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l ] ) • • / /hen vie vielen l
Van de zijde van het Comité 1940-1945 vernemen wi). dat woensdagavond
4 mei onze oorlogsslachtoffers zullen worden herdacht.
De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden van de klokken,
Hun, die de plechtigheid willen bijwonen, wordt verzocht vóór 7.40 aanwezig
te zijn, de nabestaanden wordt verzocht, weer binnen het hek plaats te nemen,
waar voor zitplaatsen zal worden gezorgd.
Wanneer om 7.46 de klokken verstommen, zal een hoornsignaal klinken, waarna
de gezamenlijke zangverenigingen zullen zingen.
Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de burgemeester onzer ge-
meente, die daarna voorlezing zal doen van de namen der slachtoffers, waarna
twee minuten sti l te in acht genomen zullen worden.
Hierna zal door de koren het zesde couplet van het Wilhelmus worden ge-
zongen, na afloop waarvan „The last Post" zal weerklinken.
Vervolgens zullen de aanwezigen defileren langs het monument. De nabestaan-
den zullen hiertoe allereerst in de gelegenheid worden gesteld en direct daarop
volgen de schoolkinderen en alle overige aanwezigen.
Iedereen wordt wederom de gelegenheid geboden, persoonlijk zijn bloemenhulde
neer te leggen bij het monument, hetwelk werd opgericht ter nagedachtenis van

„HEN DIE VIELEN"
P.S. Het publiek wordt verzocht van 18 uur af de vlaggen halfstok te hangen
en tijdens de plechtigheid het Wilhelmus niet mede te zingen.
Bij zonsondergang dienen de vlaggen te worden ingehaald.
De ouders wordt Verzocht, hun kinderen er op te willen wijzen, dat deze plech-
tigheid zwijgend dient te worden bijgewoond.
Na het leggen der bloemen en het verlaten van het gemeenteplantsoen keert
ieder rustig huiswaarts.

ATTENTIE!
In verband met de Bevrijdingsdag
(donderdag 5 mei a.s.) doen wij een
beleefd verzoek op de H.H. adver-
teerders hun advertentie's deze week

vóór woensdagmorgen
op te geven. Bij voorbaat hartelijk
dank. De uitgevers

KERKDIENSTEN
Zondag 1 mei

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds J. W. Schipper, te Deventer

Jeugddienst
10 uur Ds Kwint, Bed. H. Doop
Donderdag 5 mei 9 uur Dankstond ter

herdenking van de bevrijding in 1945
Vrijz. Herv. Kerk

Geen Dienst

Zondagsdlenst Doktoren
30 april en l Mei
Dr. Th. J. Hanrath tel. 277 (b.g.g. 008*
5 Mei Dr Schreuder
Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo Gld. H. van Soest, Tel 06753-420

KOOPT en VERKOOPT
a.s. Woensdag op de Uengelose biggenznarkt
U slaagt altijd. Marktver. Hengelo Gld

Huidgenezing
Huidzuiverheid • Hu idgezondhe id

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Bode-Conciërge
Tot bode-conciërge op het gemeentehuis is
benoemd de heer G. Knoef, te Hengelo Gld

Collecte
De Simavi collecte heeft in onze gemeente
opgebracht f 664.35. Langs deze weg har-
telijk dank aan alle gulle gevers en collec-
tanten.

Koop nu IVOROL
Dubbele tuben: Voordeliger prijs.
Uw tanden vragen het beste.

Kies Uw meubelen
uit een grote kollektie.

Wij gaan geheel vrijblijvend
met U naar de grote

toonzalen

Grootbod's Uloninginr.

Hengelose en Keyenburgse
Winkeliersvereniging

Donderdag 5 Mei Bevrijdingsdag
zijn alle zaken ook kapperszaken

gesloten
Die dag wordt NIET GEBAKKEN en ook
geen brood bezord.

HET BESTUUR

Zaal Michels Hengelo Gld

Koninginnedag
(Zaterdag 30 April)

gratis dansen
Orkest „THEO TILLMAN"

BEVRIJDINGSDAG
(Donderdag 5 Mei)

DANSEN
Orkest „THEO TILLMAN"



Op Vrijdag 6 Mei hopen onze geliefde Ouders,
Behuwd- en Grootouders

G. Scholten
en
W. Scholten-Wesselink

de dag te herdenken waarop zij voor 50 jaar in
het huwelijk werden verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons |ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen, behuwd-, klein- en achterklein-

kinderen.

Hengelo Gld, April 1960
Kervelseweg 5

Gelegenheid tot feliciteren Kervelseweg 5, van 3 tot 5 uur.

Zo de Here wil en zij leven hopen onze lieve
Ouders

Willem Wasseveld
en
Grada Johanna Bruil

dinsdag 3 mei hun 25 jarige echtvereniging te
herdenken.

Hun dankbare kinderen

Herman en Wim

Hengelo Gld, april 1960
E 67

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot 5 uur in f eestge-
bouw Concordia

Op maandag 2 mei hopen onze lieve ouders

Joh's Veenstra
en
A. G. Veenstra-Beun

j hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen,
Riny en Cor
Tiny
Johan

Hengelo Gld, mei 1960
Zuivelweg 5

1890 1960

ZANG- en TONEELVERENIGING „EXCELSIOR"
Dir. Karel E. Wolters, Vorden

Receptie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan

op zaterdag 7 mei a.s. 's middags van 3-5 uur

in de bovenzaal van café Maresch.

Extra reclame
100 gram gekookte lever 60 et
100 gram gekookte worst 35 et
500 gram leverworst 75 et

Slagerij RATERINK

Heden nam de Here tot Zich, na een langdurig
geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde Man,
Vader, Schoonvader en Opa

ALBERT TEUNISSEN

in de ouderdom van ruim 74 jaar.

Rust zacht lieve Opa.

Uit aller naam
FAM. TEUNISSEN

Hengelo Gld, 26 April 1960
F 64

De teraardebestelling zal plaats hebben op Zater-
dag 30 April a.s. om 2 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo Gld.

CUP. Landbouuihuishoudscliool
VORDEN

Aangifte van leerlingen voor de volgende op-
leidingen en cursussen:

a. 2 jarige primaire opleiding, toelatingseisen
6 klassen lagere school.

b. l jarige opleiding voor huishoudassistente,
toelatingseisen 2 jarige primaire opleiding.

c. dag- en avondnaaicursus

d. kookcursus.

Aangifte voor 12 mei a.s. dagelijks aan de school.
Tel. 06752-1512.

De directrice.
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U.V.V. AH. Hengelo Gld

BEJAARDENMIDDAG
Heeft U al gehoord dat de dames van de UW ter ere
van het feit dat 15 jaar geleden ons land werd bevrijd,
een gezellige middag organiseren voor Bejaarden en
wel op 7 Mei a.s. 's middags 2 uur in zaal

Concordia
Alle Bejaarden boven 65 jaar hartelijk welkom!

Zij, die niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
kunnen worden gehaald. Opgave vóór 6 Mei bij
Mevr. Stunnenberg, Vordenseweg 19.

Voor de eerste avond - zaterdag 7 mei
a.s. - wegens ziekte enkele kaarten vrijge-
komen.

Voor de 2e en 3e avond, resp. dinsdag 10
en zaterdag 14 mei nog kaarten ver-
krijgbaar bij de bekende adressen.

Gemeente Hengelo Gld. De burgemeester is ver-
hinderd op vrijdag 6 mei spreekuur te houden.

Gevraagd een meisje voor
hele dagen. Mevr. van Dijke,
Kastanjelaan 4, Hengelo Gld

Gevraagd een werkster,
' /2 dag in de week Inlich-
tingen bij Scholten v/d Loop

Te koop 75 W.L. hennen
± 3 mnd. en 3 a 4 zware
biggen bij J. H. Tolkamp,
D 78 Hengelo Gld

Te koop zw.b. pink. of ge-
legenheid gevraagd om te
weiden. J. Th. Seesing C 10

Te koop een toom zware
biggen bij H. M. Rouwen-
horst, Wichmondseweg 21

Te koop een partij jonge
hennen W. x R. B. Enzerink
Groot Mentink, Hengelo Gld

Te koop een toom zware
biggen. B. Berendsen,
Pluimeeehandel Bekveld,

Tel. 504

Te koop r.b. stierkalf. G.
W. Lijftogt, D 137

Te koop een toom biggen
bij H. J. Berendsen E 46

Te koop 2 dragende bb gel-
ten, aan de telling en een
toom biggen. A. Groot
Roessink, B 4 l ^nrelo Gld

Te koop 4 toon
biggen. B. Le to ink , E 35
Hengelo Gld

Biggen te koop bij
G. Hiddink, Bekveld

Te koop een toom mooie
blanke biggen. B Boers,

Hur ielose weg

Te koop een le^en jas bij
H. Jansen, St Jiaistraat 17e
Keyenburg

Te koop biggt en eet-
aardappelen, J. W,
Zeevalkink C 71

Te koop 2 r.b pinken en
een afgekalfde KOO bij H.
J. Bosch, B 104

VERKRIJGBAAR
Garage

JOS HERWERS
8 Mei MOEDERDAG
bezorgt vroegtijdig

Uw advertentie's
l l l l l l

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

ATTENTIE! ATTENTIE!
Het enig juiste adres voor

HYGIËfllSCHE ARTIKELEII
sinds 1934 is en blijft

FIDUCIA Postbus 43Haarieiii
Vraagt gratis onze uitgebrei-
de prijscourant. Discretie verz

Dr Hanrath
en

Dr Schreuder

op Koninginnedag
en

Bevrijdingsdag
géén spreekuur

BRUIDSFOTO's
vragen vakwerk, uw adres:

Foto DOLPHIJN
Tel. 1313 — VORDEN

Te koop een tramwagen
zeer geschikt voor zomer-
huisje, een goed transport-
rijwiel en een handgier-
pomp. Joh. Waarle. Bea-
trixlaan l, Hengelo Gld

Te koop r.b. guste koe
Fokkink, Muldersfluit,

Hengelo Gld

Kopen
zonder
zorgen

is mijn ideaal en daarom ben
ik VIVO-klant.

Bij de VIVO behoef ik me
nooit bezorgd te maken over
kwaliteit en lage prijs en ook
niet over beperkte keuze in
levensmiddelen.

Bovendien biedt de VIVO mij
week aan week het niet te
versmaden buitenkansje van
handenvol VIVO-wapentjes
GRATIS bij ALLE bood-
schappen, dus ook bij merk-
artikelen.

En daarom gaat het ontvan-
gen van ƒ5.- in CONTAN-
TEN voor elk volgeplakt
VIVO-spaarboekje bij mjj
als 't ware aan de lopende
band. Juist ook iets voor u.

•ttttfi»

VIVO

• i—-
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S P E C I A L I T E I T E N
Geldig van 28 april - 5 mei

i fles Cultura 2.65
of l literfles CultUTQ 3.25
Belden met 30 wapentjes

i blik Rolpens
300 gram . . . . .
met 10 wapentjes

Roomboter
Stroopwafels
l pak . ;

Erwten met
wortelen
i blik

Lunchschouder
150 gram

In vleeswaren altijd het beste
Met óók nog uw

GRATIS Vivo-wapentjes

En ... eveneens elke week brengt mijn- VIVO-kruidenier 5 spe-
ciale aanbiedingen, zó goed en zó goedkoop, dat het nauwelijks
te geloven is. U vindt ze ook in de wekelijkse VIVO-folder.

VIVO dedt de-CaJctw; uit!

Gaat in grote getale naar het

PRACHTIGE VUURWERK
op het Paxterrein

op Zaterdag 30 April

's avonds 8.30 uur £.7
Het grootste en mooiste ooit
in Hengelo vertoond!!

Zaal Michels Hengelo Gld

Zaterdag 7 Mei

DANSEN
Orkest „THE SPITFIRES"

De beste toto prestatie werd deze week alhier geleverd door Jan
Wuestenenk, Spalstraat 2, met 10 punten.

Houdt plezierig feest in Hengelo

Koninginnefeest
Zaterdag 30 April a.s.

GRATIS DANSEN

Bevrijdingsfeest Donderdag 5 Mei

DANSEN
Langeler, Concordia, Michels, v/d Weer, Bruggink

Weekend reclame:
l pond doorregen rundvlees f 2.00
l pond verse worst f 1.80
l ons zure zult f 0.30

Slagerij STAPELBROEK

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt (Meimarkt) waren aange-
voerd 63 paarden en 253 biggen, terwijl geplaatst waren 35 kramen.
Prijzen: Voljarige paarden 850 tot 1150 gld;
Jaarlingen 450 tot 650 gld; Hitten 475 tct 675 gld; Shetl. Pony'»
175 tot 325 gld; Shetl. Pony's, merries 450 tot 900 gld.
Biggen van 35 tot 45 gld per stuk.
Een goede handel, met een druk bezoek.



WED. GROOT-JEBBINK
DELFIA-WEDERVERKOPER

MENOaO (OW.)

TEL 341

VOOR 2 PERSONEN
EN VEEL BAGAGE l

^

STEEKAS IN ACHTERWIEL
B U D D Y - S E A T MET DUO VOETRUSTEN
GEHEEL COMPLEET MET STUURSLOT >
OIMSCHAKELAAR EN INGEBOUWDE
KILOMETER TELLER. VRAAGT PROEFRIT

bij d* plaal«elijke d«»l«r.'

ALLEEN BIJ:

FRANS VAN UUM
Koopt bij onze adverteerders

M

Coöperatieve Dorsvereniging

„DE SAMENWERKING
Degenen die nog

hout hebben te zagen
moeten dit voor 7 Mei opgeven, aangezien het anders
wegens omstandigheden na later tijdstip wordt verschoven

Namens het Bestuur,
G. SCHUERINK, Secretaris

Voor de bevrijdingsdag
zijn er verschillende boeken
over de oorlogsjaren en de
bevrijding.

Zie onze etalages ~W

Ook de bevrijdingskaart
voorradig.

WOLTERS Boekhandel

Begrafenisverzekeringen
->- MINNÉE EN MEMELINK

Telefoon 464 en 521

GEMS METAALWERKEN-VORDEN
(T*Ufoon 06752, 1260-1491)

v r a a g t :

• LASSERS,

• BANKWERKERS,
waaronder 1 bekend mei smldswerk

• LEERLING-BANKWERKERS
m«l ombachtsichool opleiding

• ONGESCHOOLDE KRACHTEN,

[ VAST WERK bij 'n VANOUDS SOLIED BEDRIJF )

tovwttgd I8JO



Bijlage „De Reclame" van 30 apr i l 1960

1945 < > 1960
Koninginnefeest en Bevrijdingsdag

te KEYENBURG Donderdag 5 Mei

Programma:

6.30 uur REVEILLE Herauten te paard
7.45 uur H. MIS
8.15 uur KLOKKENGELUI
8.30 uur TRACTATIE voor de

kinderen in de scholen
9.45 uur VERTREK der kinderen

naar parkeerterrein te Hengelo
Bewaarschoolkinderen en kinderen van Ie en 2e klas
worden per bus vervoerd

10.30 uur Gezamenlijke Kinderhulde te Hengelo Gld
Voor de optocht naar Hengelo Gld wordt mede-
werking verleend door het tamboercorps der
Schutterij en de Muziekver. St Jan.
11.00 uur Vertrek der kinderen naar Keyenburg
11.30 uur Wedstrijden voor de kinderen van de

Ie en 2e klas op het Sportterrein.
Filmvoorstelling in het Parochiehuis voor de
overige klassen der St Bernardschool en de
V.G.L.O. school.

9.00 uur AANVANG VOGELSCHIETEN
(Opgeven voor vogelschieten Zondag l Mei na de
Hoogmis in café Booltink

2 uur 's namiddags WEDSTRIJDEN op het kermisterrein
Vogelgooien voor Dames
Stoelendans voor Dames en Heren
Fietsen met hindernissen

15.30 uur Oriënteringsrit voor Bromfietsen en Scooters
Aan al deze wedstrijden hoopt de Oranje-commissie
hoge prijzen te verbinden en vertrouwt daarom op
grote deelname

17.00 uur Algemene prijsuitreiking in zaal Winkelman

Gelegenheid
tot DANSEN

in alle zalen
Men wordt beleefd verzocht deze dag te vlaggen

De Oranje-commissie vestigt nog aller aandacht
op de dodenherdenking 's avonds 4 Mei te Hengelo Gld

De Oranje-commissie brengt dank aan alle gevers voor dekking
de onkosten van het kinderfeest en dankt bij voorbaat het

onderwijzend personeel voor hun medewerking bij
bovenvermelde feesten.

De Oranje-Commissie te KEYENBURG

van


