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Moeder wil er ook wel eens
chique uitzien!

Dt reuze kollektie

damesschoenen
handtasjes enz.
welke U in onze zaak aantreft,

kan Moeder eens extra opfleuren

voor Moederdag!

JAN HERMANS
heeft een goede kijk op Moederdag-cadeaus

Kom kijken, keuren en kopen bij

Pastoor Thuisstraat 8 - KEIJENBURG

Voor Moeders
huishoudapparaten

Philips wasautomaat van f 718.— voor f 618.—

Philips wasautomaat CC 1000

van f 1515.— voor ƒ 1199.—

Philips wasdroger van ƒ 388.— voor ƒ 368.—

AEG Turnamat van ƒ 1135.— voor ƒ 899.—

AEG wasautomaat Princes

van f 1260.— voor ƒ 1060.—

Miele wasautomaten met aantrekkelijke korting

Philips koelkasten, 140 l van ƒ 309.— voor f 249.—

Philips combinatie-koelkast, 225 l, 2 ster, met vol-

automatische ontdooiing en vochtigheidsregulatie

van ƒ 670.— voor ƒ 536.—

Philips 200 l koelkast, 2 ster,
van ƒ 579.— voor ƒ 499.—

Philips diepvries, 455 l

—35° c, met vriezende bodem en voorvriesvak, met

4 manden en lichtindicatie

van ƒ 1210.— voor ƒ 980.—

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

GESCHENKEN voor Moeder

10 pet kontant
van 8 t.e.m. 13 mei

GOUDEN LETTERBROCHE ƒ 25.

GOUDEN LETTERHANGER f 23,

GOUDEN ARMBANDEN, RINGEN,

HORLOGES

Fa Köhler-Wissink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

S palstraat 15 - Hengelo GId - Tel. 1374

WAT EEN VERRASSING VOOR MOEDER

een paar mooie schoenen
en een leuke tas

Volop keus bij

Wuilinks Schoenhandel

PUNTKAPPEN

voor wagenassen

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

DATSUN

Datsun
Uw kans om de nieuwste Datsun's
extra goed te bekijken.

In de showroom aan ons bedrijf

OPENINGSTIJDEN:

VRIJDAG 12 MEI

ZATERDAG 13 MEI

ZONDAG 14 MEI

17.00 - 22.00 UUR

10.00 - 22.00 UUR

13.00 - 21.00 UUR

autobedrijf
HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1263

Goede raad voor Moederdag!

Voor DUIZEND DINGEN VOOR MOEDER

mooie dingen, practische dingen, grote en kleine dingen kunt u terecht bij

STEVORD

In luxe en huishoudelijke artikelen keus,
veel keus, ook in bekende grote merken

Naast al deze artikelen uit onze geregelde sortering hebben we een

aantal heel bijzondere aanbiedingen, speciaal voor Moederdag.

Goede en aardige kado's of kadootjes in verschillende prijsklassen ver

onder de normale prijs. Deze speciale aanbiedingen kunt u zten in onze

etalage en in de winkel.

En als u nu werkelijk niets weet te bedenken? Dan is er nog de

kado-bon
waarmee moeder zelf op haar gemak wat kan uitzoeken naar haar zin.

U SLAAGT ALLICHT ALS U RONDKIJKT BIJ

STEVORD

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"
500 gram

verse worst 268
3 stuks

Gelderse schijven 149
150 gram

99

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 228
mgjiog voordeliger 399
100 gram

slagersham
?De gehele week

eigengemaakte rookworst 250 gram 149

Donderdag

500 gram

magere speklappen 159
3 stuks

tartaar 199

500 gram

dikke üleesriinelies 125
100 gram

tongeuiorst 79
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
Ossestaart

soo gram

500 gram

500 gram

RAUWE HAM, 100 gram

BACON, 100 gram

GEKOOKTE LEVER, 100 gram

299

248

248

118

VLEESSPEGIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

•

Zaal

oncor

Donderdag 11 mei (Hemelvaartsdag)

THE EVENING STARS

Zondag 14 mei

JACK POT (v.h. Gelders kwartet

Op zaterdag 27 mei geven wij op veler verzoek
weer een

B A L voor gehuwden en paartjes
met medewerking van: THE FLAMINGO'S

AANVANG 7 UUR BESPREKEN TAFEL: TEL. 1461

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



EXTRA

Vivo reclame aanbiedingen

VOOR MOEDERDAG

Ruime sortering in

luxe dozen bonbons, zeep en
eau de cologne

HET VIVO SUCCES

Vivo sinas

Biscuits

literfles

REUZE ZAK

Tijdelijk

Nog éénmaal wegens enorm succes)

California bliksoep
naar keuze 3 blik

Boterhamworst 200 gram

Sla

DIEPVRIES

karbonade

2 zware kroppen

500 gram

ELK 2e PAK

69

119

89

198

89

78

398

298

Magere speklappen soo gram 243
ELK 2e PAK 198

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING KEIJENBURG

De viering van mijn 25-jarig jubileum op

ZATERDAG 15 APRIL

is voor mij een heel fijne dag geweest.

Om iedereen die hieraan heeft medegewerkt

afzonderlijk te bedanken, is mij echt onmogelijk.

Daarom van deze plaats heel hartelijk dank voor

Uw belangstelling, in welke vorm dan ook.

B. J. MELGERS

Hengelo Gld, mei 1972.

C 6.

Voor MOEDERDAG

KOMT U EENS KIJKEN

IN ONZE KOLLEKTIE

U VINDT ER VAST WEL IETS

VOOR MOEDER

Grotenliuys
Spalstraat 18 - Tel. 1823

GEVRAAGD

EEN MEISJE
voor halve dagen

HOTEL „DE EIKEBOOM"
KEIJENBURG - Tel. 05753-1329

HEREN BOUWVAKKERS

Inlevering van vak.boekjes
OP ZATERDAG 13 MEI

in zaal Bruggink van 9-12 uur 's morgens

Het bestuur NVV

Groot

fouwtrektournooi
zondag 14 mei
Terrein: Aaltenseweg-Hoek Winkelsweg

AANVANG 1.30 uur

Georganiseerd door TTV D.V.O.

in de 640 kg-klasse voor de Ned. Bonds-

competitie

Kom eens voor een kijk
ogenblikje binnen stappen

U ziet al heel snel dat LANGELER in herenmodes

en herenkonfektie heel bijzonder gesorteerd is.

En verder mag U net zo lang kijken als U zelf

wilt.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Sieraden voorMoeder

Exclusief
zijn de sieraden

waaruit U bij GROOT KORMELINK kunt

kiezen en als U daaruit het persoonlijke

zoekt voor Moeder, zal zij dragen wat

aan haar verschijning het effect van ver-

fijning zal geven.

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

JEUGDDIENST
zondag 14 mei
IN DE NED. HERV. KERK TE HENGELO G

v.m. 10 uur

VOORGANGER:

Ds v.d. Veer
(Brummen)

JAPONNEN
SPECIAAL GROTE MATEN

Schröder BIJ DE KERK

Coop. Raiffeiselbank
Hengelo Gld
Kastanjelaan 1 - Tel. 05753-1294

WOENSDAGMIDDAG 10 MEI A.S. is het kantoor

gesloten

Gero Zilmeta pannenset
7-delig ƒ 310,85
Hierbij GERO 6-delig Zilmeta kookbestek ter waarde
van f 30.45 KADO

GERO CASSETTES enz. enz.

GERO VOOR UW LEVEN

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

Bouwvakbond St Joseph

Inleveren van vak.bonnen
OP ZATERDAG 13 MEI

voor ledenvan 9.30 - 12.30 uur
voor niet-leden van 1.30 • 4.30 uur

in café „De Eikeboom", Keijenburg

VOOR GESCHENKEN ZOALS:

zepen

eau de Colognes

lotions - crèmes

Kapsalon - parfumerie

J. W. van Onna
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD

Moederdag
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Moederdag

Gevraagd 2e meisje voor hele
dagen.

Hoog loon

HOTEL LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld

Tel. 1212

Te koop g.o.h. bromfiets,
Zündapp 1966. De Rusthoek 2
Hengelo Gld

TE KOOP
een oliehaard met tank (60 l)

wasmachine (langzaamwasser

tuingereedschap; 20 gecreo-
soteerde palen, 2-3 meter lang
20 m duims gegalv. buis enz.

G. Bosman, Hofstraat 17
Hengelo Gld

Te koop een r.b. drag. vaars
17 meia.d.t; met hoge produk
tie en een partij weide-afras-
teringspalen H. Sesink, Broek

straat 1, Baak, Tel. 05754-484

Moederdag

Bloemendag

EEN PROBLEEM? WELNEE, BIJ

WIJNBERGEN
NEEM IK GAUW EEN BOEMETJE MEE

Ook dit jaar hebben we weer mooie

f ruitschalen met een
bloemetje
opgefleurd

VO1QF KEUS TEGEN LAGE_PRJLIS

IN WINKEL EN VERKOOP BLOEMENKAS

FA. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 1473

UW ADRES VOOR

bloemen - groente - fruit
^

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

zaterdag 20 mei

ORKEST

The Melodica's

Zaal Susebeek
Ruurloseweg - WOLFERSVEEN

Besproken plaatsen worden tot 8.30 uur vrij gehouden

Tel. 08342-1340

Voordelig buiten zitten
MET HET ZOMERSE WEER!!

Tuinstoelen
vanaf ƒ 9.95

GROTE KEUZE

DUS SLA UW SLAG

D. ÜANSE
Bleekstraat 1 - HENGELO GLD

Moederdag, een fijne dag

Verwen haar met een

leuk cadeau
voor haar huiskamer.

Dan verwen je haar het gehele jaar

Beleefd aanbevelend

Manufacturenhandel - Woninginrichting

Gisbergen

14 mei MOEDERDAG

een grote keuze geschenken o.a.

Setterlaine pullovers

vesten - japonnen

vindt u bij

H. J.

Inleveren van vak.bonnen
voor de landbouw op VRIJDAG 12 MEI

en voor de bouw op VRIJDAG 19 MEI

's avonds 8 uur bij J. Berendsen, lekink 12

Het bestuur

Baby en kleuterkleding
Een grote sortering biedt u

Schröder BIJ DE KERK

Te koop cylinder bureau met
snijwerk, glas in lood, deur
azalea hout, z.g.a.n.
Grote oliekachel met tank
Brieven onder no 19 bureau

de Reclame

Te koop slachtkippen, bruine
ƒ 3.50 en witte ƒ 2.25 per stuk
H. Luesink, F 18, Hengelo Gld
niet op zondag

Te koop 8 dekrijpe bb zeugjes
Ned. Landvarken. G. Meme-
link, D 47, Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen
B. Eggink, Kervelseweg 12
Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop rode, spits- en bloem
koolplanten. Niesink, Pastoor
Thuisstraat 10, Keijenburg

Te koop 2 dr. gelten N.L.var-
ken. 17 mei a.d.t. A. F. Lang-
werden, E 92, Hengelo Gld
Tel. 7362

HEIJINK
voor het gehele huis

OOK VOOR

moederdaggeschenken

WONINGINRICHTING „DE SPANNEVOGEL"

bij de kerk

MOEDERDAG

't Is zo gewoon

Dat moeder alles dut

Dat moeder veur ow kloar steet, dag en nach

Dat zi'j ons troost, as wi'j verdrietig zun

Dm onze vreugde samen met ons lacht

Dat is gewoon, zo heel gewoon.

Is ut ok gewoon, dat wi'j zo af en toe

Eur met un kleinigheid verrast?

'k zol zo zeggen op Moederdag.

W.B.W.

Bronkhorst, mei 1972

DE MULDERFLUITE: EEN TOERISTISCH REISDOEL

Nu in de laatste jaren de eeuwenoude traditie van de brood-
levering, aan de Muldersfluite te Hengelo Gld weer tot

nieuw leven is gebracht, krijgt deze folklore ook elders
in den lande meer bekendheid.

De laatste twee jaren was er al heel wat toeristisch verkeer
op afgestemd.

Alhoewel het al meerdere malen via radioprogramma's aan-
gekondigd is, was de TV er nog niet bij. Op verzoek van de
organisatoren zal in het populaire programma Van Gewest
tot Gewest, aandacht besteed worden in de rubriek: Toe-
ristische tips. ledere woensdagavond om rond 7 uur wordt
op Nederland 1 Van Gewest tot Gewest uitgezonden, en
om vijf voor acht gevolgd door Toeristische Tips.

Voor Moederdag-geschenken HARMSEN Banninkstraat



TE KOOP
G.o.h. kinderwagen, kleur donkergroen en 4 pers bungalow-

tent, z.g.a.n. Westerstraat 60

TRIM U FIT DOOR TE FIETSEN
De trimclub Keijenborg organiseart op Hemelvaartsdag

11 mei een dauwtraptocht in letterlijke zins des woords.

Op deze dag namelijk organiseert zij fietstochten door een

prachtige bosrijke omgeving
U kunt kiezen tussen 2 afstanden: 20 en 35 km.
De 20 km is voor de wat oudere mensen en de 35 km

voor diegenen die niet te ver willen fietsen, maar toch een

leuke dauwtraptocht willen maken.
De vertrektijd kunt uzelf bepalen, maar u moet wel ver-

trekken tussen 5 en 7 uur 's morgens.
De startplaats is bij het parochiehuis te Keijenborg.

Deze tocht is voor iedereen, voor jong en oud, voor dik en

dun.
Voor jonge mensen onder de 12 jaar wordt de eis gesteld,

dat ze alleen mee mogen doen als een ouder persoon mee-

gaat.
In welke vorm deze fietstocht verloopt blijft vooralsnog

een verrassing.
De kosten bedragen ƒ 1.50 per gezin-, ƒ 0.75 per persoon;

ƒ 0.25 voor kinderen onder 12 jaar.
Opgave is niet verplicht, doch wel gewenst i.v.m. de vorm

van deze fietstocht.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij: J. Pot, Poelsweg 19, Keijen-

borg, Tel. 1971 en bij R. Lentferink, Spalstraat 7, Hengelo G,

Tel. 1383
SIMAVI-KOLLEKTE
Door de hulp van enkele vaste kollektanten en de mede-

werking van de actiegroep Jong Hengelo is de door de

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers georganiseeerde col-

lecte ten bate van de Simavi een enorm succes geworden.

Het resultaat: ƒ 2406,83, ruim ƒ 300.— meer dan vorig jaar.

Alle gevers en kollektanten heel hartelijk dank.

KOLLEKTE VASTENAKTIE
„Ik kan u niet zeggen wat we voelden toen we het nieuws
uit Zutphen hoorden. We weten niet hoe we de mensen
moeten bedanken voor zo'n geweldig cadeau".
Dit schreef zr Francis Teresa uit Kamakaga in Kenia aan
het dekenaat Zutphen.
In het kader van de vastenaktie hebben de katholieken van
het dekenaat Zutphen de helft bijeengebracht van het be-
drag dat nodig was om een ziekenhuis in Kenia te voorzien
van waterleiding.
De staat Kenia betaalt de andere helft.
De Vastenaktie heeft in het gebied Zutphen totaal ruim
f 31.000,— opgebracht aan rechtstreekse giften. Giften per
giro zijn in dit bedrag nog niet begrepen.
Daarmee is de opbrengst van de aktie ruim f 8000,— hoger
dan het bedrag dat nodig was voor de aanleg van de water-
leiding. Het meer-bedrag zal worden besteed aan een studie
beurs voor een Afrikaanse student in Afrika en vormings-
werk voor vakbondsleiders.
De opbrengst van de collecte in de verschillende plaatsen
was als vogt: Zutphen: St Jan ƒ 3894,—, Elisabeth f 506,—
Emmanuel ƒ 3343,—; Eefde ƒ 903,—; Joppe ƒ 1650,—;
Borculo ƒ 3050,—; Ruurlo ƒ 1500,—, Vierakker ƒ 2177,—;
Vorden en Kranenburg ƒ 2247,—; Keijenborg ƒ 5025,—;
Baak f 2696,—; Steenderen f 1100,—; Hengelo Gld f 1527,-
Lochem ƒ 1657,—.
ALLE GOEDE DINGEN BESTAAN UIT DRIE
Deze bekende zinspreukwas voorde heer H. Groot Wassink

vrijdag 28 april werkelijkheid geworden.

Op deze dag herdacht hij namelijk 3 jubilea.

Ten eerste was hij 25 jaar in dienst van de GTW te Doetin-

chem, als hoofdambachtsman, terwijl hij daarnaast 25 jaar

lid was van de Kon. Harmonie Concordia te Hengelo Gld.
Van deze vereniging was hij tot nu toe 20 jaar voorzitter.

Het valt licht te begrijpen dat er zeer veel belangstelling

bestond voor de speciale receptie 's avonds in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

Onder de vele bezoekers troffen we ook het college van

B. en W. van Hengelo Gld, hetgeen uiteraard door de

jubilaris op hoge prijs werd gesteld.

Ook ontbrak niet de heer D. C. H. Helmink uit Doetinchem,

waarmede de jubilaris jarenlang heeft mogen samenwerken

terwijl eerstgenoemde als dirigent Concordia leidde.

Thans staat deze vereniging onder leiding van de heer

G. Helmink, een zoon van de oud-dirigent.

Naast de vele cadeaus die de jubilaris werden aangeboden

was de serenade die hem gebracht werd door de Kon. Harm

Concordia met tamboerkorps en de muziekver. de Een-

dracht uit Hummelo, waarbij de heer Groot Wassink ook

lange tijd zijn partij meeblies, een prachtig geschenk.

Namens beide verenigingen sprak de heer H. Oldenhave,

woorden van dank tot de jubilaris, waarbij ook een cadeau

werd overhandigd.

Ook de echtgenote van de jubilaris, alsmede de dochter, die

nog iedere week trouw vanuit Ruurlo de repetities in Hengelo

bezoekt, werden ook in het zonnetje gezet en kregen een

fraai boeket bloemen overhandigd.

Al met al zal deze dag niet licht vergeten worden door de

heer Groot Wassink en steeds in herinnering blijven als

de dag van drie jubilea.

„DE RADDREUERS" VERZORGDEN GOEDE SHOW
De amusementsgroep ,,de Raddreijers" uit Corle, was van

de Bond voor Staatspensionering te Hengelo Gld geen

slechte keus geweest, om haar propaganda-aktiviteiten

weer nieuw leven in te blazen.

Deze groep uit louter amateurs bestaande, bewees voor

een stukje onvervalste show, uit het goede hout gesneden

te zijn.

Ondanks het vergevorderde uur dat de propaganda-avond

van de Bond voor Staatspensionering in zaal Concordia

eindigde, kwam er geen enkel moment voor, dat het gebo-
dene in een sleur zou geraken.

Vooral een pluim verdient de groep, voor de zeer grote

variatie in kleding, welke steeds naar gelang van een be-

paald programma-onderdeel wisselde.

Naast schetsjes welke zowel qua inhoud als uitspraak op

een goed peil stonden, was ook de zang en muziek die door

de dames en heren leden van de groep werden gebracht,
het aanhoren ten volle waard.

Ten opzichte van het gewaardeerde optreden van de groep,

was het dubbel jammer, dat velen afwezig waren bij deze

propraganda-f eestavond.

Ondanks dit onderdeel van de avond in mineur, was het de

voorzitter van de Bond voor Staatspensionering, afdeling
Hengelo Gld, de heer L. v. Norde, die de spreker aan-

kondigde, die voor het optreden van de amusementsgroep,

een kernachtig betoog hield over het wel en wee van het
bejaard zijn.

Deze spreker, drs Bruins, voorzitter van de landelijke Bond,

wees vooral op het vele dat er in het 72-jarig bestaan van

de Bond voor Staatspensionering reeds is bereikt,, in de

zorg voor de bejaarden. Hij liet echter wel een waarschu-

wend geluid horen, dat in de tegenwoordige tijd, een groot

gevaar schuilt, dat de gepensioneerde snel op het tweede
plan geraken kan.

Gezien vanuit de ethische kant van de zaak, leek het spr.

wel raadzaam, om samen te zorgen voor een leefbaar land
waar het goed is om te wonen.

Voor de goede woorden gesproken tot de aanwezigen, ter

opbouw van een sterke organisatie, werd drs Bruins een

echte Gelderse krentewegge aangeboden.

Excuseer de verbouwingsrommel, maar we bieden u toch supermarktvoordeeltjes

Krenten zak 40
Honig macaroni bij ons 49

Hero confiture 149
aardbeien van 176 voor

Chocoladedrank Itr 79

Vivo filterzakjes 89
van 100 voor

diverse smaken 5 pakjes

VIVO

ZALM
blik 220 gr van 210 voor

Angelique haarlak
spuitbus

250

Honig kippesoep 2 pak 135

Vivo sinas LITER 69
Appelstroop beker 76

Limonadesiroop fles 98

DE HELE WEEK

Gelderse schijven 3 v. 139

Runderstoof lapjes 398

Verse braadworst 258

Mager

ribstuk
WOENSDAG EN DONDERDAG

Wees gehakt
met gratis kruiden

Malse varkenslapjes

Dikke ribbetjes

Magere speklapjes
Tartaar 3 voor

100 gr metworst

319

125

165

198

89

VRIJDAG EN ZATERDAG

Saucijsjes 298

Mager po u let 449
met gratis pijpje

Echte biefstuk ̂  349
Dikke lende of rosbief 579

150 gr ham populair 98

Magere

alle vleesprijzen per 500 gram

zware sla
2 krop

(iraiiny Smit li

Radijs

Rabarber
kg

Aan het einde van de avond viel het de heer L. v. Norde

niet moeilijk om de Raddreijers dank te zeggen voor hun

kundige optreden, hetgeen door een dankbaar applaus

onderstreept werd. Deze dankwoorden gingen van een

stoffelijke blijk van waardering gepaard ging.

Naast deze woorden sprak de heer J. Semmelink uit

Eibergen, voorzitter van het Gewest Gelderland ook nog
tot de aanwezigen.

Hij was verheugd mededeling te kunnen doen, dat besloten

is om in het najaar van 1972 een regionale avond te houden

in Hengelo Gld, waarop voor een groot publiek een boeiend

programma zal worden geboden.

Ned. Herv. Kerk

Hemelvaartsdag
9 uur Ds Jansen

ZONDAG 14 MEI

8.30 uur Geen dienst

10 uur Ds v.d. Veer, Brummen
Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk
8.45 uur Ds D. A. Brinkerink

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de

week H. Mis 8 uur.

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr. Eli telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

R.K. Kerk Keijenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. f-oeken. Hummelo, Tel. 08348-236



Voor kleine
waterratjes».
hippe,
felgekleurde
zwemmertjes.
17.25

Bermuda stijl Mexikaanse
voor stoere motieven in
mannen warme tinten.
Hawaiiaans Rechte pijp.
bloemmotieven Volmaakte
in diverse pasvorm,
kleuren, f 17.95 f 19.95

Pittig
zwembroekje in
krokodillen-
dessin. Aparte
kleuren. 15.95

Trap ow
moar neet ut apezoer!

Eerluk ezeg, zollen ze ow veur gek verkloar'n a'j

op zo'n old vehikel wilt goan toer'n!

En dat op den dag, die zich bi'j uutstek leent veur

ut dauwtrapp'n!

Rekken d'r moar op, met zo'n olde rammelkaste krie'j vake op zo'n dag manke-

menten, zoas wind uut de ketting, leuge bande en meer van dee onzaligheden.

Un wieze road!

Bu'j toch van plan urn es un fijn ni'j karretjen an te schaffen,

do ut dan now, oftewel drek, dan bu'j van un fijn partijtjen

dauwtrapp'n verzekert!

BAT wet road met
ow fiets-problem'n!

Wi'j desondanks toch noch op zo'n old rabat rondtoer'n,

kan köw dat ding nog wel effen veur ow opknapp'n, zo

good as ut geet, maar kom dan gauw noar

Pastoor Thuusstroate 7 - Keijenborg

Nuttige GESCHENKEN

voor Moederdag

stofzuigers - Haardroogkappen

mixers - messenslijpers

koffiezetapparaten - koffiemolens

hoogtezonnen - haarkrultangen

ladyshaves - theelichten

keukenwekkers - vruchtenpersen

broodroosters - bakovens

enz.

Tevens een uitgebreide sortering

VERLICHTING

ORDELMAN
3e DIJKMAN
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Telefoon 1285

Bij heerlijk, luchtig weer
draagt u met plezier onze

T-SHIRTS

Reeds vanaf f 6.95 leverbaar

Jan Hermans
Pastoor Thuisstraat 8
KEIJENBURG

Komt u bij ons eens kijken voor

leuke, originele en exclusieve

Moederdag-geschenken

Lubbers won ing in r i ch t i ng

Onze moderne en
geheel vernieuwde zaak!

BIEDT U EEN GOED INZICHT

VAN WAT ER ALZO VOOR MOEDERDAG

TE GEVEN VALT!

UITZOEKEN IN EEN GEZELLIGE EN RUSTIGE SFEER!

ALLES OP UW GEMAK AFGESTEMD!!

Gebbing
UW MODEZAAK, bij de tijd

ZOEKT EN U VINDT UW MODE NAAR SMAAK

BIJ HET ADRES: HOEK OLTMANSSTRAAT/BRONKHORSTERWEG

AEG diepvrieskist
inhoud 360 liter

van f 1010.—

NU BIJ ONS

INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 1215

GEERT SEESING
Moeder vindt het wel leuk, om op

Moederdag eens echt verrast te wordenl

Talloze artikelen liggen te wachten op

de goede gevers!

Wacht niet te lang, dan bent u bij de tijd.

Kom voor moederdagcadeaus

kijken op het adres:

Kerkstraat 20 Keijenburg

Haal méér rente uit uw geld bij de
bank met de meeste
spaardersUw geld laten 0r°eien? °at is niet z° moemjk.
* Daarvoor staan er 8 verschillende

U kunt zoveel
méér doen

met onze bank

spaarmogelljkheden tot uw beschikking bij

de Raiffeisenbank U kunt

uw spaargeld laten groeien op de manier die

precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden

tegemoet Komt. Wij helpen u graag bepalen, met

welke spaarvorm u het best bent gebaat.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelacm 1,161. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

op een
BERINI bromfiets
beleef je iets
DOE MEE AAN DE BETOVERENDE
FILMTRIP DOOR AFRIKA
12 Nederlanders worden straks
uitverkoren om deelnemer te worden aan
een onvergetelijke 16-daagse
foto-film-safari.

MET BEUINI OP SAFARI
Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen!

uw fietsen- leverancier:

ELIESEN - BAAK

Gemeente Hengelo Gld

Ophalen huisvuil

In verband met Hemelvaartsdag, 11 mei 1972, zal het
ophalen van huisvuil plaatsvinden op ZATERDAG-

MORGEN 13 MEI d.av.

Het gemeentebestuur van Hengelo

HOOIBOUWWERKTUIGEN
DAN NAAR

f fDe Heide Smid"
12 stuks PZ STRELA in krat

10 stuks TROMMELSCHUDDERS

4 stuks GOUDLAND SNELMAAIERS

en nog vele andere machines

TEVENS: partij weidepompen, filters, plastic buizen,

weidehekken, Saval rugsproeiers, Koltec schrikdraad-

toestel, Lastoestel, 5 jaar garantie, betonmolens enz.

Hengelo Gld - F 61 Varssel - Tel. 05753-7271

Halle - Halle-Heideweg 12-16 - Tel. 08343-218

SCHERP INKOPEN!! SCHERP VERKOPEN1I

Nog geen idee
voor Moederdag?

Bij ons vindt u een ruime sortering in

luxe en huishoudelijke
artikelen

elektr. apparaten

verlichting

Gero-Zilmeta

Bennie Besselink
KEIJENBURG

Geachte inwoners

BAAK HEEFT WEER EEN

herenkapper
Geopend voorlopig elke MAANDAG van 2-7 uur.

Het adres is:

Z.-E.weg 119 - BAAK

achter het pand van de heer Sprenkeler

TOT ZIENS BIJ HERENKAPPER

B. Keurentjes

Laat u niets wijs maken

LUXOR IS DE BESTE CHEM. WASSERIJ

Er is geen betere; en enorm veel goedkoper

Bel 1624 en u bespaart veel geld

Alles wordt gehaald en terugbezorgd.

Ook DEKENS overtrekken wij mooi en niet duur

LUIMES
Meidoornstraat 17 - Tel. 1624 - Hengelo G

McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB
EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


