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Verschijnt iedere dinsdag:-Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId Tel. 05753-1455-1253 - Giro 964791

Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst - Baak - Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

STEUN DE RODE KRUIS COLLECTE

De grootste collectie BEHANG
van Hengelo GId en omstreken

HONDERDEN SOORTEN IN VOORRAAD

w.o. complete serie RED POINT BEHANG

wasbaar snelbehang modern en klassiek

Niet eerst bestellen, maar direct meenemen

VINYLBEHANG, rollen van 10 m ƒ 16.95 per rol

100% wasbaar met borstel en zeep

*ILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

Wacht toch niet op „later"
Tot „later" uitstellen is altijd

onverstandig.

Wij hebben in monturen een

goede kollektie.
Laat er geen gras over groeien

en kies het mooiste er uit als

het nog kan.

Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo GId - Tel. 1771

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

alle modellen

Kreidler, Zündapp, Puch

en Gazelle

B R O M M E R S
Maak geheel vrijblijvend een proefrit

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

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 Beierse braadworst

150 gram gekookte worst

298

198

89

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 448

500 gram varkensgehakt speciaal 375

100 gram snijworst 89

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 325

10 bitterballen 99

3 f rikandellen 99
&-- ..,. H

100 gram gekookte lever 99

100 gram boerenmetworst 135

100 gram mager pekelvlees 120

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEH

TRICOTAGEFABRIEK

ALBERT WESTERMAN B.V
Fabrikante van modieuze baby- en kïnderkleding

Hengelo GId - Lichfenvoorde

Eén jaar zijn we nu in Hengelo GId.

De groep medewerksters kan nu wat uitgebreider worden. Wij vragen hiervoor:

MEISJES
die: specifiek vrouwelijk werk wensen

hiermede een goed loon willen verdienen

en tevens willen profiteren van de diverse extra's

Inlichtingen en of aanmeldingen op onderstaande adressen:

Raadhuisstraat 33a - Hengelo GId - Tel. 05753-2088

Besselinkstraat l - Lichtenvoorde - Tel. 05443-1864

Slaap-

zakken
met kleine schoonheids-

foutjes, zware kwaliteit

SLECHTS

29.50

HEIJINK
DE SPANNEVOGEL

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

l



GERRIT KLUMPER

en

JOKE KLEIN OBBINK

hebben de eer U, mede namens wederzijdse

ouders, kennis te geven van hun voor-

genomen huwelijk, waarvan de voltrekking

zal plaats hebben op vrijdag 1 juni a.s. om

13.45 uur in het gemeentehuis te Zelhem.

Kerkelijke bevestiging en inzegening om

14.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo G

door de weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

Zelhem, Hemstede 1

Hengelo Gld, Vordenseweg 30

mei 1973

Toekomstig adres: Frans Halsstraat 10,

Zelhem

Receptie van 16.15 tot 17.15 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

Alle dagen
uren in het zwembad

Hopenlijk komt er zo'n zomer

Kleding voor een lekkere warme

zomer is er plenty bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

EXTRA LEDENWERVINGSAKTIE

VAN DE CONSUMENTENBOND

De consumentenbond heeft alle gezinnen die wonen

in onze omgeving opgeroepen, lid te worden van deze uit-

sluitend voor de belangen van de consumenten werkende

organisatie. Wie lid wordt, en dat kost, zegt de Consumenten

bond nog geen pakje sigaretten per maand, krijgt de

bekende consumentengids thuisgestuurd en zal bij ge-

schillen met leveranciers een beroep kunnen doen op de

deskundige steun van de Consumentenbond.

De bond voert deze actie in deze omgeving en enkele

andere plaatsen omdat het ledental hier lager is dan elders,

terwijl daarvoor geen duidelijk aanwijsbare reden is. Onder

het motto „Waar blijven de Friezen" gaat de Consumenten-

bond in onze provincie dus een intensieve ledenwervings-

campagne voeren. De bond heeft de PTT verzocht op alle

adressen een kaart te bezorgen waarin de aktiviteiten v.d.

bond in het kort worden uitgelegd. Niemand zal dus later

wanneer 'hij problemen heeft als consument, kunnen zeggen

dat hij het adres van de Consumentenbond niet wist.

De Consumentenbond is een volkomen onafhankelijke ver-

eniging. Er zijn geen bindigen met het bedrijfsleven, poli-

tieke partijen of de overheid. De Consumentenbond is een

vereniging van vrije mensen die geen subsidie krijgt en ook

geen subsidie wil en juist daardoor zich onbevreesd en

onbeïnvloed bezig kan houden met allerlei consumenten-

zaken.

Iedereen kan lid worden van de Consumentenbond, ieder-

een kan er ook zijn voordeel mee doen want niemand weet

meer precies hoe alle zaken die hij zich als consument aan-

schaft precies in elkaar zitten. De Consumentengids geeft

daar voorlichting over. Hij doet dat nadat artikelen grondig

onderzocht zijn in deskundige laboratoria. Die artikelen

koopt de Consumentenbond, zoals een gewone consument

dat ook doet, heel eenvoudig in de winkel. Die aankopen en

de kosten van het onderzoek, de tests, worden betaald uit

de contributie van de leden.

In de Consumentengids, het maandblad van de bond, wordt

uitvoerig verteld wat er goed en slecht zit met bepaalde met

naam en prijs genoemde artikelen. Zo onderzocht de bond

de laatste maanden kinderwagens, soep, fototoestellen,

zonneschermen, centrifuges, goedkope grammofoons, koel-

kasten en bier, om maar eens wat te noemen. Maar het

werk blijft niet beperkt tot dingen die in de winkel gekocht

worden. Ook verzekeringen, tandartsentarieven, de dienst-

verleningen van de PTT en Spoorwegen, de handel in

tweedehands auto's en huren worden ook onder de loupe

genomen.

NVEV
Voor de dames van de NVEV sprak de heer C. Heil uit

Varsseveld over voetverzorging. Hij verduidelijkte zijn cau-

serie met dia's.

Dat men zich met een paar gezonde voeten wel een heel

gelukkig mens mag noemen is wel gebleken uit deze interes

santé lezing. *

Onze voeten die één van de belangrijkste onderdelen van

ons lichaam zijn, zijn helaas ook het meest verwaarloosde.

Uitgegaan werd van de normale voet, naar de doorgezakte

of platvoet, waar allerlei klachten, zoals van knie, heup en

rug uit voort kunnen komen.

Na nog andere voetafwijkingen behandeld te hebben, volgde

de pauze.

Na de pauze werden vele vragen gesteld, die allen werden

beantwoord.

Op de vraag waar de oorzaak van dit alles ligt, gaf spreker

ten antwoord: deze ligt voor het merendeel bij ons zelf.

Er wordt niet voldoende gelet op de ontwikkeling van de

voeten bij een kind.

Het veel te lang wachten voor we met onze klachten naar
de dokter gaan.

Het meedoen met de mode.

Tegenwoordig zijn vele schoenen te slap en enkelsteunen

ontbreken.

Ook het ontstaan van spataderen werd behandeld en spreker

liet verschillende steunkousen zien.

De voorzitster bedankte de heer Heil voor zijn leerzame

lezing en maakte nog bekend dat de fietstocht op 13 juni

naar de firma Vromen te Zelhem, doorgaat.

Vertrek 1.30 uur parkeerplaats aan de Kastanjelaan.

Dames die per fiets of auto mee willen, kunnen zich op-

geven bij mevr. Verstege, tel. 05752-1694.

Broodlevering „Muldersfluite"
Op Hemelvaartsdag 31 mei, 's middags om 2 uur vindt de

jaarlijks terugkerende traditie van het broodleveren door de

cijnsplichtigen plaats, bij de boerenhofstede „De Mulders-

fluite", gelegen aan de weg van Hengelo Gld naar Zelhem

in het buurtschap Dunsborg.

Vroeger werd het brood geleverd voor de armen van de

kerken te Hengelo en Keijenborg en Zelhem, thans wordt

het brood bij opbod verkocht, wat een zeer aantrekkelijk

schouwspel is, de opbrengst hiervan gaat naar de genoemde

kerken.

Het brood wordt gewogen on der toezicht van de burge-

meesters, politie en de vertegenwoordigers van de kerken

van Hengelo Gld en Zelhem.

Wie het zwaarste brood levert ontvangt twee flessen wijn,

de beide opvolgenden ieder één fles.

Vroeger was er kermis, thans treedt de boerendansgroep

„Wi'j eren 't Olde" op en de boerenkapel, beide uit Zelhem.

Er zijn 82 cijnsplichtigen, deze worden steeds belast met

cijnsplicht bij koop of erving van deze gronden op boer-

derijen.

IN EEN GOEDE WOONSFEER

Met een driedaagse show die ruim 1000 bezoekers trok

heeft de fa. Lubbers, woninginrichting te Hengelo Gld laten

zien welk een groot assortiment zij voert op het gebied van

vloerbedekking, meubelen en aanverwante artikelen.

Door een uitgekiende opstellling van produkten was in zaal

Concordia tegenover de zaak, reeds een goed inzicht te

krijgen.

In het midden van de zaal was een achtkantige stelling

geplaatst van Desso tapijt, waarin op kunstige wijze spots

waren verwerkt, welke de diverse tapijtsoorten nog beter

tot haar recht deden komen.

In het midden van deze stelling lagen een grote hoeveel-

heid aan rollen tapijten opgesteld hetgeen wel de nodige

aandacht trok.

Verder waren daar nog meerdere monsters van tapijt-

merken opgesteld, zoals Heugafelt, Krommenie, Bergoss.

Op vallend waren de bijzonder boeiende schakeringen in

kleur en motief, welke in allerlei tapijtsoorten zijn verwerkt

Door een goede keus kan men de woonsfeer bijzonder ver

hogen. Uiteraard daarmee samenhangend is ook een goede

keus van meubelen.

Met ruim 1600 m2 aan toonruimte kan men al heel goed

een inzicht krijgen welke mogelijkheden er zijn.

TafTöze soorten meubelen zijn aan te treffen in de toon-

zalen van de firma, die tijdens de showdagen dan ook vele

bezoekers herbergde.

Ook in meubelen valt het woord mode niet weg te denken,

zowel klassiek als zeer modern is er op de markt, o.m. ook

op het gebied van slaapkamers.

Gelijktijdig met de show kon de fa. Lubbers haar tapijtt

boetiek openen, die zowel via de winkel, als van buitenaf is

te bereiken.

Naast tapijt en meubelen viel er ook een grote kollektie te

bewonderen aan Perzische tapijten in allerlei kleuren en

motieven, gordijnstoffen, tafelkleden, porcelein, terwijl ook

kinderwagens, spiegels, rookstandaards en wandborden te

bewonderen vielen.

De fa. Lubbers hoopt na deze geslaagde show een herhaling

te geven in het najaar, terwijl zij in Doetinchem een filiaal

gaat vestigen aan de Ds Hubernoodtstraat, va.n ruim

2000 m2.

ALG. DEELHEBBERSVERGADERING

ONDERLINGE WAARBORG VAN RUNDEREN

Het genootschap tot Onderlinge Waarborg van Runderen

te Hengelo Gld hield in hotel Langeler zijn jaarlijkse alg.

deelhebbersvergadering onder voorzitterschap van de heer

H. Eil.

Uit het jaarverslag van de administrateur de heer D. J. Wal-

gemoed bleek, dat in het afgelopen boekjaar door het fonds

19 koeien werden vergoed voor een gezamenlijk bedrag

van ƒ 18.865.—.

De totale inkomsten van het fonds bedroegen ƒ 24.490.'—,

de uitgaven ƒ 23.031.—, zodat het boekjaar werd afgesloten

met een voordelig slot van ƒ 1450.—

Het reservefonds bedroeg per 1 mei 1973 ƒ 16.176.—.

Aan het einde van het boekjaar bedroeg het aantal deel-

hebbers 131, die in totaal 907 koeien bij het fonds hadden

verzekerd voor een totaal bedrag van ƒ 979.540.—.

De halfjaarlijkse premie werd vastgesteld op 1/2% tot ƒ 800.-

en 1% van het bedrag, dat de ƒ 800.— te boven gaat.

Kort allerlei
De voetbalver. Socii is vastberaden begonnen aan de aktie

voor de bouw van een gloednieuwe en moderne accomo-

datie op het nieuwe toekomstige sportpark aan de Lank-

horsterstraat te Wichmond.

Deze accomodatie, dan in eigen beheer, zal gaan bestaan

uit een extra grote kantine, alsmede ruime kleedkamers.

De geslaagde autocross, was reeds een voorproefje van de

aktie.

PAX 1 heeft geen weet op welke plaats het doel staat op
het sportpark. In een onlangs gespeelde wedstrijd was de

tegenstander vaak volledig met de gedachten ergens anders

Merkbare doelpuntenproduktie leverde dit niet op. Een goed

advies voor toekomstige eerste elftalspelers, laat het (doel-

punten) vizier tijdig bijstellen, voor de competitie weer be-

gint.

De realisatie van een 2e speelveld heeft alle aandacht van
de bestuurderen der Steenderense voetbalvereniging, is

weer een stapje naderbij gekomen.

Met een geslaagde fancy-fair werd op dit probleem goede

aandacht gevestigd. De Steenderense middenstand heeft

de vereniging hierin aktief gesteund.

Op 9 juni bestaat het Hengelose PAX 45 jaar als voetbal-

vereniging. Het jubileumgeschenk dat de supportersclub

haar toedacht, is financieel reeds een feit. Een geluids-

installatie, vormt een passende uitbreiding van de bestaande

accomodatie.

Muziek geeft plezier. Dit heeft de muziekver. Jubal te Wich-

mond overduidelijk getoond met een bomvolle zaal tijdens

de uitvoering in het St Ludgerusgebouw.

Onder leiding van dirigent Wendt ging het koor op de mo-

derne toer. Het toehorend publiek bracht grote waardering

op voor het koor, evenals voor het tamboerkorps.

Stille werkers zijn het, de deelnemers aan de komende ker-

misoptocht te Keijenburg. Zonder aan anderen kenbaar te

maken, gaan ze in het geheim, hun grote stukken voorbe-

reiden, om toch nog net iets beter voor de dag te kunnen

komen. De kermis-organisatoren zijn bijzonder blij met de
vergrote belangstelling voor de optocht.

FIETSEN IS GEZOND

Op de fiets, op de fiets, dan zie je tenminste nog iets.

Vandaar dat het dauwtrappen een bijzonder boeiende bezig

heid is.

Over enkele dagen is het weer Hemelvaartsdag, waarop

duizenden hun karretje bij het stuur pakken en stevig op

de pedalen gaan staan.

Gaven een aantal leden van de supportersclub Gerrit Wol-

sink met een verre fietstocht naar de cross te St Anthonis

op Hemelvaartsdag kan men wel heel wat kilometertjes af-

leggen.

De trimclub Keijenburg-Hengelo heeft een fijn parcours uit-

gedacht door een bosrijke omgeving met de afstanden van

20 of 35 km. U kunt dan uw conditie weer eens wat op-

vijzelen.

Op Hemelvaartsdag kunt u tussen 7.30 en 9 uur 's morgens

van start gaan bij het Parochiehuis te Keijenburg.

Voor de organisatie van deze dauwtraptocht vraagt het

trimcomité een kleine vergoeding van ƒ 1.— per persoon.

En dan maar fietsen; dat is gezond.

25e bedevaart naar Banneux
In de 1e week van mei 1973 heeft de jaarlijkse bedevaart

van de Gelderse Achterhoek naar Banneux plaats gevonden

Het aantal deelnemers bestond dit jaar uit 93 personen,

die vervoerd werden in 2 bussen van de fa. Morren uit

Didam.
Om tweeërlei redenen was het dit jaar een bijzondere ge-

beurtenis.
Op de eerste plaats, dat het 40 jaar geleden is, dat de

.H. Maagd Maria, 8 keer verschenen is in Banneux.

Op de tweede plaats dat de organisatrice van deze Achter-

hoekse bedevaart, mevr. Gerrits uit Hengelo Gld, dit voor

de 25e maal georganiseerd had.

Voor dit heugelijke feit werd zij zondags in Banneux na de

Pontificale Hoogmis op de Esplanade, gelukwenst voor haar

toegewijde ijver tot de H. Maagd en bovendien omdat zij

ondanks haarleeftijd (zij is 80 jaar) zich nog steeds zo aktief

inzet.
Als herinnering kreeg zij een mooie tegel aangeboden, uit-

beeldend de genadegrot.

Namens de landelijke organisatie Banneux

Ook de pelgrims lieten zich niet onbetuigd en hadden een

mooi geldsbedrag ingezameld, als dank voor het vele werk

Zoals zo vaak in dit leven, was er voor de organisatrice

een grote schaduwzijde, want 3 dagen voor het vertrek van

de bedevaart, overleed plotseling één van haar schoon-

zoons, die haar ook assisteerde bij diverse aangelegen-

heden met betrekking tot deze bedevaarten.

Zondags na het Plechtig Lof met ziekenzegen keerden de

pelgrims zeer voldaan huiswaarts. De leiding van deze

bedevaart was voortreffelijk in handen van de heer A. Zuid-

geest.

Internationale motorcross
op Hemelvaartsdag te Rhenen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 31 mei, organiseert de

motorclub uit Rhenen weer haar jaarlijkes grote internatio-

nale motorcross op het zeer mooie en prachtige ircuit op

de Grebbeberg.
Dat het een grote internationale cross is, blijkt wel bij het

zinen van de namen van renners die aan start komen.
Zo zal Maico fabrieksrijder Gerrit Wolsink het moeten op-

nemen tegen zijn Duitse teamgenoten Willie Bauer en

Adolf Wei!
Als Engelse deelnemers staan genoteerd John Bank op

een echte viertakt en Vic Eastwood.
De Amerikaan Jim Pomeroy zal ook aan start verschijnen

evenals de bekende Belg Jef Teeuwissen.

Wat de andere Nederlanders betreft is Frans Sigmans in

blakende vorm. Het circuit de Grebbeberg ligt hem bijzon-

der goed. In de Grand Pix van Finland behaalde hij een

mooie 4e plaats. Gerrit Wolsink had in deze wedstrijd veel

pech. Op een fraaie 2e plaats liggend zakte hij in de laatste

ronde door het achterwiel. Hij heeft er zijn zinnen opgezet

om ook eens in Rhenen met de overwinning te gaan strijken.

In de zijspanklasse kan ook een verwoed gevecht los-

breken, want de Nederlandse toppers zoals Rikus Lubbers

met Bart Notten, Broer Dirkx en Ton van Heugten, moeten

het opnemen teg enAlois de Kort, Teddy Strömberg, Lorens

Halier en vele anderen. Zij zullen er voor knokken ,dat

staat vast.

Als bijprogramma heeft men de populaire klasse 125 cc.

De training begint om 9.30 uur. De entreeprijs is bijzonder

populair.

In verband met Hemelvaarts-

dag uw advertenties voor het

volgend no. van „de Reclame"

gaarne vroeg bezorgen

Kerkdiensten

ZONDAG 3 JUNI

Ned. Herv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds M. Jansen

bed. H. Doop

„On» Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel

10 uur Ds F. Gerbrandy

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

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr (-oeken, Hummftlo. Tel 08348-236

RX. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Ml8. 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 zaterdagavonda 6

uur R.K. kerkdienst

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9 10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur.

Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14. Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

fel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:

Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel 05755-236

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979

WIJ

BEKLEDEN

V)\4

teate*
MET PRACHT STOFFEN

LUBBERS
woninginrichting

Tel. 1286 - HENGELO GLD

WONINGRUIL

Wie wil met mij mijn flatwo-

ning aan de Terborgseweg te

Doetinchem ruilen voor een

woning in Hengelo Gld.

Tel. 08340-30765

Te koop gevraagd

tandem in goede staat

Brieven onder no 22 bureau

de Reclame

Te koop jonge konijnen, groot

soort. H. Wissink, C 5

Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen, Hol-

landers. Vordenseweg 4

Hengelo Gld



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Vivo
SINAASAPPELS 2 kg

KOMKOMMER

ANDIJVIE

BANANEN

Prachtig rode

RABARBER

198

58

68

98

35
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr

BESSENJENEVER Itr

Breton
TRIPLE SEC fles

UIT DE DIEPVRIES

VANILLE IJS
met aardb.saus

BEKER HEEL LITER 165
in ons assortiment

Reform voorgezondevoeding

VLEES VERS VAN HET MES

VERSE BRAADWORST 285 MAGERE HAMLAPPEN 549

DIKKE RIBBETJES

639
145 ECHTBIEFSTUK 250 gr 398

HAMBURGERS

3 voor 49
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts

alle vleesprijzen per 500 gram

250 gr BLOEDWORST

250 gr LEVERWORST

75 Verse NASI GORENG 500 gr 189

85 PAPRIKASALADE 150 gr 98

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr

JOLLY
MAGERE YOGHURT MET VRUCHTEN

2 BEKERS

59

89

SLAGROOM 110
0,25 LITER ' ' ̂ ^

BROOD EN BANKET
DAGELIJKS OVENVERS

Gesneden brood bruin 69

wit 71

Minipuntjes 10 voor 69

Krentebollen 5 voor 89

Slagroomsoezen 4 voor 225

BLOEMEN EN PLANTEN

Prachtig bosje

fresia?» DEZE WEEK

UIT ONZE LEVENSMIDDELEN AFDELING

Bambix
SPAANS FRUIT 3 blikjes 175

VIVO LUIERS van 290 voor 250

OUDE WIJVENKOEK 99

Toiletpapier AQ

PAK

VIVO COLA 2 Itr

UNOX GEVULDE SOEP
kip -groente blik

DUYVISSALATA
0,75 Itr geen 253 maar 208

VIVO tomatenpuree 5 blik 89

149 Spritsringen 1Q9
GROTE DOOS SLECHTS

VIVOBLOKREPEN
168 200 gr chocola slechts 108

Pro-Dixan WAARDEBON bij ons DUBBEL GELD WAARD

draagkofffer PRO-DIXAN van 815 voor 695
en dan BOVENDIEN bij inlevering van uw waardebon ook nog geen 1.25 maar £*ï)U UU I UII £

Voor al uw drukwerk
naar DRUKKERIJ WOLTERS



Ontvangen grote sortering

luchtbuksen
verder luchtbukskogels, alarm-

pistolen, luchtpistolen, luchtbuks-

pluimpjes en schietschijven

Fa. D. Jansen & Zn
Bleekstraat - Hengelo Gld

HENGELO (GLD)

31 Ml HI[MI LVAARTSDAG

BE.CANTO

3 bars vol gezelligheid

%

s

ZONDAG 3 JUNI

DANSEN
orkest ROBERT STANLEY and THE VIPS
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COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapel weg 16

GROTE VERKOOP van
campingstoelen, ligbedden en ver-

stelbare ligstoelen, parasols, wind

schermen, opblaasbare boten,

luchtbedden en slaapzakken

HOUDEN WIJ

a.s. zaterdag 2 juni

bij GOOSSENS
Steenderenseweg - KEIJNBURG

TEL. 05753-1507 en 2139

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Landgoed 't Zelle

Hengelo Gld

Gevraagd voor spoedige in-

diensttreding een

werknemer
voor alle voorkomende werk-

zaamheden. Ervaring met trac

tor en landbouwwerk gewenst

Huize Zelle, Hengelo Gld

Tel. 05753-7200

Sportrijwielen
REEDS VANAF

ƒ 168.50

Fa. J. Th. Slot-
boom
Kieftendorp B 98, Hengelo Gld

Tel. 7278

T IS JAMMER
maar dat moet
u echt ervaren

U ziet van deze vlotte, moderne

voetbed-sandaal alleen een

afbeelding. Maar de unieke

pasvorm, die moet u zelf er-

varen. Kom hem eens passen.

De moderne voetbed-sandaal

SCHOENHANDEL

J A N H E R M A N S
Past. Thuisstraat - KEIJENBURG

Veel meer

wooncomfort en gezelligheid in een huis,

voorzien van

centrale verwarming
Vraag vrijblijvend prijsopgave,

ook voor UW HUIS bij

gedipl. gas, water, sanitair, centrale ver-

warmings- en electro-technisch

installateur

W I N T E R S
Spalstraat 8-10 - Tel. 05753-1280

(Voor 65-plussers en minder validen mogelijkheid tot

Rijkssubsidie)

GROTE VOORRAAD IN

rijwielen
TOUR, SPORT EN RENSPORT

in zwart en kleur, voor groot en klein

HENLI RIJWIELMAGAZIJN
VORDENSEWEG 23 - HENGELO GLD

Speciale aanbieding

nachthemden
NORMALE PRIJS 10.— HU 8.95

Schröder
bij de kerk HENGELO GLD

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

rente 41/2 - 7

Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

Speciale aanbieding

HEREN ZOMERCOSTUUMS

ƒ 60.00

DAMES ZOMERJAPONNEN

ƒ40.00

i"""1"1 •

KlÊPTi
(PTOiD GLD l

FIETSEN IS GEZOND
Het mooie weer komt weer en wat zien we

Duizenden mensen pakken hun trouwe kar bij

de oren, om weer eens gezond en wel de

spieren in beweging te brengen.

Een bewijs destemeer, dat ondanks toename

van het gemotoriseerde verkeer, de fiets

haar eigen plaats blijft innemen.

Wilt u wel eens gaan toeren, b.v. dauwtrap-

pen op Hemelvaartsdag, maar u hebt geen

fiets, geen nood, Bart heeft alle modellen te

koop.

BART ANNEVELDT
SPECIALIST IN TWEEWIELERS

Pastoor Thuisstraat 7 - Keijenburg - Tel. 1296

LEUKE DAMESTASSEN

handig voor op reis

nu slechts ƒ 16.95

Wullink's
SCHOENHANDEL

EEN GROTE COLLECTIE

badpakken

bikini's

zwembroeken
VINDT U BIJ

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

Gemeente Hengelo Gld

Huisvuilophaaldienst
In verband met Hemelvaartsdag wordt het huisvuil

niet op donderdag 1 mei a.s., maar op zaterdag 2 juni

daaraanvolgend opgehaald.

Gemeentewerken Hengelo

MCCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB


