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VIVO RECLAME....

altijd scherp

Jus d'Orange
azet spotprijs

Sisi vruchtenlimonade
literfles normaal 111 opdruk 89

Bij ons

Jodekoeken
in plastic bus van 154 voor

69

75

125

NOG NOOIT ZO VOORDELIG

Maggi groente- of kippesoep

2 zakjes van 122 voor

Rem ia slasaus

normaal 180 Deze week

79

125

Erwten-wortelen
normaal 85 deze week 1e blik 69 elk 2e blik

Bonzo diner
grote zak normaal 420 nu

Proset haarlak
kwaliteit - de lak die niet plakt

normaal 425 deze week

59

375

325

Fleuril
groot voorraadpak normaal 498 nu 398

Mini ijstaart
3 smaken normaal 195 deze week 75

Verse worst
Ie pak 248 elk 2e pak 198

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

Leer succesvol autorijden!

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WENERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Een lente
lang
lekker
lopen

En natuurlijk
een zomer lang.
Want deze CRISTALL
voetbedsandaal is niet
alleen uitmuntend van pas-
vorm, maar ook van eerste
klas kwaliteit echt leer.

De moderne voetbedsandaal

WULLINK'S
Schoenhandel

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

Te koop blokken hout voor

open haard, beuk, berk, vrucht

boom. A. Fokking, Zuivelweg

2, Hengelo Gld

Te koop prima eetaardappelen

Surprise. Wesselink, Nieuwe

Kuiper, B 82, Hengelo Gld

Te koop rode kool, spitskool
en bloemkoolplanten. Niesink,

Past. Thuisstr. 10, Keijenburg

Te koop zware drag. varkens

bijna a.d.t. bij G. Hiddink, D 35

Hengelo Gld

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

3 slavinken

150 gram hamworst

288

188

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

100 gram gek. lever 99

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348

Friki diepvrieshaantje ± 900 gr 299

1OO gram katenspek 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 325

3 f ricandellen 99

100 gram runderrollade 110

1OO gram Ardenner paté 99

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Woensdag 9 mei a.s.

Dames, levert U de staaltjes in voor deelname?

Toegangskaarten f 3.50 aan de zaak en aan de zaal.

SGHRÖDER
Hengelo Gld - Tel. 05753-1232

bij de kerk

Lust van

transpirerende

voeten

U kunt er nu binnen 3 dagen

af zijn, met gebruik van

Sudex inlegzolen
Leg deze zolen gedurende

3 dagen in uw schoenen

LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

VOOR AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-

reiken op Spalstraat 1



Inplaats van kaarten

Op 7 mei a.s. hopen onze geliefde ouders en kinderen

HENK REGELINK

en

RIEK REGELINK-LEBBINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang bij ons mogen blijven, is onze wens.

Hun dankbare kinderen en ouders:

Henk en Suzanne

Diny en Botte

Elske

Vader en moeder Lebbink

Hengelo Gld, mei 1973.

„Wassink" E 50.

Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot 5.30 uur in zaal

Concordia te Hengelo Gld

Weten van „horen" zeggen

is niet voldoende

Weten van zelf kijken is 't beste

Kom zelf kijken wat er in dames-, heren- en

kinderkleding nu ook weer ter keuze hangt.

Dan ziet u ook de aantrekkelijke dingen voor u

persoonlijk.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

615e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop a.s. maandag
7 mei.

BECKINC
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

DROOGMOLENS
GEPLASTIFICEERD, MET BETONVOET

Fa. Harmsen - Banninkstraat

Bij aankoop grasmachine

plantenbak GRATIS

Fa. Harmsen - Banninkstraat

GEVRAAGD

werkster
voor 1 halve dag perweek

voor het schoonhouden van de toonkamers

LUBBERS woninginrichting
Raadhuisstraat - Tel. 1286

VOOR EEN MODERN

bruidsboeket
EN

grafwerk
EN AL UW ANDER

bloemwerk

FA.WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 1473

EN TOCH IS

RATERIIMK
UW SLAGER

Kerkdiensten

McCORMICK

INTERNATIONAL' tractoren naar LM B

ZONDAG 6 MEI
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10 uur Ds M. Jansen

bed. H. Doop

10 uur Teenerdienst

„Ons Huls"

VrIJz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-436

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

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.

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

R.K. Kerk Keljenburg

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.

Te koop NSU 1000C, bouwjaar oktober
1967, bij J. Eenink, Bleekstraat 1, Hen-
gelo Gld

Uw advertentie-opgave
vroegtijdig doen voor ,t
weekblad De Reclame

Zomerïnlevering vak.bonnen
voor de landbouw

VRIJDAG 4 MEI 's avonds 8 uur

en VRIJDAG 11 MEI 's avonds 8 uur

vakantie bonboekjes inleveren voor de

bouwvakkers

bij J. BERENDSEN, IEKINK 12

Het bestuur NCB

VEEL BEKIJKS IN OPEN HUIS
De fa. Heijink, woninginrichting te Hengelo Gld trok met de
gehouden show in Ons Huis veel bezoek tot zich.
O.m. werd aan het publiek, dat van heinde en verre naar
de show was gekomen, getoond wat de firma voert op het
gebied van tapijt (o.a. Intertest), vitrages en verder gordijn-
stoffen, waarin veel keuze was, hetgeen moeder de vrouw
gewoon uitnodigt een paar fleurige gordijnen te maken, of
ne laten maken, van de moderne en frisse kleuren.
JDe te showen artikelen waren overzichtelijk op rekken op-
gehangen, zodat de bezoeker direct een juist overzicht kon

krijgen.
Ook werd van de gelegenheid om tijdens de Open Huis-
dagen in de winkel een kijkje te nemen, druk gebruik ge-

maakt.
Naast de grote aandacht voor klassieke meubelen, ging de
aandacht uit naar de „Berend Boudewijn-stoel", het originele
model, dat ook steeds in de bekende show op TV, ten

tonele gevoerd wordt.
De doe-het-zelf afdeling had ook niet over gebrek aan
belagnstelling te klagen.

In elk geval kwamen er heel wat kijkers, en mogelijk ook
toekomstige kopers het assortiment van woninginrichting

„de Spannevogel" van nabij bekijken.

HTV VERRASTE BEJAARDEN MET EEN GEZELLIGE

TONEELAVOND

Blijde gezichten van bejaarden zag men op de fijne en
sfeervolle avond, welke de Hengelose Toneelvereniging
de bejaarden bood op donderdag j.l. in Ons Huis te
Hengelo Gld.
Een groep van 5 spelers en speelsters van HTV voerde
een humoristisch stuk op onder de titel: O, die mannen.
Dat dames hun mannen wel eens wantrouwen en somtijds
ten onrechte, werd in dit toneelstukje op duidelijke en
komische wijze naar voren gebracht.
Het gemak waarmee dit stukje werd opgevoerd, deed de
bejaarden nog meer de sfeer proeven, die er van uitging.
Dat het soms kwaad kersen eten is met schoonmoeders,
ondervindt een kunstschilder maar al te vaak. Om haar
dochter en schoonzoon nog beter in het oog te houden
stuurt zij hem een echte huishoudster op dak, die maar
steeds verbaasd en afkerend uitroept o, die mannen.
Het verhaal krijgt helemaal een opwindend verloop als
schoonmama haar schoonzoon verdenkt er een vreemde
vrouw op na te houden, die achteraf de zuster van de kunst-
schilder blijkt te zijn.
Ondertussen wordt wel de een na de andere komische
fout opgediend.
De huishoudster besluit met de uitspraak, nu zij inziet dat
de mannen toch niet zo slecht zijn,Laat ik nu maar de 16e
gaan proberen.
De Hengelose bejaarden waren heel blij en dankbaar, voor
wat hen deze avond werd voorgeschoteld!.

Weer uit voorraad de nieuwste

Miele wasautomaat
TYPE 441 „DE LUXE" MET 1000 TOEREN CENTRIFUGEGANG

ƒ 1863.»
TEVENS DIVERSE TYPEN

Miele wasautomaten en wasdrogers
MET AANTREKKELIJKE KORTINGEN

Erkende Miele fabrieks-service
DIT BETEKENT VOOR U SNELLE EN VOORDELIGE SERVICE

Winters
SPALSTRAAT 8-10

HENGELO (GLD)

ZONDAG 6 M E l

BEL CANTO

3 fcars vol gezelligheid

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:

Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair

Dakbedekking

Centrale verwarming

Verkoop van:

Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo

Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

Familiedritek - Hollm



HENGELO'S VOLLEDIGE KOOPCENTRUM MET EEN EIGEN PARKEERPLAATS

Suiker kg 109

Vivo perziken heelbl. 159

Vivo afwas Itr 79

Mars repen 3 voor 98

AMANDEL OF

VRUCHTEN

Griesmeel
ZAKJE

Roosvicée
DUBBELE FLES

Hollen

Koffie
500 GRAM

MERK

WASVERZACHTER

tael 249
Halfvolle melk Itr 59

Aardbeienjam degoeie 98

Seven up 2 fl. 169

O.B. tampons 10 st. 125

DE HELE WEEK

3 Gelderse schijven

Verse braadworst

Hachévlees
250 GRAM ZELFGEMAAKTE

leverworst

165

298

398

98

Magere

H i M U P J E S
WOENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt

met gratis kruiden

Runderstooflapjes 449

Dikke ribbetjes 159

Varkenslapjes 339

200 gr bloedworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ossestaart 248

Echte rosbief 629

Fricandeau 549

150 gr Saks. leverworst 98

Karbonade
alle vleesprijzen per 500 gram

Verse

Spinazie
kg

Vivo
Sinaasappelen 2 kg 198

Holl. paprika's 2 voor 68

Rabarber kg 68

Worteltjes 500 gr 58

Uit onze enquête:
Op de vraag: Welke artikelen of groepen artikelen mist U in ons huidige assortiment, kwamen
telkens weer de volgende wensen tot uiting: SLIJTERIJ - REFORM ARTIKELEN - BLOEMEN
AARDEWERK • assortiment BUITENLANDSE KAAS - KLEIN SPEELGOED. Mogen we het
nog heel even als een verrassing bewaren, welke van de groepen we hebben weten te realiseren l



i/ross-weöstrijden Wossinkbos
Zaterdagmiddag 21 april werd in het Wossinkbos, het cir-

cuit van de Hamové de eerste uit een reeks van 4 wed-

strijden verreden. Door de trainingscommissie was getracht

de baan in een zo goed mogelijke conditie te brengen, doch

de regen gooide dusdanig roet in het eten, dat men op de

morgen van de 21e april genoodzaakt was een gedeelte van

het circuit af te snijden, vanwege de slechte toestand van

bepaalde stukken van de baan. Men vond een goede oplos-

sing, 's Middags was het een drukte van belang, zowel van

de zijde der deelnemers als van publiek. Doordat er ver-

schillend materiaal aan de start kwam in de lichte klasse

werd hier een scheiding gemaakt in bromfietsklasse en

50 cc speciaal.
Ook werden voor de eerste keer wedstrijden gehouden

voor het Hamové-clubkampioenschap.
Gevraagd naar hun mening gaven vele deelnemers als ant-
woord, dit een goede en fijne indeling van de wedstrijden

te vinden, waaraan allen met zeer veel plezier deelnamen.

In de bromfietsklasse was Tonnie Seesing de snelste, terwijl

Hein Jansen de tweede en Theo Seesing de derde plaats

bezetten.
In de 50 cc klasse was Henk Teunissen de eerste man. Henk

Mennink was hier tweede en Harrie Harmsen derde.

Johan Beijenhof was de beste man in de wedstrijden voor

het clubkampioenschap, Jan Ellenkamp als tweede man.

De wedstrijden die nog volgen zijn op 19 mei, 1 sept. en

27 okt.

NIEUWE VLAG VOOR DE GEMEENTE HENGELO GLD

25 jaar koster
Op 1 mei is de heer B. A. Wentink te Steenderen 25 jaar

in dienst geweest als koster bij de Hervormde Gemeente

te Steenderen.
Hij volgde op 1 mei 1948 de heer Eerlig op.
Met grote nauwgezetheid heeft hij al die 25 jaar zijn taak

als koster vervuld.
Hierboven een opname van één der werkzaamheden van de

heer Wentink als koster.

Het „Aksie-centrum" te Toldijk
De gevoerde slogan „in aktie voor het Aksie-centrum"

heeft schijnbaar goed aangeslagen bij de Steenderense

Gemeenschap.
Was nog maar sinds kort een bedrag bereikt van ƒ 15.000.—
voor het in te richten gebouw aan de Hoogstraat te Toldijk,

thans loopt de stand al dicht naar de ƒ 25.000.-
Het streefbedrag ƒ 30.000.— is dus niet zover meer af.
Onlangs met de storm was de thermometer die de stand

aangeeft van de giften, omgewaaid. Met man en macht is

deze weer overeind gezet.
Bij deze thermometer staat de volgende passende tekst

op gesteld:
Dit bord wil zijn een lijst,
Die op alle naamlozen wijst;
Die ook hun offer wagen,

Om de aktie te doen slagen.
Want zoals een oud gezegde leert:

Wie het kleine niet eert,
Is het grote niet weert.

Bij deze een dankbare groet,
Aan ieder, die zijn duit in het zakje doet.

Ook U helpt de rode lijn aan top,

Dus mensen zet hem op.

Gemeente

Hengelo Gld

Hearings gemeentebestuur
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld hebben de

data voor de haerings voor de inwoners der gemeente als-

volgt vastgesteld:
1 15 mei 1973 te 20 uur: café Wentink, Veldhoek
2 22 mei 1973 te 20 uur: hotel Leemreis, Hengelo
3 24 mei 1973 te 20 uur: café Winkelman, Keijenborg
Noteert u deze data even? U bent van harte welkom

De beschrijving luidt als volgt:
Blauw, met een witte broekdriehoek, reikende tot het mid-
den van de broeking, en een witte vluchtdriehoek, reikende

tot het midden van de vlag, waartussen - op de scheiding

van broeking en vlucht en terhoogte van 7/10 van de vlag-
hoogte - van het wappenembleem, zijnde een wit, gevleu-

geld naakt jongetje, houdende op zijn rug een hoorn des

overvloeds, de opening aan de zijde van de broek en naar

onderen gericht.
Het is de bedoeling dat bij gemeentelijke festiviteiten en

manifestaties de kleuren van Hengelo hoog worden ge-

houden door het uitsteken van de gemeentevlag.
Burgemeester en wethouders hopen dan ook dat velen in de
gemeente (particulieren en verenigingen) zich een gemeente

vlag zullen aanschaffen.
In verband daarmede heeft het gemeentebestuur gemeend

het aanschaffen van een vlag te moeten gaan coördineren

door te bevorderen, dat een collectieve eenmalige aankoop

tot stand komt. Op die wijze is het mogelijk tegen een rede-

lijke prijs de beschikking over een vlag te verkrijgen.
Van een vlaggenfabrikant werd de navolgende prijsaan-

bieding ontvangen, waarbij als vlaggedoek kan worden

gebruikt een degelijk veredelde kwaliteit katoen met het

uiterlijk van wol, danwei draion.

Formaat ^00 x 150 cm
(voor uistekende stok)
in draion in tractor
ƒ 57.50 ƒ 52.50 per stuk bij aankoop van 10 stuks

ƒ 27.50 ƒ 22.50 per stuk bij aankoop van 50 stuks

ƒ 23.50 ƒ 18.50 per stuk bij aankoop van 100 stuks

Formaat 150 x 225 cm
(voor staande vlaggemast)

in draion in tractor
ƒ 79.— ƒ 69.— per stuk bij aankoop van 10 stuks

ƒ 54.50 ƒ 44.50 per stuk bij aankoop van 30 stuks

ƒ 44.— ƒ 34.— per stuk bij aankoop van 60 stuks

ƒ 39.50 ƒ 29.50 per stuk bij aankoop van 100 stuks
De prijzen zijn exclusief 16% BTW.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 juni a.s. ter secretarie

opgeven voor een vlag. Eventuele nadere inlichtingen zijn
eveneens ter secretarie verkrijgbaar.

Verzocht wordt bij de opgave tevens te vermelden het
maximum te besteden bedrag.

GERRIT WOLSINK GRANDIOOS!!
Prachtige zege in Int. motorcross van motorclub Ons Genoegen

Bovenstaande titel is voor de volle 100%
waar. Wat Gerrit Wolsink 2e Paasdag

tijdens de Int. Motorcross op de Heriker-
berg te Markelo presteerde, was gran

dioos. Had hij de 1e manche met ruime
voorsprong gewonnen, bij de start van de

tweede reed hij eerst tegen het starthek

en bij het ingaan van het bos sloeg zijn

motor af, zodat hij als laatste deelnemer

vertrok. Bij de doorkomst in de eerste

ronde had hij al ongeveer de helft van
het rennersveld gepasseerd. In de 5e

ronde had hij de 3e plaats te pakken. De
volgende ronden liep hij gestaag in op

leider Christer Hammargren en tweede

man Frans Sigmans, die samen een vinnig

duel uitvochten om de eerste plaats. De
laatste ronden lieten echter zien in welk

een grote vorm Gerrit Wolsink dit seizoen
steekt. In één ruk bracht de Maico-fa-

brieksrijder zijn machine aan de top van

het rennersveld.
Het publiek, dat ook deze middag weer

zeer deskundig werd voorgelicht door

speaker Jaap J. Timmer, was laaiend ent-
housiast.

Op de 2e plaats eindigde Frans Sigmans,
die zich met hand en tand had verzet,

doch tegen dit geweld niet bestand bleek.

De derde plaats was voor de Zweed Arne
Kring.

In de zijspanklasse die werd gewonnen
door Jan ten Theije, voor Piet van der

Laan, leverde het jonge internationale duo
Ad Ridderhof en Jan Koning een goede

prestatie door in het eindklassement de
3e plaats te bezetten, wat in de manches
plaats 3 en 4 waren.

Zij doen het uitstekend, temeer daar Ad

Ridderhof onlangs in Holten een verwon-
ding aan zijn hand opliep.

De Markelose motorclub „Ons Genoegen"

mag terugzien op een zeergeslaagde dag,
ook mede door het fraaie weer.

Rommelmarkt Crescendo
Het succes dat de chr. muziekvereniging Crescendo te

Hengelo Gld boekte met de 1e Rommelmarkt, heeft hen
doen besluiten om dit te herhalen in het komend zomer-
seizoen.

De voorraad materialen groeit ondertussen al weer aardig

aan waarbij ditmaal talrijke grote stukken zijn o.a. een

piano, welke Farce Majeure niet mis zou staan.

Nog dagelijks komen meldingen binnen, dat men hier of

daar wat heeft staan, wat men kwijt wil voor de Rommel-

markt.

Ter verduidelijking wordt er op gewezen, dat allerhande

materiaal welkom is.

Ook klein materiaal zoals porcelein, vaasjes, schilderijen,

oude boeken.
Op een dergelijk „Waterlooplein" kan alles aan de man of

vrouw gebracht worden, dus is ieder voorwerp welkom.

Wie weet heeft iemand er wel iets aan, en hiermede heeft

de instrumenten-aktie, in welk teken ook deze Rommel-
markt staat, weer een goede stoot in de juiste richting.

Opgave voor elk materiaal onder telefoonno. in Hengelo Gld
1735 - 1782 - 7278- 1386 - 1253.

Na opgave wordt het materiaal t.z.t. gehaald.

Nogmaals: geeft uw materialen op aan bovenstaande no.
U helpt er de muziekver. Crescendo mee.


