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Attentie!
Zaterdag 30 april a.s. (Koninginnedag) heeft
ook de post vrijaf; in verband hiermede
zal „De Reclame" één dag vroeger ver-
schijnen, dus op vrijdag 29 april. Adverten-
tie's voor dit nummer kunnen tot uiterlijk
Woensdagavond 27 april worden aan-
genomen.

Excelsior jubileert
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan
van de zang- en toneelver. Excelsior, heeft
deze vereniging de overbekende komische
operette „Cauber Elsje" ingestudeerd.
Het is te verwachten dat voor deze operette
met zijn prachtige decors en kostuums, mu-
xiek, zang en ballet een grote belangstel-
ling zal bestaan, temeer daar deze operette
gebracht wordt door een plaatselijke ver-
eniging.
De voorverkoop van plaatskaarten is in-
middels begonnen en naar we vernemen
zijn voor de eerste avond nog maar enkele
kaarten beschikbaar.
Voor bijzonderheden zie advertentie In dit
nummer.

KERKDIENSTEN
Zondag 24 april

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kwint
10 uur d* heer te Winkel
Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Kwint

Vrijz. Herv. Kerk
Geen Dienst

Zondagsdienst Doktoren
Dr. Th. J. Hanrath tel. 277 (b.g.g. 008^
Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo Gld. ]. Wechgelaer Tel. 06752-1566

Felix. Tel. 06755-266

De opvoering van de bekende komische operette

'elCauber Shje.
heeft plaats op zaterdag 7 en dinsdag 10 mei
a.s. in zaal „Concordia". Aanvang 7.30 uur pree.

decacó en

muziek en

ka*sluum>s

Kaarten in voorverkoop bij Slotboom, Ruurloseweg
Kwint, Meidoornstr. 20 en kapsalon van Onna, Kerkstr. 7

HAAST U:

Voor zaterdag 7 Mei nog slechts enkele kaarten be-
schikbaar.

21, *

L.

4

KOOPT en VERKOOPT
a.s. Woensdag op de Hengelose biggenmarkt
U slaagt altijd. Marktver. Hengelo Gld

Marktbericht
Op de Woensdag gehouden markt waren
192 biggen aangevoerd. Prijzen 38 tot 45
gld per stuk. Goede handel.

De beste toto prestatie werd deze week al-
hier geleverd door Joh. van de Boog,
Tramstraat 19b, met 12 punten-

Meimarkt - Hengelo Gld

Woensdag 27 April a.s.

Dansmuziek
de gehele dag, aanvang 10 uur v.m. 1

bij Langeler, Concordia, Michels, v/d Weer.

Bruggink Stemmingsmuziekl

GEVRAAGD

een flinke werkster
tegen l Mei a.s. voor enige hele of halve dagen per
week, nader te overleggen, bij D. J. KAMPERMAN,
Spalstraat 26, Hengelo Gld.

A.s. Zondag 12 uur

. BOVS 3
sieenderen 3

Bekerwedstrijd

2 uur

Kepburgse Boys i - S.D.O.ü.c. i
Oranje- en Bevrijdingsfeest

De ingezetenen worden beleefd verzocht —
uit eerbied voor de vlag — deze 's
vóór zonsondergang in te halen.

Het Oranje-Comité

100° o bromfietsgenot
met een BERINI - GAZELLE - ol D.K.W. Bromfiets van

* Garage A, B. WOLSINK, Spalstraat, HENGELO GLD



DICK EELDERINK

en

JENNIE VRUGG1NK

hebben de eer U, mede namens wederzijdse
ouders kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 29 april a.s. om
11 uur ten gemeentehuize te Hengelo Old.

Kerkelijke inzegening zal plaats hebben om
11.45 uur in de Goede Herder Kapel te
Veldhoek, door de Weleerw. Heer Ds K. G.
Kwint te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, F 108 april 1960
Vorden, B 91

Toekomstig ad*es: Veldhoek Hengelo Gld

Receptie van 4 tot 5.30 uur in Hotel Heersink
Wolfersveen Zelhem

24 April a.s. hopen onze geliefde ouders

L. VINGERLING
en
P. VINGERLING-SCHELLAARS

hun 25 jarige echtvereniging te herdenken, tevens
hopen zij l Mei a.s. 25 jaar aan het Rusthuis
verbonden te zijn.

Hun dankbare kinderen

Tot 27 April niet thuis.

Hengelo Gld, April 1960
Kastanjelaan 15

Receptie: Donderdag 28 April van 3.30-5 uur in Concordia

Het college van Diakenen der Hervomde Gemeente te
Hengelo Gld, deelt mede, dat de Heer en Mevrouw

VINGERLING-SCHELLAARS
l mei a.s. hun arbeid ten behoeve van het Rusthuis
der Hervormde Gemeente 25 jaar hebben verricht,
donderdag 28 april a.s. zal er van 3-4.30 uur in „Con-
cordia" gelegenheid zijn hen geluk te wensen.

Het college voornoemd:
G. H. Lubbers, voorzitter
E. J. Maalderink, secretaris

Ruime keuze

Zomerstof fen
Sohröder

Weekend reclame:
l pnd gehakt f 1.80
100 gr. gebr. gehakt 40 et
100 gr. geperste ham 40 et

Slagerij STAPELBROEK

CHR. MUZIEKVERENIGING

„CRESCENDOM

Dir. de heer A. M. Garritsen

erin
op Donderdag 28 April a.s.
in feestgebouw „Concordia"
Aanvang 7.30 uur

Na een aantal muzieknummers afgewisseld door
gewijde muziek eft-'-ttettamaiie', volgt opvoering
van het toneelstuk in drie bedrijven

» S t o r m e i l a n d «
ENTREE Donateurs f 0.20

NIET-DONATEURS f 1.20 (bel. inbegr.)

Meimarkten Koninginnedag

DANSEN
Muziek „THE RYTHME PLAYERS"

Zaal van de WEER

Prima consumptie. Lekkere hapjes

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK - VORDEN

heeft op haar kantoor plaats voor

Administratieve Krachten m.)
Aan de volgende eisen moet worden voldaan :

@ Minstens Mulo of gelijkwaardige opleiding
Leeftijd niet beneden 17 jaar
Ruime kantoorervaring

Wij bi den U:

Goed salaris
Goede sociale voorzieningen
4% Vacantie-toeslag
15 vacantiedagen per jaar
Modern kantoor
Reiskostenvergoeding
Prima kantine

Ook gehuwde dames komen in aanmer- y$iï
king, eventueel voor halve dagen
Sollicitaties mondeling of schriftelijk

Na kantoortijd verstrekt de heer D.
Luichies, Insulindelaan 29 Vorden ook
gaarne alle gewenste inlichtingen

EMPO

Extra reclame
100 gram pekelvlees 50 et

rauwe ham 60 et
boterhamworst 30 et

Slagerij RATERINK

100
100

Jï

zonhige
f;etsen
voor
zonnige

Wmensen

Voor u, voor mij,
voor iedereen:

n " implex

. .. na tuur l i jk ! ;
: A

En na tuu r l i j k gekocht bij:

ELIESEN
BAAK

Verkrijgbaar bij

Til. Uansen-Uleg
Te koop 8 zware biggen
bij Joh. Slotboom, B 98.
Hengelo Gld

Te koop roodbonte pink
van l jaar. Lubbers, Koster

Te koop een kinderfiets
W. Schierboom Wichm.weg
Hengelo Gld

Te koop eien toom mooie
biggen. J. :Klein Gotink,
Steenderenseweg D 5,

Hengelo Gld

Te koop elan guste schot
bij G. Wentink, F 87a,

Varssel

Attentie!
Wil degene die de grond-
boor heeft geleend deze zo
spoedig mogelijk terug be-
zorgen bij H. Hulstijn, Lood-
gieter Hengelo Gld

Gevraagd een meisje voor
een of meer dagen p. week
Kerkstraat 4, Hengelo Gld.

Gevraagd een

dagmeisje
voor hele of halve dagen.
Zaterdagmiddag en Zondag
vrij. Mevr. Poesse, Vorden.

Te koop een guste koe,
toom biggen en consump-
tieaardappelen. J.B. Otten
D 57

Te koop een roodb. vaars-
kalf, ruim 2 maand oud.
L. H. Visschers, Galgengoor
C 111, Vorden

Te koop een best roodbont
vaarskalf. J. Gr. Roessink
N. Mettemaat

Te koop een teste roodb.
neurende maal, met goede
melklijsten, vierkant stempel
G. H. Enzerink, „Looman"
Varssel Hengelo Gld

Te koop 5 biggen bij W.
Ankersmit Velswijk
Te koop een rb dragende
vaars, 28 April a/d telling
tbc en ab. vrij. vierkant
stempel, bij H. G. Eskes,
Voortseweg 3, Toldijk

Steenderen

Te koop een toom zware
blanke biggen bij H. W. L,
Groot Roessink, E 19,

Lankhorsterstraat

ontwikkelen uan Uw films
voor betere resultaten

Foto DOLPHIJN
VORDEN

en Fa ARNOLD Hengelo-G

Met blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

ROBERT GERRIT
(ROBERT)

R. Kreunen
L. H. Krgunen-Luimes

R
Zvelyn

Hengelo' Gld, 22 april 1960
Marktstraat 6 .
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Koop NU een

PHILISHAVE
en win een prijs.

WINTERS SPALSTRAAT

BELANGRIJK!
voor Uzelf en voor

Uw medemensen.

Op Maandag l Mei 1960
houdt de heer DIERSMA, Rijks-
landbouwconsulent, EEN LEZING
over de

LANDBOUWVERGIFTEN en

HUISREINIGINGSMIDDELEN

bij inwendig gebruik.

BV Aanvang 20 uur precies in het
Parochiehuis te KEYENBURG

Toegang G R A T I S 11

De volgende instanties nodigen U allen uit:

A.B.T.B. - CA.V. handelaren in bestrij-
dingsmiddelen - K.N.B, voor E.H.B.O.

B E R I N I

VERKRIJGBAAR BIJ:

ELIESENBAAK

Voor Uw BROMFIETSVER-
ZEKERINGEN en financieringen

->- MINNÉE EN MEMELINK
Telefoon 464 en 521

Grote keuze

ZomerjaponnenenBlousen
Schroder bij de

Kerk

VOOR SPOEDIG GEVRAAGD

ELECTRÜCIËN of
A A N K O M E N D E

G. Emsbroek & Zn. C.V.
Zutphenseweg 5 - VORDEN

Denkt u er aan?
Zaterdag 23 April komen wij Uw

oude papier weer ophalen.
Bel even 06753-253 en het komt voor elkaar.

C. J. C. „Jong Hengelo"

30 APRIL Aanvang 6 uur

DANSEN
AAN „DEN BREMER

ORKEST „THE JOLLY JOKERS"

M

5 MEI Aanvang n.m. 8 uur

Conferencier
EP HOEVERS

Hoor hem en U kunt lachen!



Bijlage „De Reclame", 23 April 1960

FEESTELIJKHEDEN HENGELO GLD
op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 April

en Donderdag 5 Mei 1960

ORANJE-BEVRIJDINGSFEEST

1945 1960

5 MEI
PROGRAMMA



PROGRAMMA
van de te houden feestelijkheden ter gelegenheid van de
verjaardag van H.M. KONINGIN JULIANA en van het
BEVRIJDINGSFEEST, op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 April
en Donderdag 5 Mei 1960.

VRIJDAG 29 APRIL 1960
19.30 uur CONCERT in zaal Langeler, uit te voeren door de muziekver.

„Concordia" en „Crescendo", de Mandolineclub „de Zingende
Snaren", en de Zangverenigingen „Looft den Heer", „Sancta
Caecilia", „Soli Deo Gloria" en „Excelsior".
Toespraak door de Edelachtbare Heer Burgemeester Th. P. Baron
Mackay. Entree 50 cent

ZATERDAG 30 APRIL 1960, (Koninginnedag)
7.00 uur REVEILLE
7.50 uur VLAGGEN UITSTEKEN
8.00 tot 8.15 uur KLOKLUIDEN
9.00 uur Opstelling op het parkeerterrein van de leerlingen der Chr. school

Bekveld, O.L. en Chr. scholen Varssel, de drie dorpsscholen met
de beide Kleuterscholen dorp, het geheel onder leiding van het
onderwijzend personeel van genoemde scholen. Daarna in optocht
door het dorp, begeleid door de beide Muziekverenigingen naar
het gemeentehuis.

9.45 uur OFFICIEËLE OPENING der feestelijkheden door de Edelacht-
bare Heer Burgemeester Th. P. Baron Mackay. Aubade door de
schoolkinderen onder leiding van de Heer W. Geurtzen, met mede-
werking der beide muziekverenigingen.

10.30 tot 13.00 uur
TRACTATIE der kinde-
ren van de scholen, O.L.
school Dorp, Chr. school
Bekveld, Chr. school
Varssel, O.L. school
Varssel en de beide kleu-
terscholen dorp.

Van 14.30 tot 16.30 uur
TRACTATIE der kinde-
ren van de R.K. en de
Chr. scholen uit het dorp

In het morgen- en mid-
dagprogramma treden

de kinderen op:
Het jeugd-variëté

„Pierre Duro".



De muzikale Clown Doppie; Oom Piet goochelt en de kinderen doen mee.
Dwaze nonsens. Clown Doppie; een vrolijke reis door het wonderland met
Oom Piet. Het gehele kinderprogramma vindt plaats in zaal Langeler.

ï! oroot vuurwerk op het Paxterrein ïïr
19.00 uur Koninginnebal in alle zalen

PROGRAMMA voor Donderdag 5 Mei 1960

7.00 uur REVEILLE
7.50 uur VLAGGEN UITSTEKEN
8.00 tot 8.15 uur KLOKLUIDEN
8.00 tot 9.00 uur zal in de R.K. kerk een gezongen H. Mis van dank-

baarheid worden opgedragen.
9.00 tot 9.45 uur herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk, waar mede-

werking zal worden verleend door de zangverenigingen „Excelsior",
„Looft den Heer" en „Soli Deo Gloria".

10.30 uur. Toespraak door de Edelachtbare Heer Burgemeester Th. P. Baron
Mackay, voor circa 1300 kinderen van de scholen Keyenburg,
Gooi, Bekveld, Varssel en de drie scholen van het dorp Hengelo,
tevens de drie kleuterscholen van Hengelo en Keyenburg, op het
parkeerterrein, opgeluisterd door de muziek- en tamboerkorpsen
„Crescendo", „St Jan" en „Concordia".

11.30 tot 12.15 uur gecostumeerde voetbalwedstrijd door 22 leerlingen van
de hoogste klassen der drie dorpsscholen op het Paxterrein.

11.00 tot 12.30 uur in de Tramstraat: Ringsteken te paard, pony, dogkar en
rijwielen. Inleggeld: paard, dogcar, rijwiel f 1.00; pony f 0.50

14.30 tot 15.15 uur wedstrijden op autopeds in de Raadhuisstraat,
voor kinderen van 6 tot 9 jaar.

14.30 uur wedstrijden op rolschaatsen voor kinderen van 9tot 12 jaar inde
Kastanjelaan; 16 uur Mastklimmen en zaklopen op 't Parkeerterrein

Na afloop prijsuitreiking in café Joly.

19.30 uur

grote feestavond in zaal Langeler
hetgeen zal worden verzorgd door het bekende
cabaret-variëté-gezelschap „Radio Ganzenbord"
met als gasten de beroemde parodisten „De Wama's",
Cees Schilperoord, enz. gepresenteerd door Pierre Duro.

Een daverend programma,
uniek voor Hengelo en omstreken.

Entree f 1.50 bij voorverkoop in de sigarenmagazij-
nen H. Wuestenenk en G. Lenselink, tevens in Hotel

De Wama's Langeler.
s Avonds aan de zaal f 2.—. Geen plaatsbespreken.

Z.O.Z.



19.00 uur

Groot Bevrijdingsbal in zaal Concordia
tot 's nachts l uur

Het wordt in beki

• lid.

Cees Schilperoort Pierre Duro

Het Oranje-Comité heeft voor deze beide feesten kosten noch moeite gespaard
om een programma te brengen dat zowel voor jong en oud aan de hoogste
eisen zal voldoen en hoopt dan ook, dat de ingezetenen hier een waardig
gebruik van maken.

De winkeliers worden beleefd verzocht
hun etalage tijdens de feestelijkheden verlicht te laten.

Het Oranje-Comité brengt langs deze weg hartelijk dank aan

allen, die intekenden voor het welslagen van deze feesten.

Ook maakt het Oranje-Comité bekend dat het bezoeken van

alle festiviteiten en het deelnemen aan wedstrijden, geheel voor

eigen risico en verantwoording zijn.

HET ORANJE-COMITÉ


