman
moest zijn meerdere erkennen aan J. C.
Stam, terwijl Fr. Hoebink wist te winnen
van T. Hofman. W. Burghout-J. Lijftogt
werd een overwinning voor Burghout.

Collecte Kankerbestrijding.
De Kanker-collecte heeft in onze gemeente
f 2095.33 opgebracht te weten:

Bekveld f 267.—, Dorp f 670.75, Dorp
Keyenburg f 108.58, Dunsborg f 162.50,
't Gooi f 206.50, Noordink f 409.50,
Varssel f 270.50.
Een hartelijk woord van dank aan alle
gevers en collectanten voor dit prachtige
resultaat.

Het doel der Postduivensport.
In deze moderne en gejaagde tijd is het juist
deze rustige sport die Uw aandacht vraagt.
Het doel is niet alleen om de sport te be-
oefenen, maar ook om hen die veel moeten
missen en aan bed gekluisterd zijn een klein
straaltje van het geluk, wat wij als gezonde
mensen hebben, mee te laten beleven.
Daarvoor zijn er jaarlijks vele prijzenvluch-
en tentoonstellingen voor inrichtingen en

sanatoria's.
Maar alvorens daar aan deel te kunnen
nemen [moet ons materiaal en benodigd-
heden terdege in orde zijn.
Wij zijn helaas een van de weinige vereni-
gingen die geen subsidie of iets dergelijks

ontvangen. Maar buiten dit alles zijn wij
als duivensportliefhebbers toch blij dat wij
iets voor de gehandicapte medemens mogen
doen.
Maar om dit te kunnen verwezenlijken is er
helaas veel geld nodig en daarom is het
onze bedoeling, een prachtig facy-fair te
houden op zaterdag en zondag 13 en 14
oktober a.s. in ons clubhuis, „zaal Booltink"
te Keyenburg.
Komt, kijk en doe mee.
U wint een prijs, en U is te vree.

N.V.E.V.
Voor de geheel bezette zaal van café Brug-
gink hield donderdag, 4 okt. dr Hartingius
uit Ruurlo, (schoolarts) zijn Ie lez ingover
huwelijk en gezin. : I I ~ M I I I
Met grote aandacht werd geluisterd naar de
spr. die heel geestig zijn rede inleidde met
een vergelijking van de spanning bij electri-
citeit bij die van een huwelijk, waardoor de
warmte moet worden verwekt.

Spri plaatste het huwelijk tussen man en
vrouw naast het gezin. Vanuit de goede
huwelijksverhouding zal een grote invloed
ook op het latere leven van de kinderen
uitgaan. Om een harmonieus geheel van
deze 2 begrippen te krijgen zal noch het een
noch het ander moeten overheersen. De
beste grondslag voor het gezin is de blij-
vende innerlijke verbondenheid van beide
echtgenoten.
Dr H. eindigde met het beroemde citaat van
5 verzen uit de Gijsbrecht v. Amstel.
Waar werd oprechte trouw, enz.
Mevr. v. Hengel vertrouwt na deze grote
belangstelling allen op 17 okt. bij de 2e
lezing over sexuele opvoeding weer te zien.
In de pauze werd getrakteerd ter ere van
het 200ste lid, aangebracht door mevr. Stege,
die hiervoor een electr. wandlampje ontving,

FM m nieuws.
De liefhebbers van een oer-komische film
kunnen a.s, zondagavond in zaal Langeler
genieten van de film „zorg dat je er bij
komt" met Norman Wisdom, lan Hunter,
David Lodge en vele anderen.
Norman Wisdom, Engelands ongekroonde
koning van de humor zal U de ene lachbui
na de andere bezorgen.
Norman belet met zijn parlevinker een flo-
tille van de Engelse marine de haven bin-
nen te varen. Ondanks de waarschuwings-
tekens van de admiraal is Norman niet uit
zijn „koers" te krijgen.
Later in de film als Norman bezig is zijn
liefde te betuigen aan het bevallige meisje
uit de kantine wil het toeval dat hij in een
ruimteschip terecht komt, net op het mo-
ment dat deze raket de ruimte kiest. De
gevolgen zijn niet te beschrijven dus raden
wij U aan dat zelf te gaan zien'
Voor nadere bijzonderheden, zie advertentie.

Sparen.
Gedurende de maand
sept. werd op de
Rijkspostspaarbank
alhier ingelegd
f 14.706.54 en terug-
betaald f 9.266.10.

voor Uw eigen veiligheid \

en die van anderen:

Bij Harmsen &Geurtsen
vindt U ruime keuze in

herfst- en winterartikelen
zoals: herenjassen, vesten, regen-

broeken en wanten, beenschil-
den, windschermen,
valhelmen, zaklampen,
rijwiellampen, enz.

laat uw gezichtsvermogen testen

!«>ZIEGOED:RIJDBEÏÏR'
Koop daarom Uw B R I L bij

Fa KOHIER
OPTIEK - HORLOGERIE

GOUD EN ZILVER

VOOR ALLE SOORTEN

^ vloerbedekking

-k gordijnen en

-k gordijnstoffen

alle soorten meubels

fraaie sortering wollen dekens

IS HET ADRES

Grootbod's Woninginrichting
TELEFOON 1469

Zondag 14 oktober, 8 uur

ZORG DAT JE ER BIJ KOMT,
met: NORMAN WISDOM,

de bekende Engels komiek.

Als NORMAN WISDOM de woelige baren

gaat beheersen vlucht de marine !!!

Toegang alle leeftijden

Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal



Concordia Hengelo GId

Zaterdag 13 okt. a.s,

dansen
Orkest „THE MOODCHERS"

Uit voorraad:

diepvrieskisten
en koelkasten
WINTERS Spalstraat

Bezoekt allen de

FANCY-FAIR
van de postduivenvereniging

„Steeds Sneller"

op 13 en 14 oktober

in zaal BOOLTINK

te Keyenburg

<en mwieuseal eclie

Najaarshoeden
VINDT U BIJ

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

De nieuwste

modellen

Erres Radio

en Televisie
uit voorraad

leverbaar

. J. Hulshof
Telefoon 1282

Hervormde Gemeente Hengelo GId

Gemeenteavond
op dinsdag 16 oktober a.s.

's avonds 7.30 uur in Concordia

*
SPREKER: Ds. P. VISSER, van Apeldoorn

Onderwerp:

Wat betekent de H, Doop voor ons?

Spaart

ANIMO-ZEGELS
want...

die geven v-e-e-l meer!!


