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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

coöp. Boerenleenbank ^t Spaarbank - Hypotheken - Voorschotten - Kredieten

(Raiffeisen-Bank) ^^9 en alle andere bankzaken. f

mee** succes AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

Ook voor theorie-lessen Kerkstr. 18, Keyenburg Tel. 1307

D<jmP°breekt
de kracht van een verkoudheid
•••i bij Vader, Moederen Kind. ••••

Inspectie F.H. Veeslag
M. Wissels Kaatje I b-77, H. J. Jolink Bet-
sie 6 b.80, H. Jansen Richtje KS. b.79, idem
Rieta b-77. idem Riek b.81, A. Lebbink
Gteske 10 b-78, idem Rinkje 10S bc+76,
A. Hiddink Hiltje b-78, A. J. Rietman Truus 3
b.77, H. Hulstijn Jelma 7 b-77. T. J. Th.
Giesen, Baak Bontje b-77, idem Grietje 8
b-77.

handen
ruw of schraal

Spaarbank
In de maand november werd op de Rljks-
postspaarbank te Hengelo Gld ingelegd :
f 17.412,70 en terugbetaald f 18.479.73.

«puistjes
PUROL-POEDER

JA handen
PUROL

Burg. stand
Geboren: Henk Olthof, z. v. E. J. Olthof
en E. A. de Rooij.

Gehuwd: H. W. Haggeman en J. W. M.
Lankhorst.
H. W. M. Lichtenberg en J. E.M. Goossens.
B. H. Veenhuis en M. W. Ibink (Zelhem).
J. J. Cuppers en J. A. H. Besselink.

Ondertrouwd: Geen.

Overleden: Geen.

Wat is er deze en volgende

maanden te doen?
Zonder verplichtingen worden in deze

rubriek aankondigingen gratis opgenomen.

13-14 dec. uitvoering Crescendo.
18 dec. Kerstfeest voor iedereen
19 dec. Kerstavond N.V.E.V.
9 jan. Jaarvergadering N.V.E.V.

16 jan. Cefa-film
30 jan. uitvoering Chr. zangver,

„Looft den Heer"
4 febr. Hamove-lezing door Wim Dussel

„tussen Kremlin en Capitool"
6 febr. Cefa-film

15-16 febr. Propaganda-feestavond
BOG-BOLH

2 maart uitvoering Jongensclub
6 maart Cefa-film

16 maart Muziekparade in Concordia
17 april Cefa-film

KERKDIENSTEN
16 dec.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds ]. C. van 't Hof, pred. te Zutphen,
Jeugddienst

10.30 uur de beer te Winkel
Goede Herder Kapel l O uur, Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. kerk Keijenburg
Iedere dag 7 en £ 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 Schreuder, tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
15-16 dec. Zr. Luttik, Tel. 1397.

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo-Vorden-Steenderen

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

Een laffe streek.
In de afgelopen week heeft iemand een wel zeer laffe streek uit-
gehaald, door de beide doktoren des 's nachts om half twee naar
hetzelfde adres te roepen, voor een ernstig geval.
Deze doktoren, welke beiden bekend staan door hun zeer snelle
komst wanneer zij geroepen worden, hebben zich dan ook onver-
wijld naar het opgegeven adres begeven om daar
te constateren, dat zij door deze of gene laffaard finaal voor de
gek zijn gehouden en van hun zo kostbare nachtrust zijn beroofd.
Het is te hopen dat de politie de schuldige(n) weet te vinden.

Damnieuws
DCH II tegen Doetinchem II met de navolgende uitslagen:

W. Burghout-R. Velsink 1-1, F. Hoebink-J. Jaarbert 2-0, T. Hof-
man-H. Bus 1-1, W. Heijink-J. Huntink 1-1, D. Lijftogt-H. Hirts
2-0, G. Dimmendaal-W. Thus 0-2. 2 spelers niet opgekomen.

Voor de onderlinge wedstrijden werden gespeeld:

W. Burghout-]. C. Stam 0-2, G. Dimmendaal-B. Momberg 2-0,
W. Heijink-G. Halfman 0-2.

Peter Alexander zingt, danst en bemint.
In zaal Langeler draait a.s. zondagavond l o december de koste-
lijke kleurenfilm „Meneer de Gravin is niet thuis" met in de
hoofdrollen Vivi Bach, Peter Alexander en andere bekende sterren
van het witte doek. Deze film van dolle dwaasheden, pittige mu-
ziek en nieuwe songs in het fenomenale lachsucces van Peter
Alexander moet U beslist gaan zien.
Voor bijzonderheden zie advertentie in dit blad.

Visitekaarten Drukkerij WOLTERS

Geen modder, toen succesvolle modderrit

Het feit, dat de modder door de vrij sterke vorst van zaterdag
en zondag herschapen was in harde bonkerige klonten, was geen
beletsel om de aangekondigde HAMOVE-modderrit zondagmiddag
te doen doorgaan. Er verschenen ruim zestig deelnemers.
De prijswinnaars waren: Bromfietsen (tour) l G. ]. Brandenbarg,
Vorden 2 str.p., 2 P. van Burk. Hengelo 3 str.p., 3 J. Wolbrink.
Hengelo 4 str.p., 4 Th. Lankhorst, Hengelo 5 str.p.

Bromfietsen (sport) l D. J. Pardijs. Vorden 4 str.p., 2 G. W. Bloe-
mendaal, Hengelo 6 str.p., 3 R. v/d Kolk, Lochem 8 itr.p., 4 J.
Derksen, Keyenburg 11 str.p.
Motoren (tour) l A. J. Mernelink, Hengelo 6 str.p., 2 A. Enzerink,
Hengelo 8 str.p.
Motoren (sport) l Bennie Hartelmap, Hengelo 10 str.p, 2 P. Bergs-
ma, Almen 46 str.p., 3 H. Eggink. Harfsen 56 str.p.
Alle deelnemers waren zeer voldaan over de rit.

Geslaagd Excelsior-fancy-fair.

Door de zang- en toneelvereniging Excelsior werd zaterdagavond
in de onder- en bovenzaal van Maresch een fancy-fair gehouden
dat in alle opzichten is geslaagd.
Het is nu al jaren achtereen dat Excelsior zo tegen St Nicolaas
een dergelijke avond organiseert ten bate van de verenigingskas.
De uitgaven voor een vereniging aan dirigentensalaris, muziek,
zaalhuur, bondskosten, opvoeringsrechten en al wat daar verder
bij komt, zijn vrij hoog en dit kan onmogelijk door de leden op-
gebracht worden en het is daarom dat de vereniging elk jaar weer
een fancy-fair organiseert om de kosten te kunnen bestrijden.
De vereniging dankt dan ook nu weer allen die door hun deel-
name aan de verschillende spelen en attracties dit fancy-fair heb-
ben doen slagen. Ook dankt het alle medewerkers en schenkers
van prijzen. Mies Bouwman zou zeggen „hartelijk, hartelijk dank."



Uitslag St. Nicolaasactie 1962

Bromfiets 75174, 97413, 225723

Tuinameublement 61718

25 gulden:

00360
10157
10332

1 0 gulden

03668
07212
10424
12049
15763

^ 18193
21408
24698
29100
31401
33545
41629
42216

11766
19025
19720

•

48486
53023
58446
65658
66511
67168
68261
68513
69546
70671
75107
76040
76079

28359
55654
62479

77461
78664
86770
92899
94221
94459
98044
98280
98537
99871
102874
105665
108679

92564
111919
114062

111368
112826
112964
114729
116153
119007
119385
119554
119585
125507
130277
143914
153039

131191
155101
169749

154177
159005
165272
169700
177657
184874
185730
195833
201141
204190
205287
209740
212802

173328
177801
223843

213262
213723
216677
216977
218960
219182
239320
240144
240175
240800
244562
244625
248142

CHR. MUZIEKVERENIGING

„CRESCENDO"
Dir. A. M. Gerritsen

op donderdag 13 dec. voor donateurs

en vrijdag 14 dec. voor belangstel-

lenden. Aanvang 7.30 uur precies

in feestgebouw Concordia.

Na een aantal muzieknummers, afgewisseld door ge-

wijde muziek, volgt opvoering van het blijspel in

3 bedrijven:

„Het verliefde trio"
door Martin van Spaendonk

Entree f 1.20 (bel. inbegr.) Donateurs f 0.20

AFD. HENGELO GLDu.v.v.
Kerstmiddag voor Bejaarden

op woensdag 19 december a.s.

's middags 2 uur in zaal Concordia

Alle Bejaarden boven 65 jaar heel hartelijk welkom!

Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen,

kunnen worden opgehaald. Opgave vóór 18 dec.

bij mevr. STUNNENBERG, Vordenseweg 19.

Familiedrukwerk Drukkerij Wolters

Wij hebben weer

belangrijk nieuws

voor U

kijk maar....
Alleen deze week voor zover

de voorraad strekt.

JAM per pot

Grote dweil

66 et

59 <t

Aardbeien OP sap me» buk 164 (t

3 blikjes met sleutel 99 (t

Bruine bonen g,aze-„ pot 63 <t

Gesneden Zoetzuur iiters püt 76 (t

Deze week bij:

15O gram ham off IQ
15O gr. palingworst wapentjes

Bestel nu Uw blikken

Nieuwjaarsrolletjes
met 40 extra wapentjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van 14 - 20 dec.

Voor vlug en prettig winkelen naar...

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

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLD Tel. 1205

Steeds grote keuze in

HAARDEN en KACHELS
JANSEN, Smid, Hengelo

Electrisclie Wasmachines
vanaf f 149 5O

Centrifuges vanaf f 112.50
1 jaar volle garantie.

Winters



Met blijdschap en dank-

baarheid geven wij kennis

van de geboorte van ons

dochtertje en zusje

Henriëtia Gezina

B. Coops

G. J. Coops-

van Neck

Derick

Hengelo Gld, 2 dec. 1962
Veldhoek F l H

Wij noemen haar

RIET

Biedt zich aan een

net meisje voor 3 dagen
per week. Brieven onder

no. 76, bur. van dit blad

Gevraagd een net meisje

voor de winkel en een f l inke

jongen leeftijd 15-17 jaar.

Fa J. W. ALBERS, Vorden.

Te koop vers gedorst

roggestro tevens een g.o.h.

huishoudkachel. S. Fok-
kink, C 9, Hengelo Gld.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druiüsioio's en
reporlaoe's

van DOLPHIJN

Hengelose politieverordening

Uw aandacht wordt er op gevestigd,

dat U verplicht bent:

als bewoner of gebruiker van een binnen de bebouwde
kom gelegen onroerend goed te zorgen, dat bij gladheid
het aan Uw woning enz. grenzende trottoir of voet-
pad zo spoedig mogelijk met zand, as of andere stroef-
makendestof wordt bestrooid en na sneeuwval de sneeuw
van de trottoirs wordt verwijderd;

van het vinden van een U niet toebehorend voor-
werp van enige waarde op een weg, in een openbaar
water of in een voor het publiek toegankelijke ruimte,
binnen tweemaal 24 uur aangifte te doen bij de po-
litie, tenzij U terstond na de vondst de eigenaar of
de verliezer van de vondst op de hoogte hebt gesteld;

dat het verboden is:

op een voor het publiek toegankelijke plaats iemand
hinder of overlast aan te doen, te vechten of op andere
wijze de goede orde aldaar te verstoren;

uit een aan café's e.d. verbonden snelbuffet, uitgezon-
derd automaten, patates frites of aanverwante artikelen
te betrekken, dan wel af te leveren, gedurende de tijd,
dat de café's voor het publiek gesloten zijn;

door middel van een muziekinstrument of een toestel
bestemd tot het hoorbaar maken van muziek of van
de menselijke stem, hetzij in de buitenlucht, hetzij in
een al dan niet afgesloten ruimte, voor de omgeving
hinderlijk geluid te maken;

tussen een halfuur na zonsondergang en een halfuur
voor zonsopgang op of aan de weg een rijwiel - al
dan niet voorzien van een hulpmotor - of een motor-
rijtuig onbeheerd te laten, zonder dat het voor on-
middellijk gebruik ongeschikt is gemaakt en, voor wat
betreft het motorrijtuig op meer dan twee wielen, ge-
heel is afgesloten.

Te koop aangeb.:

Goed onderhouden haard-

kachel, en 2 konijnen-

hokken. St Janstraat 17c

Keyenburg

Biggen te koop bij B. A.

Luesink, Bolderhorst Vorden

Te koop 3 toom biggen.

Joh. Tolkamp, D 78,

Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

J. C. Wesselink, „De Bar-
gel" Hengelo Gld

Te koop 3 toom biggen.

J. Zents, St Janstraat

Keyenburg

Te koop 16 stuks zeer

zware biggen. H. J. Zem-

melink, E 52, Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt,
dezelfde dag nog klaai.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Wasmachines f 119.50
Centrifuges f 114.50

bij JANSEN Smid Hengelo

Wie is de gelukkige.
De hoofdprijzen van de verloting van de Hengelose Marktver-

eniging zijn gevallen op de volgende nummers:

1966 een volbloed merriepaard. 671, 7042 en 7746 elk een Shetl.

ponyveulen. 1906 en 9159 elk een schaap.

Naar wij vernemen zijn alle loten verkocht en bedraagt het totaal

aantal prijzen 239 stuks.

Boerinnenbond.
De Boerinnenbond was deze week weer bijeen en het moet gezegd,
de opkomst was weer prima. Voor deze avond was als ipreekster

Mej. van Wijk uit Arnhem uitgenodigd, met als onderwerp: „Hoe
ben ik een goede gast, hoe een goede gastvrouw,,'

De aanwezigen hadden voor dit onderwerp begrijpelijkerwijze veel
aandacht en velen zullen er nog iets ven hebben opgestoken.

Na de pauze werd het houden van de Kerstavond besproken,
welke zal zijn op 20 dec.

De voorzitster dankte mej. van Wijk voor de prachtige lezing en

allen voor hun opkomst en sloot op de gebruikelijke wijze deze
avond.

Volop SCHAATSEN
bij JANSEN Smid Hengelo

de

cLe

ook wij

onderstrepen

deze doelstelling

bij het vervaardigen van

T de cliënt is bij ons zelf jury,

omdat wij vele

m o d e r n e en smaakvolle modellen kunnen tonen.

ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons

toevertrouwen.

vraagt eens prijs bij:

drukkerij wolters
Hengelo gld / kerkstraat 17 / telefoon 06753-1455

modern en fris handels-, verenigings- en familiedrukwerk!!



Electrische BEDKRUIK
VOLKOMEN VEILIG

IDEAAL, ook voor patiënten en baby's.

Prijs slechts f 17.90.

Winters

bespreek voor de a.s.

FEESTDAGEN vroegtijdig

Uw Haarverzorsing
\l» DAMES- EN HERENKAPSALON

W. LURVINK - HENGELO GLD
Ruurloseweg 16. Tel. 06753-1264

Parfumeriën en Toiletartikelen

Zaal Langeler Hengelo Gld

zaterdag 22 december a.s.

dansen
Orkest: „The Favorita's"

H.H. Bakkecs
GEBAK- EN

BANKETDOZEN

„REVERNA" TEL. 1692 Tramstr. 2

KIEST een ANKER
de onovertroffen kwaliteits-

machine. Wereldberoemd.

Rechtsteek, zig-zag, Automatic.

Voor alle werkzaamheden.

B. J. HULSHOF

voor Uw eigen veiligheid l

en die van anderen:

laat uw gezichtsvermogen testen

ifrZIEGOED:BIJOBETER!|
Koopt daarom

een goede en moderne bril

van KOHLER-WISSINK, Optiek

0e

lekker bij de haard, in een

Bankstel van Lubbers.

Een ruime sortering van 12 geslaagde modellen

maken U de keus gemakkelijk.

De prijzen varieren van f 348.- tot f 795.-

en deze kunnen naar Uw smaak worden bekleed.

Indien U niet kunt slagen, kunnen wij U mee-

nemen naar de toonkamers.

Bestel vroegtijdig Uw vloerbedekking

en gordijnen.

LUBBERS Woninginriditing

BIOSCOOPZAAL LANGELER HENGELO GLD

Zondag 16 december, 8 uur

Meneer de Gravin is niet thuis
met: Peter Alexander - Vivi Bach -

Bill Ramsey - Oskar Sima.

Dolle dwaasheden van een jonge man, die voor

zijn tante moet door gaan.

Toegang 14 jaar.

Entree f 1.20 (bel. inbegrepen)

Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal

ADVERTENTIES voor het Kerstnummer

BV gaarne vroegtijdig bezorgen *^H

De Uitgevers


