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leuk vakantiewerk
GEVRAAGD

aardbeien-
plukkers(sters)
Te beginnen plm. 20 juni

D. M. WULLINK
D 136 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1470

SEIKO
Modern Masters of Time

Seiko 's werelds meest verkochte
Japanse horloge. Er is reeds een geheel
edelstalen Seiko horloge verkrijgbaar
vanaf f80.-

Afgebeeld:

Automatische chronograaf met o.a.
dag- en datumaanduiding

f 310.-

FA. K ó H L E R W I S S I N K
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 15 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1374

Komt u eens bij ons kijken voor

leuke en originele

MOEDERDAG-GESCHENKEN

GROOTBOD'S woninginrichting

VERRAS MOEDER EENS MET EEN PAAR

gemakkelijke schoenen

of een »

mooie tas

VOLOP KEUS BIJ

Wullink's schoenhandel

Laat Moeder zorgeloos uitgaan

met een nieuwe

BROMMER of FIETS
Zij is het echt wel waard

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

PRACHT

cadeaus
voor Moederdag vindt u bij

MODECENTRUM

GEBBING
STEENDEREN

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

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 stuks Beierse braadworst

150 gram gek. worst

288

199

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden

500 gram rundergehakt speciaal

500 gram varkensgehakt speciaal

100 gram slagersham

250

448

375

110

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348
500 gram magere speklappen 215
150 gram boterhamworst 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 325
3 kroketten 99
150 gram gebr. gehakt 99
100 gram palingworst 79

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

RAADHUISSTRAAT I - HENGELO KEURS1AGER

DROOGMOLENS

FA.

aluminium 40 en 50 m
geplastificeerd 30 en 40 m

Tijdelijk met 10% korting

HARMSEN

DA buitenkansjes 13 mei
Moederdag

RUIME, STERKE TAS
Ideaal voor boodschappen, piknik, zwembad. In diverse moderne

kleuren KANVAS-uitvoering van ƒ 12.95 voor f ft QJj

LAK-uitvoering van ƒ 10.95 voor "F hB/O

Nonchalance: de geliefde geur

Eau de Cologne
GESCHENKVERPAKKING

zeep en eau de Cologne

Modieuze ZONNEBRILLEN

Reeds vanaf f 2.95

Ruime keuze uit de merken NEOPHAN, ULTRA en POLAROID

Sleuteletui: in skai f 1.95 in leer ƒ 2.75

vanaf ƒ 2.90

vanaf f 6.50

Dea Eerste hulpetui, onmisbaar in huis f 10.95

LUXUEUS UITGAANSTASJE
met o.a. portemonnaievak. In 4 modieuze kleuren van f 6.50 voor

slechts ƒ 4.95

Kadotip voor kinderen

Haarborstels in div. kleuren vanaf f 1.50

MAJAZEEP

aangenaam geparfumeerd f 3.00

Moeder zal ongetwijfeld geweldig blij zijn

met een BYOUXDOOS, om haar eigen sie-
raden in te bewaren.

DOUCHEFRIS, heerlijk verkwikkend f 2.65

DEA HAARSPRAY OP ALCOHOLBASIS

IN SUPERGROTE BUS VAN 500 GRAM ƒ3.95 PANIQUE PARFUMS vanaf f 4.65

LA A J 'l MOEDER

MERKEN cfellLENSELINK
DEA WEEGSCHAAL
in lakuitvoering, met 1 Jaar garantie en gratis
weegkaart, nu van f 17.25 voor

Nu is het weer
de tijd

voor uw tuin

Wij zijn ruim gesorteerd in

alle soorten

PERKPLANTEN

Zolang de voorraad strekt

viooltjes
en

groenteplanten

KWEKERIJ

H U B E R S
TEL. 05754-406

BAAK

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Gazonmaaiers
SCHOONMAKEN

SLIJPEN

REVISIE

ALLE MERKEN

SLIJPERIJ

JANSEN
Julianstraat 25 - WEHL

Tel. 08347-1679



Inplaats van kaarten

1948 — 1973

Vrijdag 11 mei a.s. hopen wij met onze kinderen ons

zilveren huwelijksfeest te vieren.

Een H. Mis uit dankbaarheid zal worden opgedragen

om 13.30 uur in de parochiekerk te Hengelo Gld.

A. JANSEN

A. M. B. JANSEN-RASING

Hengelo Gld, mei 1973.

Beatrixlaan 2.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Concordia

te Hengelo Gld.

Zondag 13 mei (Moederdag)

in het zonnetje

Om haar anders mooi te laten zijn, hangt er bij

MODEHUIS LANGELER een heel uitgebreide

kollektie inJAPONNEN, MANTELS, NACHT-

KLEDING, JUMPERS en VESTEN enz.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Inplaats van kaarten

Op maandag 14 mei hopen onze geliefde ouders en

grootouders

E. J. HUETINK

M. A. J. HUETINK-BOSHART

hun 55-jarige huwelijksdag te gedenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Steenderen, mei 1973.

Molenkolkweg 39.

Receptie vanaf half acht in zaal Concordia, Steenderen

vraagt:

Coöp. Raiffeisenbank
„VORDEN"

(Rabobank)

geroutineerd
medewerkster
voor de kasafdeling

Mavo-opleiding gewenst

assistente
voor de pons- giro-afdeling

Zij die dit jaar Mavo-examen doen kunnen ook solli-

citeren.

Wij bieden een aantrekkelijk salaris en goede secun-

daire arbeidsvoorwaarden waaronder een gunstige

bedrijfsspaarregeling.

Dames die belangstelling hebben voor één van deze
functies worden verzocht schriftelijk te solliciteren aan

het adres der bank, Ruurloseweg 21.

VOORDEELPARADE
MOEDERDAG

Citruspers vanaf f 35.00

Haardroogkap, incl. statief ƒ 39.95

Carmen krulsets vanaf ƒ 74.95

Messenslijper vanaf ƒ 26.50

Ladyshave vanaf f 35.95

Mixers vanaf ƒ 39.95

Koffiezetapparaat vanaf ƒ 69.00

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo Gld

Zonen, dochters en vaders
Moeder verdient een mooi cadeau

Een greep uit ons assortiment:

gezondheissandalen

portemonnaies

luxe tassen
enz. enz. enz.

Kom kijken, keuren en kopen by

Jan Hermans
Pastoor Thuisstraat - KEIJENBURG

Voor Moeder

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 accent van verfijning zal

geven.

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Tel. 1771 - Hengelo Gld

Gemeente Hengelo Gld
De burgemeester van Hengelo brengt ingevolge art.

31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter open-

bare kennis, dat het besluit van Gedeputeerde Staten

van Gelderland, d.d. 13 september 1972, nr. 11.659/

535-3306 tot goedkeuring van de bestemmingsplannen:

Regelinklaan - west 1970;

Begraafplaats 1970;

Hengelo - zuid 1970;

onherroepelijk is geworden.

Opgemelde bestemmingsplannen met de daarbij be-

horende bescheiden liggen ter secretarie, afdeling

algemene zaken, voor een ieder ter inzage.

Hengelo, 1 mei 1973

De burgemeester voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford

Verras Moeder eens met echt iets fijns

van drogisterij-parfumerie

MET DE FRISSE GEUR VAN

eau de Lancöme
VAN 18.75 VOOR l/.ïfü

met gratis verstuiver

Zie verder onze ruime sortering in

MOEDERDAG-GESCHENKEN

Felix en Marian Takkenkamp
RUURLOSEWEG 5 - TEL. 2062

Een goed en verstandig idee,
help moeder bij de grote schoon
maak

Schenk haar op Moederdag nu eens een

passend geschenk, b.v. nieuwe

vitrages of gordijnen
Haar gezicht zal opfleuren, evenals het

hele huis, na een schoonmaak

Voor andere Moederdaggeschenken o.a.

HUISHOUDTEXTIEL, SCHORTEN,

PYAMA'S, TAFELKLEDEN TAFELLAKENS
HANDDOEKEN (o.a. in geschenkverpak-

king) kunt u bij ons terecht

DISBERGEN
Manufacturen Woninginrichting

Ruurloseweg 17 - HENGELO GLD

13mei MOEDERDAG
Een grote keuze geschenken

pullovers - vesten
japonnen enz.
VINDT U BIJ

H. J. B U U N K & Z N

VOOR GESCHENKEN ZOALS

zepen

eau de Colognes

lotions - crèmes

Kapsalon - parfumerie

J. W. rriii Onna
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD

Het moet al gek gaan of u slaagt bij STEVORD
Moederdag

Bloemendag

EEN PROBLEEM? WELNEE, BIJ

Wijnbergen
NEEM IK GAUW EEN BLOEMETJE MEE

Ook dit jaar hebben wij weer mooie

fruitschalen
met een bloemetje
opgefleurd

Volop keus tegen lage
prijs in winkel en ver-
koop-bloemenkas

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

UW ADRES VOOR

bloemen, groente, fruit
TEVENS VOLOP

bloeiende tuinplanten

GROENE KRUIS

Zr Culeman is AFWEZIG
VAN 14 T.E.M. 25 MEI

Waarneming: Zr Lucie Marie, Tel. 1315 of 1543

Spreekuur: maandag - woensdag - vrijdag

van 14.00 tot 14.30 uur

DUBBEL

HOEFIJZERZEGELS
Dus dubbel voordeel

bij Moederdag-aankopen

vrijdag 11 mei
zaterdag 12 mei

JANSEN-SMID
Bleekstraat - Hengelo Gld

GESCHENKEN voor Moeder
van blijvende herinnering

Gouden letterbroches

Gouden letterhangers

FA. KÖHI .ER W I S S I N K
Horlogerie - Goud en Zilver

Spalstraat 15 - Hengelo Gld

Biedt zich aan een werkster
voor 1 dag per week. Brieven

onder no 19 bureau van dit

blad

Mevrouw van Hengel, Groene

Kruisstraat 19, vraagt: hulp
in de huishouding voor 1 a 2

dagen in de week en iemand
die nu en dan in de tuin wil

helpen.

Te koop goed onderhouden
gashaard (Romantica) met

thermostaat. B. Thus, Aster-

straat 24, Hengelo Gld

Te koop aangeboden prima
eetaardappelen, Surprise

G. Langeler, E 37, Tel. 1337

HEREN BOUWVAKKERS

vak. zegelboekjes inleveren
OP ZATERDAG 12 MEI

in zaal CONCORDIA, van 9 tot 12 uur

Het bestuur A.N.B.

zondag 13 mei
NIET OM 10.00 UUR

maar 8.30 uur
IN DE NED. HERV. KERK, HENGELO GLD

VOORGANGER:

de heer J. Oortgiesen
UIT VORDEN

VOOR AL UW

SPUIT-
WERKZAAMHEDEN
(bestrijding van onkruiden, ziekten en

plagen)

houden wij ons vanaf heden beleefd aan-
bevolen

H. J. GROOT ROESINK
„Vaelveldinck - Tel. 1470 - Hengelo Gld

P.S. GESCHOOLD PERSONEEL

Makke rijpony, Elly v.d. Rus

ser, lief voor kinderen, dek-

datum, 23 juni 1972. Hiddink

Baak, Tel. 05754-355

Te koop of te huur gevraagd
weidegrond of bouwland
Brieven met prijsopgaaf onder

no 19 - l bureau de Reclame

Te koop z.g.a.n. oliekachel en
olietank, 1300 l + leiding,

wegens aanschaf CV. Kapel-

weg 4, Veldhoek, Hengelo Gld

Te koop trimmachine, om gras

kort te houden, ƒ 25.— Markt-

straat 6, Hengelo Gld

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

EN TOCH IS

ÜATERINK
UW SLAGER

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GEMEENTENIEUWS

Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op de geplande

hearings, welke burgemeester en wethouders van Hengelo

zullen houden voor de inwoners der gemeente, te weten op

15 mei 1973 te 20.00 uur in café Wentink - Veldhoek;

22 mei 1973 te 20.00 uur in hotel Leemreis - Hengelo Gld

24 mei 1973 te 20.00 uur in café Winkelman - Keijenborg

lijdens de hearings kunnen alle mogelijke zaken de ge-

meente betreffende aan de orde worden gesteld. Dit betreft

onder meer de wenselijkheid uitbreiding te geven aan de

mogelijkheid tot het ophalen van huisvuil en dergelijke in

het z.g. buitengebied der gemeente, voor zover dit tot op

heden nog niet reeds plaatsvindt. Hierbij kan ook betrokken.
worden het ophalen van grofvuil, waarbij ook voor het

gebied voor de bestaande ophaaldienst een uitbreiding

wordt overwogen. Het is tot nu toe mogelijk geweest om j

driemaal per jaar daarvoor gelegenheid te geven. In com-

binatie met het ophalen van de zakken (eens per week) zou

na verhoging van het vastrecht dan het grofvuil mee gege-

ven kunnen worden, bijv. eveneens eens per week, dan wel
eens per maand.



Het gemeentebestuur stelt het op prijs om ter zake van het
vorenstaande de wensen van de inwoners te vernemen.
Opgemerkt wordt, dat bepaalde vragen en suggesties ook
schriftelijk ter kennis van het gemeentebestuur kunnen

worden gebracht.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Een dezer dagen werd mevrouw U. Geertsma-Driebergen
verrast met het bericht, dat haar de koninklijke onder-
scheiding in de Orde van Oranje Nassau in goud was toe-

gekend.
Te harer huize reikte burgemeester Ouarles van Ufford van
Hengelo Gld de versierselen, behorend bij deze onder-

scheiding aan haar uit.
Deze onderscheiding werpt een licht op de grote ver-
dienste van mevrouw voor het werk van de Vrijzinnig Her-
vormde Gemeente te Hengelo Gld, als 50 jaar organiste en

bovendien 50 jaar bestuurslid.
Mevrouw Geertsma toonde zich zeer dankbaar voor de
onderscheiding aan haar toegekend.

VERPLAATSING POSTINRICHTING
In verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de
kantoorhouder de heer B. C. Seesing, wordt de postinrich-
ting te Keijenborg met ingang van 14 mei a.s. verplaatst
naar een postagentschap, dat gevestigd wordt in de super-
markt van de heer G. J. Massop, St Janstraat 2a.
Openstelling: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.45 uur

woensdag van 9.00 tot 13.00 uur
Woensdagmiddag en zaterdag gesloten

WELFARE-WERK RODE KRUIS
Woensdagmorgen vertrokken 6 dames en heren, die deel-
nemen aan het Welfare-werk van het Rode Kruis, met de
Welfare-vrijwilligster per auto naar de Flevohof om een be-
zoek te brengen aan de tentoonstelling van het Rode Kruis:

Welfare Idee 1973.
Dank zij het vrijwillig ter beschikking stellen van enkele
rolstoelen door Maria Postel te Keijenburg, konden de
dames en heren mede dank zij hulp van Welfare vrijwillig-
sters, Rode Kruis helpers en anderen, gemakkelijk de ruim
4000 ingezonden werkstukken bekijken.
Velen deden weer nieuwe ideën op om weer thuis zijnde
hun uren zinvol te vullen. Voldaan keerde men via Elburg-
Apeldoorn huiswaarts.

KINDERPOSTZEGELS BEREIKEN NIEUWE MIJLPAAL:
6 MILJOEN GEPASSEERD!!
De kinderpostzegelaktie 1972 heeft ƒ 6.050.000.— opge-
bracht. Dit bedrag is nog niet eerder bereikt en is liefst
ƒ 8000.000.— hoger dan de opbrengst in 1971.
Bijna 500.000 scholieren met hun leerkrachten, duizenden
leden van plaatselijke comité's en PTT-ers hebben hun
uiterste best gedaan om de aktie tot een succes te maken.
Maar ook het kopend publiek heeft zich niet onbetuigd ge-
laten.

Ondanks stijgende prijzen en een onzekere konjunktuur
heeft het publiek zijn sympathie getoond met deze aktie
door met grote offervaardigheid kaarten zegels te kopen.
De geslaagde uitvoering van de serie 1972 met de afbeel-
dingen van de prinsen Willem-Alexander, Johan Friso en
Constantijn heeft zeker ook bijgedragen tot het behalen van
dit prachtige resultaat.

Motorcross Halle zondag 13 mei

GERRIT WOLSINK BELUST OP REVANCHE

De kampioensstrijd 1973 is begonnen, waar in Marum op
Koninginnedag de spits werd afgebeten in de 500 cc.
Gerrit Wolsink, reeds zeer succesvol dit seizoen had er
zijn zinnen opgezet dit duel in zijn voordeel te beslissen.
De pechduivel wierp hem in het verloop van de cross uit

de strijd.
Met spanning ziet hij en talloze motorsportliefhebbers uit
naar de volgende kampioenscross, die op zondag 13 mei
op circuit Kappenbulten te Halle verreden wordt.
In deze cross komen maar liefst 4 klassen aan start, t.w.
500 cc senioren en int., 50 cc, 250 cc junioren en 500 cc
junioren groep A.
Deze 2e kampioenscross in de 500 cc zal ongetwijfeld veel
publiek trekken, welke benieuwd zijn hoe de krachtsver-
houdingen liggen tussen Gerrit Wolsink enerzijds en Frans
Sigmans en Peter Willems anderzijds( sterk teruggekomen
na zijn beenbreuk. Na Marum staan Frans Sigman en Peter
Willems 1 en 2. Voor Gerrit Wolsink een stimulans om er
in Halle hard tegen aan te gaan.
Voor spectaculair crosswerk zorgen ook Harrie Driessen,
Tiny van Erp, Henk Wassink, Hans Bel en ook Hans Pols-
voort, die in Marum een goede wedstrijd reed en dit seizoen
goed is doorgebroken.
De 50 cc klasse kan voor een attractief onderdeel van de
wedstrijden zorgen. Hierbij zal wel goed gelet worden op
de prestatie van Robert Vels (zoon van oudcrosser Herman
Vels). In Marum won hij deze wedstrijd.
In de 250 cc komen we veel bekende namen tegen zoals
Johan Braakhekke, Jan Harkink, Marcel Deibergen. Verder
komt Peter Rietman uit Hengelo Gld ook aan start. Een
vertrouwd gezicht is er ook weer bij n.l. Piet Bergsma uit
Hummelo, die zijn Husqvarna wel goed de sporen zal geven.
In de 500 cc junioren komt naam van de Hengelose crosser
Johan Bijenhof goed naar voren. Zijn stijl van rijden houdt
veel goeds in voor de toekomst in het moeilijke crossvak.
Eveens uit Hengelo Gld Maico-coureur Jan Ellenkamp, die
ook gas durft te geven. Uit Zelhem komen Wim Wesselink
en Wim Jolink. Vanuit Doetinchem gaat Henk Löwenthals
proberen deze wedstrijd winnend af te sluiten.

Vanwege het uitgebreide programma begint de cross al
om 1 uur.

De OK-bepijling geeft de weg naar het circuit aan.
De supportersclub van Gerrit Wolsink heeft plannen om met
een speciale wagen naar Halle te rijden en vanaf deze wagen
hun favoriet aan te moedigen.

Het deskundig commentaar op de wedstrijden wordt deze
middag gegeven door de heer G. J. Burgers.

De organisatoren van de cross te Halle heten u zondag

13 mei van harte welkom. Hun programma is er goed voor.

OP DE DREMPEL VAN DE GROTE VERNIEUWING

Suiker kg 109
Handdoek 50 x 90 295
Kersenbonbons 500 gr 575
Hairspray v. 350 v. 250

krenten
200 GRAM

TON

meenemen voor

Toiletzeep, de echte

4 STUK

geen 236 maar

Moederdag

Luxe doos 400 gram

VAN 600 VOOR

Halfvolle melk Itr 59
Franse mosterd 250 gr 109
Heinz sandwichspread 175
Tuinboontjes v. 239 v. 199

DE HELE WEEK

Verse braadworst

3 Gelderse schijven

Mager klapstuk
250 gr leverworst

278

149

475

98

Magere

speklapjes

WOENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt

gratis kruiden

Verse lever

Dikke ribjes

Dik spek

150 gr Berliner

298

159

159

98
VRIJDAG: KOOPJESDAG

Mager soepvlees 479

Karbonade vanaf 349
ZELFGEMAAKTE

rookworst per 100 gr 59

De slagerij moet leeg

Mager

braadstuk
alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

tomaten
500 gram

1 KG

Bananen
2 KG

Golden delicious

500 GRAM

Postelein

98

198

68

Uit onze enquête:
De grootste onenigheid blijkt te bestaan over de vraag, wat de voorkeur verdient bij ons dagelijks
brood. De helft houdt het op onze bekende warme bakker de andere helft wenst het prijsvoordeel van
't goedkope brood en de variatie van dat assortiment. Wij wisten niet beter te doen, dan u
beide beschikbaar te stellen. Het overbekende Juweelassortiment en als van ouds het warme

brood van Warme Bakker Hekkelman.

Om onze verbouwing te kunnen voltooien is onze supermarkt

zaterdag 12, maandag 14, dinsdag
15 en woensdag 16 mei

GESLOTEN

Woensdag 16 mei van 7 tot 10 uur n.m. zult U allemaal worden uitgenodigd om te komen kijken wat we er
van gemaakt hebben. In verband met de enorme hoeveelheid werk die ons in de week van 14 tot 19 mei
staat te wachten zijn wij helaas niet in staat „op de boer" en in het dorp de bestellingen op te horen. Daarom

verzoeken we U beleefd voor deze ene keer zelf naar de zaak te komen. Door de fantastische openings-
aanbiedingen is dat zeker de moeite waard.
Er is nog wel een gelegenheid dat boodschappen thuis bezorgd worden.

•^Kerkdiensten

ZONDAG 13 MEI
Nad. Harv. Kerk

8.30 uur de heer J. Oortgiesen, Vorden

jeugddienst

10 uur Ds M. Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur Ds Lamberts

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath. Tel. 1277
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr EU telefoon (057531 1420 b.q.g. 008

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.

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.

De Reclame 'n blad
waar men naar uit-
zie! iedere week

Moeder leest graag

Maak er dan snel 'n

Moederdag-cadeau

van!

Voldoende keus bij

Boekhandel Wolters

Kerkstr.1 7 Hengelo



Wij bieden u een groot geschenken-assortiment

Vanaf heden:

RECLAME FAUTEUIL
schelpmodel,

in diverse kleuren T 115.--

Onze collectie

ZOMERMEUBELEN
is dit jaar grandioos

Iets anders dan anderen

(Ook schommelbanken en 2-zitsbankjes)

Wij maken U attent op onze grote voorraad KAMERBREED TAPIJT

(18 rollen) vanaf 5U-" per m2 kamerbreed

Alles gratis gelegd en 5 jaar garantie

Zie onze tapijtboetiek (in aanbouw) achter de winkel

LUBBERS woninginrichting
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD - TEL 05753-1286

De laatste kaarten
voor onze modeshow

„NAALDPRINSES"
woensdag 9 mei
in zaal Concordia
zijn nog verkrijgbaar in onze zaak en evt.

aan de zaal

VOORKOM TELEURSTELLING

Schröder BIJ DE KERK

HENGELO GLD

13 mei

T E X T I E L
een verassend goed idee voor

Moederdag

Enkele speciale aanbiedingen

B. W. GROTENHUYS & ZN
Spalstraat 18 - Hengelo Gld - Tel. 1823

EG! *j£mssQLni
wenst alle vaders en kinderen

prettig inkopen voor Moederdag

ENIGE TIPS VOOR

MOEDERDAG-GESCHENKEN

koperwerk, vazen, tin,
huishoudelijke art.
grills, koffiemolens
TEVEEL OM OP TE NOEMEN

Kom eens vrijblijvend kijken in onze

nieuwe winkel

St Janstraat 39 - Keijenburg

Moederdag-

aanbiedingen

isoleerkan nu 17.95

personenweegschaal nu 14.95

luxe broodplank met mes nu 10.00

leuk Chinees dienblad nu 3.50

telefoon-adressenboek nu 2.25

4-dlg. set koelkastschaaltjes nu 3.50

Bes&elink
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD-TEL 1215

Het moet al gek gaan of u slaagt bij S T E V O R D
Inlevering van zegelboekjes
met zegels van de bouwvak

OP ZATERDAG 12 MEI

van 9.30 tot 12.30 uur voor leden

en van 13.30 tot 16.30 uur voor niet-leden

bij café „de Eikeboom" (Hoksbergen)

Het bestuur K.B.B.H.

DUSTERS
Voor Moederdag een dankbaar

geschenk

Zeer grote collectie

Blauw en rood geruite

DAMESBLOUSES
SPECIALE PRIJS

korte mouw 10.90

lange mouw 12.60

DENIM PAKKEN
maat 140

29.90
maten 116 t.e.m. 152

Voor MOEDERDAG

allerlei

geschenken

INC
Kerkstraat 20 - Keijenburg

Bovendien van 7 t.e.m. 12 mei

dubbele hoefijzerzegels
extra voordeel

Ontvangen de nieuwste

tuinmeubelen
en stoelen, vanaf

9.95

JANSEN-SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld

Voor uw

familie-
EN

handels
drukwerk

DRUKKERIJ

WOLTERS
TEL.1455 - Hengelo Gld

Een pracht geschenk voor Moederdag

Atag afzuigkap
We hebben ze voor u in onze winkel aangesloten

Komt dit zien!!

Verder grotere en kleinere

huishoudelijke artikelen

verlichting enz.

Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285

MOEDERDAG
Een dag om haar te verwennen

MET EEN PAAR

Helioform gemakschoenen
OF EEN PAAR

Durea steunschoenen
VOOR WARME DAGEN:

speciale voetbed sandalen
Alles voor Moeder bij

JANSEN 't Schoenenhuis

HEIJINK
VOOR AL UW

geschenken
Woninginrichting „De Spannevogel"

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

le
'S

HENGELO (GLD)

r

ie

ZONDAG 13 MEI

DE MUSKETIERS

3 bars vol gezelligheid

5#SZ


