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ken crie vielvielen.

Van de zijde van het Comité 1940-'45 vernemen wij, dat
vrijdagavond 4 mei onze in 1940-'45 gevallen oorlogsslacht-
offers zullen worden herdacht.

De plechtigheid zal worden voorafgegaan door het luiden
der klokken, waarna kranslegging plaats vindt aan de voet
van het bevrijdingsmonument.

Zij, die de plechtigheid willen bijwonen, worden verzocht
voor 7.50 uur aanwezig te zijn; de nabestaanden worden
weer binnen het hek verzocht

Gang der plechtigheid: van 7.50-7.59 uur klokgelui.

Daarna geeft één der hoornblazers een sein, waarna de geT

zamenlijke zangverenigingen „Zum Sanctus" van Schubert
zullen zingen.

Vervolgens zal de kranslegging plaats vinden door de Edel-
achtbare Heer Burgemeester onzer gemeente, voorlezing
namen der gevallenen, waarna één minuut stilte in acht ge-
nomen zal worden.

Hierna wordt het tweede couplet van het Wilhelmus gezon-
gen, waarna tenslotte de hoornblazers van „St Jan" met
,,The last Post" de plechtigheid besluiten.

Het publiek wordt verzocht, het Wilhelmus niet mede te zingen.

De ouders wordt verzocht, hun kinderen er op te willen
wijzen, dat deze plechtigheid zwijgend dient te worden bij-
gewoond.

,.
Babyderm-zeep

Secretariaat van het

Verbond voor

Veilig Verkeer

af d. Hengelo Gld:

Ruurloseweg 55

Tel. 388

Wie met te grote snelheid rijdt

Die kan niet stoppen meer op tijd!

(Verbond voor Veilig Verkeer)

Jaarmarkt
Op de Woensdag gehouden jaarmarkt (z.g.
Meimarkt) waren aangevoerd 51 paarden en
150 biggen. Geplaatst waren 45 kramen, enz.
Prijzen:
Voljarige paarden 900—1200 gld ;
2 jarige paarden 750—900 gld ;
Werkpaarden 700—850 gld;
Shetlandse pony's 400—750 gld ;
Biggen van 45—53 gld per stuk
Een goede handel in paarden en biggen.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de Simavi-collrcte in onze
gemeente bedroeg f 684.64.

KERKDIENSTEN
HENGELO OLD

Zondag 29 April

Ned. Her». Kwrk

8.30 uur de Heer te Winkel

10 uur Ds Kwint

Goede Herder Kapel 10 uur, Ds Wiersma

Vrij». H«r». K«rk

5 uur Ds Nijenhuis Ockhuizen, Aalten

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars, Telefoon 277
bij geen gehoor OOI

H. van Soest, Dierenarts

Telefoon 420 (bij geen gehoor 008)

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Geslaagd

Te Amsterdam slaagde onze plaatsgenoot
de heer A. M. Sanders voor het diploma
Belastingconsulent.

Openstelling postkantoor
Ingaande l Mei a.s. Maandag t/m Vrijdag
8.30-12.30 uu ren 14-16 uur 17.30-18.30 uur
Zaterdag 8.30-13 uur Post, Telegraaf en
Telefoon
Zaterdag 14-16 uur 17.30-18.30 uur alleen
voor Telegraaf en Telefoon.

Op Maandag 30 April (Koninginnedag) is
het kantoor voor alle postzaken de gehele
dag gesloten.

Oranjefeesten

Voor de programma's van de Oranjefeesten
te Hengelo Gld en Keyenburg verwijzen wij
naar de Oranje bijlagen in dit blad.

AGENDA:

Hemelvaartsdag dansen in Concordia

Onze nieuwste modellen

zijn binnen.

PRACHTIG VAN SNIT EN KLEUR

Steeds ruim gesorteerd in

Ziet onze etalage

Gebr. JANSEN, Schoenhandel

Fantastisch wat een
brommer,

die „Boy Zündapp"
W. LUIMES



In plaats van kaarten

BERNARD REGELINK

en

JOHANNA BERENDINA POORTERMAN

hebben de eer U, mede namens weder-

zijdse ouders, kennis te geven van hun

voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol-

trekking D.V. zal plaats hebben op Don-

derdag 3 Mei a.s. des n.m. om 2.30 uur

ten Gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening des n.m. om 3 uur

in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld,

door de Weieerwaarde Heer Ds K. G.

Kwint.

Hengelo Gld, Varsselseweg l
April 1956

Hengelo Gld, Varssel F 2

Tijdelijk adres: Varsselseweg l, Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 4.15—5.15 uur n.m.

in hotel Langeler te Hengelo Gld

Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze gelief-

de Ouders en Grootouders

Jan Lenselink

en

Jenneken Lenselink-van Leijden

op Vrijdag 4 Mei hun 50-jarige echtvereniging

te herdenken. Dat zij nog lang voor elkaar en

voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van

hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld, April 1956
Varssel F 93, „Haverkamp"

Inplaats van kaarten

Op Maandag 7 Mei hopen onze geliefde Ouders

en Grootouders

R. KREUNEN

en

J. A. KREUNEN-STOTER

hun 25-jarige Huwelijksdag te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, April 1956
Marktstraat 6

Receptie van 4 tot 5.30 uur in zaal Langeler

Ondergetekenden berichten hiermede,
in verband met hun a.s. vertrek uit de
gemeente, te bedanken voor alle lid-
maatschappen en contributies van plaat-
selijke verenigingen.

F. van Hoogstraten

A. van Hoogstraten-Wigman
ÏMIHIIIIIIIIMIIIIII

ft»»/ n i,
of wilt U de woning

Koopt Uw meubels bij de vakman

Ook kunt U met ons naar de meubeltoonkamers

te ARNHEM, ZUTPHEN of DEVENTER.

B. GROOTBOD & Zn
MEUBELMAKERIJ - STOFFEERDERIJ

GRATIS DANSEN
te HENGELO GLD

op MAANDAG 30 APRIL
(Koninginnefeest)

en ZATERDAG 5 MEI
(Bevrijdingsfeest)

r AANVANG 6 UUR

Rijwielen
Keuze uit vele modellen en kleuren.
Wij hebben de grootste sortering, ook
in sport.

Brommers
de mooiste en nieuwste uitvoeringen, met
en zonder achterwielvering.

^oieokco°n."ie Z W A R E M O T O R E N
Betaling in overleg.

H E NL I Rijwielmagazijn

Op 30 april a.s. (Koninginnedag) en op 5 mei

a.s. (Nationale feestdag) moet gelegenheid tot

kosteloos dansen

worden gegeven

van 20 tot 21.30 uur

Hengelo Gld, 25 april 1956

Het gemeentebestuur.

A'

XV/Men merkt het steeds

l bij iedere start

De BOY die heeft

een gouden hart!



• i p i' Bijlage van „de Reclame" van Zaterdag 28 April 1956
j-'* ̂ ^^

KONINGINNEFEESTEN TE KEYENBURG
OP MAANDAG 30 APRIL a.s.

Zondagavond 29 April opening met de grote Voetbalwedstrijd

KLOMPENMAKERS l - „SEEZO" l
Scheidsrechter A. van Aken. Terrein: der Keyenburgse Boys, aanvang n.m. 5 uur.
Entree 25 cent, kinderen 10 cent.

MAANDAG 30 APRIL

6 uur KANONGEBULDER

7.30 uur KLOKKENGELUI

8 uur H. MIS. Daarna optocht met de schoolkinderen met medewerking van

de Muziekver. St Jan.

9 uur Tractatie der jeugd in de school

9.45 uur Aanvang vogelschieten. (Het eerste schot zal gelost worden door de

Edelachtb. heer Burgemeester Th. Ph. Mackay.

Opgave voor deelname Zondag na de H.H. Missen en Lof i n ' t Parochiehuis

10 uur Voorstelling van „Jan Klaassen in de knel". Poppenspel in 't Pa-

rochiehuis in 2 bedrijven. In de pauze tractatie. Na afloop tractatie.

n.m. 2 uur precies start van de geüniformeerde optocht. (Deelnemende ver-

enigingen worden verzocht zich 1.45 uur op de aangegeven plaatsen in

de St Janstraat op te stellen.

3 uur Touwtrekwedstrijd tussen deelnemende ploegen uit verschillende stra-

ten en wijken. (Deelnemers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn).

Prijzen wisselbeker en andere mooie .prijzen.

5 uur Prijsuitreiking in Café J. Winkelman
Vertoning van de gemeentefilm, alsook een reportage van de intocht

van de nieuwe burgemeester.

3 voorstellingen; aanvang:
Ie voorstelling 6 uur ; 2e voorstelling 7.30 uur; 3e voorstelling 9 uur,

in 't Parochiehuis (zij-ingang) Entree 35 cent

^Ar De gehele dag gelegenheid tot dansen in diverse zalen ^

Men wordt beleefd verzocht de Hollandse driekleur te laten wapperen

DE ORAMJECOMMISSIE
De oranjecommissie brengt tevens dank aan allen die

intekenden op de lijsten voor het kinderfeest

Druk WOLTERS - HENGELO GLD - Tel. 455
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Voor die moderne mannen van

10 tot 16 jaar heeft het plusfour-

costuum tegenwoordig plaatsge-

maakt voor de sportcombinatie:
colbert met lange broek. Een

echt pak voor onze junioren.

Te koop wegens aansluiting

net, batterij schrikdraad-

apparaat merk Coltex.

J. Wullink, Wichm.weg

Te koop eetaardappelen

(IJsselstein) bij G. A. Derk-

sen, D 6 Bekvéld, Hengelo

Gld

Te koop een toom Biggen

H. J. Bosch, B 104. Hengelo

Te koop een toom biggen

bij H. Bosch F 20

Te koop 4 beste biggen

bij G. Lammers, D 5

Hengelo Gld

Te koop zware biggen

A. Burghardt. D 84,

Hengelo Gld

Te koop een toom biggen

J. R. Pelskamp, Wichmond-

seweg 23. N.o.Z,

Te koop een jonge goed

bevleesde koe en een ret

kalf, bij Jac. Eilander, El-

derinkweg 2, Hengelo Gld

Te koop een dragend var-

ken, keuze uit twee, 8 Mei

a/d telling, Tevens Con-

sumptie-aardappelen, J.

H. Tolkamp D 78

Te koop fokvarkens, we-

gende ± 80 kg. en 25 jon-

ge hennen (Reds) H. J.

Vruggink, Wichmondseweg

25, Hengelo Gld. N.o.Z.

Te koop 2 toom beste

zware biggen, bij B. Goos-

sens, Hengelosestraat l,

Keyenburg

Te koop 3 zware biggen
M. Th. Reulink, E 97,

Velswijk

Te koop

zeugen met biggen
bij J. J. GIESEN

Luur-Steenderen

* Voor Ondertrouw/circulaires en -Kaarten naar Drukkerij Wolters



CHR. LANDBOUW-HUISHOUD-SCHOOL

TE VORDEN

Eind augustus, kunnen er leerlingen geplaatst

worden in :

1 Primaire opleiding (na 6 jaar L.O.)

2 Opleiding voor huishoud-assistente
(na 2 jaar pr. opleiding)

3 1 of 2 daagse vervolgklas naaien

4 Avond, naai- en knipcursussen

5 Fijne keuken-cursus

Opgave vóór l juli

Inlichtingen op dinsdag 2—5 uur aan de school.

Maandag 30 April

Koninginnedag

de gehele dag

Dansmuziek
vanaf 10 uur. Prima Orkest

-DE EIKENBOOM«

Nationale Vlag
met stok en houder

Schröder

Voor al Uw

Wftft i ï iELinirs Bioemenmagaziin
Speciaal

in veel variatie's

Redelijke prijzen Verzorgd werk

Wala heeft

UW maat reeds

genomen

Het Wala corset met
v oor si uit ing heeft on-
gekende voordeten.
Bovendien is de pas
vorm bijzonder goed
en is een stevig model
verkregen zonder ge-
bruik van veel balei-
nen

De Wala met voor-
sluiting Isvoor iedere
taillemaat in maar
liefst drie lengten
en drie heupwijdten
verkrijgbaar.

Wala voorsluitingcorset

vanaf f J o.90

EMMABLOEMCOLLECTE
ten bate der tuberculosebestrijding

De Tuberculosecommissie te Hengelo Gld
beveelt deze jaarlijkse collecte die begin
mei langs de huizen zal worden gehouden,
hartelijk aan.



Kies Uw meubelen met zorg.

U k o o p t geen m e u b e l e n voor één d a g ,

m a a r v o o r j a r e n l a n g g e b r u i k .

S t e e d s wee r moe t Uw k e u z e U v o l d o e n i n g

g e v e n . D a a r o m i s h e t z o p r e t t i g a l s

U d i t i n e e n r u s t i g e o m g e v i n g k u n t doen .

T e z a m e n met U w l e v e r a n c i e r z u l l e n w i j U

g a a r n e i n é é n v a n o n z e s h o w r o o m s r o n d l e i d e n .

Steenwijk

Mcbpelerwcg 26-28
Telef. K 5210-2223

Deventer

„Het Witte Huis','Brink 96
Telef. K 6700-5223

Amsterdam
Keizersgracht 685
Telef. K 20-37812

Groningen

Oude lioteringestraat 42
Telef. K 5900-30423

Bezoekt de moderne toonzalen van Niejvég S' Banis

VOOR AUTO-RIJLES
A.N.W.B. Bonds-Auto-Rijschool

Ch. Groot Bruinderink
TEL. 307

Wilt U advies in

(/óelasllnasaKi mj sa Ken

of bij het inrichten van Uw

Wendt U zich tot een vertrouwd adres, waar

U de moeilijkheden bespreekt, en het komt in orde.

A. M. SANDERS

Kervelseweg (alleen 's avonds)

Gedipl. Belastingconsulent

Wegens Koninginnefeest
Maandag 30 April a.s.

zijn alle zaken na l uur G E S L O T E N !

Het bestuur v/d Hengelose en Keyenburgse

Winkeliersvereniging

TEGEN DE

coccidiosis
bij Uw kuikens, is

CATARRHOL
••n uitstekend Homoeopatisch middel

Werkt zowel voorbehoedend als genezend

Bevat geen chemicaliën of andere schadelijke

bestanddelen. Snelwerkend.

Verkrijgbaar bij :

DROGISTERIJ — G. LENSELINK

Kerkstraat No. l — Hengelo Gld

SNELDER - Tel. 321 - STEENDEREN

MANDERS - Tel. 205 - BAAK

Voor

HOUTEN

kippenhokken
liggende rabatplanken

en glas in schuifbare

valramen.

Vraagt inlichtingen en

prijsopgave hij

f a B, L & Schotten
PASFOTO'S

voor alle doeleinden, voor

half een gemaakt.
dezelfde dag nog klaar.

Foto ZefJIemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN

Telefoon 3539

III

verkopen

OVERALLS
KLETTERVESTEN
WERKBROEKEN

STOFJASSEN
WERKHEMDEN



Reiskosten f 1 .—

A.s. Zondag

RATTI l - PAX l
Bij voldoende deelname

zal er een

extra bus rijden
Opgave absoluut vóór

Zaterdagavond 8 uur,
bij Café Bruggink.

Vertrek vanaf hotel Lange-

ler om l uur.

CADEAUX voor

BRUILOFT of VERLOVING
Op tijd beiorgd en recht van vullen.

1001 Cadeau-artikelen bij

Stevord

De hengst Nico van Krukkemshof
staat ingaande l Mei a.s., elke Dinsdag en Vrij-

dag (bij voorafgaand bericht)

TER DEKKING
bij B. J. MENTINK (Wolterink) HENGELO OLD

Telefoon K 6753—419

Opgave uiterlijk daags voor elke dekdag

Dekgeld daar f 75.— Dekgeld aan hui» f 70—

Gust vorig jaar f 10.— en 2de paard i 5.— reductie

Aanbevelend H. SCHEFFER
Tel. K 6753-495 — HENGELO GLD

Vordense Bad- en Zweminrichting

„IN DE DENNEN"

Gevraagd een flink persoon voor hulp en

waarnemend

B A D M E E S T E R
Br. vóór 10 Mei a.s. aan de Voorzitter de heer

A. E. van Arkel, Vorden

En voor een prima

RIJWIEL of BROMFIETS
Fi M. 8. «I. LUIMES •

Met een advertentie in dit blad heelt menigeen succes gehad.

Tijdens Koninginnedag

de gehele dag

Dansmuziek
Prima consumptie Prima Muziek

K. BOOLTINK - KEYENBURG

Hypotheken
Voor Hypotheken tegen lage rente, waarbij

in geval van O V E R L IJ D E N

de gehele Hypotheek is afgelost, kunt U zich

wenden tot

G. W. JANSEN
Ruurloseweg 59

HENGELO GLD

De Empo Rijwielfabriek Vorden
vraagt personeel tot 35-jarige leeftijd, voor :

de MAGAZIJNEN,

de RIJWIEL- en BROMFIETS-

MONTAGE,

de LAKKERIJ en BIEZERIJ,

de FRAMEBOUWERIJ,

de SLIJPERIJ

alsmede

AANWAS SCHILDERS,

ELECTRO MONTEURS,

BANKWERKERS

en LEERJONGENS ter opleiding.

Inlichtingen bij:

de heer T. B RUS
DIJENBORGSESTRAAT 4,

HENGELO GLD.

en bij de FABRIEKSPORTIER

Maandag 30 April

(Koninginnedag) de gehele dag

Dansmuziek
Zaal Winkelman

Keyenburg

Orkest B. Kappert


