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Er is geen nieuws onder de Zon

Wij hebben ook:

l Itr Vrijheid JONGE JENEVER

l Itr Vrijheid VIEUX

i itr vrijheid BESSEN JENEVER

ƒ8.95

ƒ8.95

ƒ7.95

Daarnaast voor:

kwaliteitsdranken
onze bekende merken o.a. Hartevelt, Bokma,

Drie Sterren, Florijn enz.

De Hengelose en Keyenburgse Caféhouders

Tapijt Sensatie
Aanbieding l

Wij ontvangen deze maand een pracht van een ta-
pijt met volle garantie, in meerdere kleuren. Dit
gaan wij verkopen voor geen ƒ 98.50 maar voor
ƒ 59.95 per str .m

Gratis gelegd boven de 20 m2

Aanbieding 2
Zwaar nylon fraise tapijt van f 119.50 voor

ƒ 89.50 gratis gelegd

Aanbieding 3
Nylon tapijt, kleur goud, geen f 95.— maar

ƒ 69.50 per str .m gratis gelegd

Aanbieding 4
Nylon tapijt, licht berber, machtig mooi, ook ge-
schikt voor slaapkamers, geen f 95.— maar

ƒ 69.50 per str .m gratis gelegd

Verder meerdere restanten voor

ZEER LAGE PRIJZEN

Ook voor latere levering of als u binnenkort een
nieuwe woning krijgt.

Kom vrijblijvend
kijken in de tapijthoek in uw eigen woonplaats,
in de gezellige winkel, waar de KLANT KONING is

Graag tot ziens

HEIJINK
,,De Spannevogel" bij de kerk
Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1484

Tevens 2e ingang achterom met ruime parkeerplaats

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 stuks Gelderse schijven

150 gram boterhamworst

298
188
89

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250
500 gram rundergehakt speciaal 448
500 gram varkensgehakt speciaal 375
100 gram slagersham 110

Donderdag:

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

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 325
10 bitterballen 99
3 f rikandellen 99
100 gram gekookt ontbijtspek 79
100 gram Ardenner paté 110
100 gram casselerrib 129

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

PRACHTIGE BEAUTYKASTJES
met lade en spiegel, in prachtge kleuren

en 2 doos ogenschaduw Ellen Betrix
Tijdelijk samen van f 17.95

nu voor ƒ 8.85

LENSELINK
Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1300

Nu keus maken

uit de grote collectie

zomerschoenen
en muilen
bu

W U L L l N K'S Schoenhandel

Jonge onderwijzer, 22 jaar,
zoekt kamer(s) in Hengelo G.
liefst in de bebouwde kom.
Brieven onder no 21 bureau
de Reclame

Te koop jong schaap met lam
(1e worp). J. Franken, Tel. 1295
Hengelo Gld

fe koop prima eetaardappelen
(Pimpernel). J. Groot Roessink
B 4, Hengelo Gld

Jongen, 16 jaar zoekt werk
voor vakantie en op zaterdag
Adres te bevragen bureau de
Reclame



supermarkt
GROENTE EN FRUIT

Hollandse
AARDBEIEN doosje

Hollandse
TOMATEN 500 gram

98
98

GRAPE FRUIT 3 voor 88

69
69KOMKOMMER

Wij brengen u nu ook een
leuk assortiment

UIT DE DIEPVRIES

FRICANDELLEN
4 voor 149

VL ES VERS VAN Hl MES

549 RUNDERSTOOFLAPJESVARKIÏNSFRICANDEAU

VERSE LEVER DIKKE RIBBETJES

3 GELDERSE SCHIJVEN 149 MAGERE SPEKLAPJES

449

145

219
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG slechts

FIJNE VLEESWAREN EIGEN SPECIALITé'S
100 gram tongeworst 79 Verse bahmi 500 gram 189
150 gram ham 119 Vleessalade NIEUW 150 gram 98

UIT ONZE ZUIVELKOELING

HALFVOLLE MELK liter 59

VANILLE VLA heel liter 85

VERSE EIEREN
no 3 10 voor 169

BROOD EN BANKET
DAGELIJKS VERS

Gesneden brood bruin
wit

69
71

10 minipuntjes 69
5 krentebollen 89
4 moccapunten 198

Heerlijke APPELTAART 129

BLOEMEN EN PLANTEN

Prachtige bos

spinchrysan ten

UIT ONZE LEVENSMIDDELEN AFDELING

Suiker
kg 109 LANGE VINGERS groot pak 119

MENTOS 3 rol geen 90 maar 69

ANANAS literblik 98

98

APPELSAP 1AQ
2 fles l.TÖ

PERSILDRAAGKOFFER
van 765 voor 595

VAN NELLE THEEZAKJES
van 104 voor 98

ROLAND

79margarine
3 pakjes

AUGURKEN literpot 145

Palmolive TOILETZEEP 5 stuk 268
met GRATIS WASHANDJE

JUS
d'ORANGE

SLIJTERIJ „ DE ZON"

Wegens enorm succes nog een week

Vrijheid
JONGEJENEVER

Vrijheid
OUDEJENEVER 945
De echte

jagermeister 1295
grote fles

Ruim gesorteerd in

Reform artikelen



Op 28 mei a.s. hopen wij met onze kinderen ons

25-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. J. BANNINK

J. W. BANNINK-HULSHOF

Diny - Ernst

Marja - Johnnie

Wichmond, mei 1973.
Lankhorsterstraat 10.

Gelegenheid tot gelukwensen van 3 tot 4.30 uur en
van 7.30 tot 12 uur voor al onze klanten, vrienden

en bekenden in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Zaterdag 26 mei is het 40 jaar geleden, dat onze

ouders en grootouders

A. J. v.d. BERG

en

J. v.d. BERG-VERSTEGE

in het huwelijk zijn getreden

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, mei 1973.

Dunsborg B 62.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 26 mei van

14.30-16.00 uur in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Woensdag 30 mei is het 40 jaar geleden, dat onze

ouders en grootouders

G. B. THUSS

en

A. M. THUSS-MULLINK

in het huwelijk zijn getreden

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Keijenburg, mei 1973.

Remmelinkdijk 1.

Deze week
speciale aanbieding

DAMES RUITBLOUSES, lange mouw J2.95

DAMES RUITBLOUSES, korte mouw 10.95

DAMES TUNIEKPAKKEN 20% korting

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Bejaardenmiddag U.V.V.
De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afd. Hengelo G

nodigt hierbij alle bejaarden van Hengelo en Keijen-

borg uit voor een gezellige middag op

zaterdag 26 mei a.s.
IN ZAAL CONCORDIA

Zij, die niet over eigen vervoer beschikken, kunnen

worden gehaald. Opgave bij mevr. Aalberts, Ruur-

loseweg 65a, Tel. 1450

GIERMIXERS
uit voorraad leverbaar

LM.B. „HENGELO GLD" B.V.
Zelhemseweg 30 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1964

Gespannen en eigenlijk ook een beetje trots stonden de
deelneemsters klaar, voor de aanvang van de amateur-
modeshow, welke de fa. Schröder belegde in zaal Concordia
In samenwerking met de Inkoop-combinatie Nederland, was
een regionale verkiezing van Naaldprinses 1973 opgezet.
Ten aanschouwe van zeer veel dames-toesohouwsters en
ook enige heren lieten de verschillende deelneemsters zien,
wat zij o.a. hadden vervaardigd.
Zowel jeugd als ouderen was in deze amateurshow rijkelijk
vertegenwoordigd.
Met bewondering kon geconstateerd worden, dat men vaak
met grote vaardigheid te werk was geaan met naald en
draad.
Allerhande modellen aan kleding, variërend in kleur en uit-
voering waren te zien, o.a. broekpakken, japonnen, avond-
kleding, terwijl een zeer jeugdige deelneemster een fraaie
strandcombinatie showde.
De jury, samengesteld uit personen, afkomstig uit de regio
oost, uit diverse geledingen, ging bij de beoordeling van de
geshowde stukken deskundig te werk. Niet alleen op de
uitvoering ervan werd gelet maar ook op de afwerking,
dus juist de vaardigheid met naald en draad.
Nadat een drietal mannequins een groot aantal kleding-
stukken showde, als model uit het bekende modeblad Neue
Mode, waarvoor de stoffen ook verkrijgbaar zijn bij de fa.
Schröder, kwam de verlossende uitslag, wie wel Naald-
prinses geworden zou zijn, want de deelneemsters zaten te
trillen op de stoel.
Allereerst werd echter een uitslag bekend gemaakt van een
zaalprijs, waarbij de aanwezigen mee konden kiezen, welke
nummers als de beste drie uitverkoren zouden worden.
Aangezien geen enkele de juiste uitslag voorspelde, werden
die beoordelingen uitgekozen, welke de jurering het dichtst
benaderden.
Mevr. Cornelissen (Raadhuisstraat) benaderde dit het dichtst
waarvoor zij een coupon trevira kreeg aangeboden, welke
stoffen ook verwerkt waren in de te maken modellen.

De spanning was te snijden toen de deskundige lady-
speaker, die mede de sfeer van de show bepaalde, een
aanvang nam met het bekend maken der uitslagen, be-
ginnende bij de 10e prijs.
Allengs de uitslagen de eerste plaats naderden, werd de
spnning voelbaar.
Zeer spontaan werden de deelneemsters die in de prijzen
vielen, beloond met een warm applaus, wat een grote er-
kentelijkheid inhield voor het vaak fraaie naaldwerk.
De uiteindelijke 3 uitverkorenen waren: mevr. B. Harmsen-
ten Have (Naaldprinses), 2 mej. Vos, 3 mevr. Ardesch.
Zo onder de indruk van haar verkiezing dat de tranen bijna
te voorschijn kwamen van vreugde ging de Naaldprinses
1973 nog eenmaal over het plankier, dat welwillend beschik-
baar was gesteld door Modehuis Langeler te Hengelo Gld.
Naast de prachtige prijs, bestaande uit een naaimachine,
kreeg de Naaldprinses ook een jaarabonnement op een
modeblad aangeboden door boekhandel Wolters.
De beste drie worden uitgezonden naar de landelijke finale
te Amsterdam op 16 juli a.s. Gerekend wordt, dat daar de
nodige supportsters aanwezig zullen zijn.
De verdere uitslagen van deze geslaagde amateur-mode-
show waren: 4 mevr. Klooken, 5 mevr. Duistermaat, 6 mevr.
Ruesink, 7 mevr. Mentink, 8 mevr. van Houte, 9 mevr. Groot
Landeweer, 10 mevr. Wolbrink.

Hengelose Hengelaars Veren.

Jeugdleden vergunningen
AFHALLEN OP

zaterdag 26 mei a.s.
VAN 2 TOT 4 UUR

ZELHEMSEWEG 28, KANTOOR GAMOG

H.H. Hengelsport liefhebbers
Nog een paar dagen en het visseizoen is weer open
Kijk even uw vis-attributen na en hebt u iets aan
te vullen, dan naar het

hengelsporthuis Raadhuisstraat 16

Voor de zoetwater-
vissers
Alle soorten hengels, 3, 4 en 5-delig

Jongens hengels, 3 en 4-delig

Werphengels en werpmolens
Jongens werphengels en
werpmolens
Insteekhengels, telescoophengels

Losse toppen (bamboe)
Losse toppen (met volglastop)
Leefnetten, schepnetten, telescoop-
schepnetten
Ook weer maden en wormen ver-
krijgbaar

Voor de zeevissers Vis-attributen
Zeewerphengels, 2 en 3-delig

Boothengels, 2-delig, in volglas en
holglas

Zeewerpmolens

Molens met pick-ups
en hoge opwindsnelheid

Paternosters

Verenparternosters met 3 en 6 veren

Noklood, ankerlood, schuiflood,
peillood

Viskoffers, visstoelen, tuigdozen,

aasketels, spinnerdozen, spinners,

Hengelstandaards (diverse modellen

Aasvoer, tubbendegen (bloeddeeg)
Vistuigen in 60 soorten

Dobbers, werpdobbers
Nylon vanf f 0,08 tot f 0,40
Decoratienetwerk

Decoratie leefnetten
(in verpakkingsdoos)

Bij aankoop van f 20
een verrassing in petto

H. HULSTIJN Raadhuisstraat 16 Hengelo G.

ZONDAG 27 MEI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

DONDERDAG 31 MEI Hemelvaartsdag

Ons Huis

9 uur Ds J. P. Kabel

Gespreksdienst

Goede Herder Kapel
ZONDAG 27 MEI

10 uur Jeugddienst

VrIJz. Herv. Kerk

8.45 uur Ds Brinkerink

Gezinsdienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Felix, Tel. 05755-266

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

Te koop plantjes (Afrikanen, Salvia'sj
Tonnie Arendsen, Hengelosestraat 41,
Keijenburg

Nog meer verkoopruimte voor Wansinnk VIVO supermarkt
Vorige week ging bij Wansirrk VIVO supermarkt te Hengelo
aan de Raadhuisstraat voor de zoveelste maal de vlag in
top.
Met trots kon eigenaar J. Wansink zijn vergrote supermarkt
aan het publiek tonen.
Na een gehouden enquête onder haar uitgebreide klanten-
kring, werden diverse wensen in beraad genomen en in het
bouwplan uitgewerkt.
In enige dagen tijds werd met medewerking van grotendeels
Hengelose aannemers een enorme uitbreiding aan verkoop-
ruimte gecreëerd, dat hiermee van ruim 200 op 400 m2
kwam, dus welhaast een verdubbeling.
Met de uitbreiding, de 4e na de oorlog, van het bedrijf Wan-
sink, is men ook tegemoet kunnen komen aan verbreding en
uitdieping van het assortiment.
Zo heeft de afdeling slagerij, die een andere opstelling in
de zaak heeft gekregen, een uitbreiding ondergaan met een
eigen worstmakerij.
De zuivelafdeling, die geheel achterin is opgesteld, heeft
wat het sortiment betreft, een verviervoudiging opgeleverd.
In deze afdeling treft men aan o.a. alle soorten melk, melk-
produkten, boter kaas etc.
De wijnhoek heeft thans ook een eigen opstelling, hetgeen
de keuzebepaling helpt vergemakkelijken.
Eveneens verplaatst is de groente- en fruitafdeling, welke
evenals de zuivelafdeling in het nieuw aangebouwde ge-
deelte een plaats heeft gekregen.
De door de fa. Wansink in haar assortiment opgenomen
diepvriesprodukten zijn ondergebracht in een ruim 6 meter
lange diepvrieskist, van behoorlijke diepte.
Niet alleen de verbreding van het assortiment heeft een
rol gespeeld, bij de nieuwste uitbreiding aan ruimte, ook
aan uitdieping van het assortiment is gedacht.

Zo is aan de totaalverkoop toegevoegd, o.a. plastics en
porcelein, welk laatste produkt, na onderbreking van een
groot aantal jaren weer door de fa. Wansink gevoerd wordt
In de oude levensmiddelenzaak, voor de uitbreiding tot
zelfbediening, was er ook een speciale afdeling porcelein
aanwezig.
Uitgaande van de gehouden enquête is de verkoop van
brood en allerhande bakkersprodukten gehandhaafd
In het assortiment ontbreken ook de reform-artikelen niet.
Naast de uitbreiding aan ruimte voor meer opstelling aan
produkten is er ook gedacht aan meer ruimte tussen de
stellingen onderling.
De overgrote wens van haar klantenkring heeft de fa. Wan-
sink gehonoreerd met de toevoeging van een kassa, tot een
totaal van drie, terwijl er voor in de zaak ook meer ruimte
is opengelaten voor vrijere in- en uitgang.
Om alle uitbreidingen der zaak nog even te resumeren:
1954 uitbreiding van de oude levensmiddelenzaak; in 1962
ombouw tot zelfbediening en in 1967 werd overgegaan tot
het supermarktsysteem, met thans als voorlopig laatste fase
een zeer grote uitbreiding aan verkoopruimte.
Gelijktijdig met de heropening van de vergrote supermarkt
werd op dezelfde dag ook slijterij ,,de Zon" geopend, die
is ondergebracht in de oude maalderij der fa. Wansink, die
daartoe een passende interne verbouwing onderging.
In deze slijterij, gevoerd door de heer G. Bruggink is een
groot assortiment gedistilleerd, binnen- en buitenlandse
likeuren ondergebracht.
In deze nieuwe slijterij is uitbreiding in de toekomst bij be-
hoefte daaraan, zeer wel mogelijk.
Met deze uitbreiding en verbouwing en toevoeging van een
slijterij, heeft Wansink VIVO supermarkt, wel een geheel
eigen plaats ingenomen in het Hengelose koperspatroon
en zeker ook daar buiten.



AUTOWASSEN
hoeft geen
probleem te zijn

In onze autowasserette

maakt u uw auto snel

en gemakkelijk schoon
Garage Regelink
Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1573

Voordelige aanbieding

STOFFEN
Mousseline
van ƒ 5.95 voor ƒ 4.50 per meter

Trevira
nu f 3.90 per meter

Deze stoffen zijn 90 cm breed

Schröder Bil DE KERK

Hengelose en Keijenburgse
Winkeliersvereniging

ATTENTIE

Hemelvaartsdag
Woensdag 30 mei

t.e.m. 6 uur geopend
Donderdag 31 mei

Hemelvaartsdag gesloten

Als u een afwasautomaat koopt
wordt dat waarschijnlijk uw
eerste

Zou u dan maar niet meteen
een MIELE nemen?

MIELE, er is geen betere

Fa. Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

HENGELO (GLD)

ZONDAG 26MI

FHEWALKIiRS

3bar$ vol gezelligheid

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

Langs deze weg willen wij u
dank zeggen voor de attenties
die ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag maakten.

Henk Regelink
Riek Regelink-

Lebbink

Hengelo Gld, mei 1973.
„Wassink" E 50.

Aan allen, die door hun be-
langstelling, felicitaties, bloe-
men of cadeaus de 29e april
en de 1e mei voor ons tot
onvergetelijke dagen hebben
gemaakt, onze hartelijke dank.

B. A. Wentink
W. Wentink-

Walgemoet

Steenderen, mei 1973.
Paardestraat 2

Te koop eetaardappelen bij
Chr. Ankersmit, Hummelose-
weg 55, Zelhem

Gratis verkrijgbaar puin
H. Lenselink, Boeninkweg 1,
Varssel, Hengelo Gld
Tel. 7230

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

Verse eieren te koop
(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

VOOR

Familie- en
handels-
drukwerk
NAAR

DRUKKERIJ
WOLTERS

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GOEDE TRACTOREN
en niet duur

Mc Cormick 320 ƒ 2750.—

Mc Cormick 324 f 3250.—

Mc Cormick 430 f 3350.—

L.M.B. „HENGELO GLD" B.V.
Zelhemseweg 30 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1964

ledere vrouw
wil er graag aantrekkelijk uit-
zien.

Maakt u eens een afspraak
met onze

schoonheid»'
specialiste

DROGiSTERIJ - PARFUMERIE

FELIX EN MARIANNE TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5 - HENGELO GLD - Telefoon 2062

ONTVING U REEDS ONZE FOLDER

VOORDEELPARADE
voor TV -Radio - Koelkasten - Diepvriezers
enz. enz.

(Ook in de winkel verkrijgbaar)

W I N T E R S
Spalstraat 8-10 - Hengelo Gld

Monteer nu een

VEILIGHEIDSBEUGEL
op uw tractor

Reeds vanaf J Vtwm"
excl. BTW

Goedgekeurd door arbeids-
inspectie

L.M.B. „HENGELO GLD" B.V.
Zelhemseweg 30 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1964

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


