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KERKDIENSTEN
Zondag 11 juni

Ned. Herv. Kerk
830 uur Ds C. Pak, Barchem. Jeugddienst.
10 uur Ds C. ]. Dijkhuis. Brummen.

Goede Herder Kapel
10 uur Ds M. Jansen.

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo GId
Zondags 7.30 en 10.45 uur H. Mis,
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n.m. LoK Door
de week H. Missen om 8 uur,

R.K. kerk Keijenbure
ledere dag 7 en 8 uur Mis,
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

Zondagsdlei *l Doktoren
Dr Schreuder. tel. 1266 (b.g.g, 008)

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr Verkerk (Tel. 05763-386)

Zondagsdienst Dierenartsen
Hengelo Steenderen

InyaandeZateidagiiiidday 2 uur
Dr Eil, Tel. 05753-1420 (bg.g.008)

*t Nooiste bruin
beschermt
tegen
zonnebrand

Voor de onderwij/ATsakte slaagden inej.
N. van Keulen, mej. I. Lubbers, A.
Hoi-rs. Allen zijn leerlingen van de Groen
van Prinsterkweekschool te Doetincru-ni
,
EXCUKSIEBEZOEK
Het bestuur van de Ned. Ver. van Oe-
fenmee.sters Voetbal, waaronder ook be-
grepen de sektie betaald voetbal, bracht

bezoek aan de sportschoenenfabriek
Quick, ter oriëntering van de werkwijz-
en fabrikage van voetbal- en andere
sportschoenen.
De gasten, w.o. Bas Paauwe (Wage-
ningen) , Teunissen (De Graafschap),
Dobbelman (RCH). De Wolf f (Cam-
buur), werden in het bedrijf ontvangen
door de heer H. Jansen jr, die tevens
voor de rondleiding de nodige toelich-
ting verzorgde.
Nadat het bedrijf bezichtigd was, bood
de heer Jansen, namens de direktie, < l i -
bezoekers een konsumptie aan.

KLIKKPOSTSPAAKBANK
Gedurende de maand mei 1967 werd er
hij de Rijkspostspaarbank te Hengelo G
aan spaargelden ingelegd ƒ 18.877,29. In
genoemde maand werd terugbetaald
ƒ 25.183,95.

I I K O C I M K S DOKN IIKT NOG BKST
Ook voor dit jaar is er weer een bijeen-
komst gepland van oude motoren, uit-

n l e van de VMC (Veteranen Motor
Club).
Op 18 juni zal er een sterrit worden ge-
organiseerd vanaf de camping „Kom-es-
an", welke, behoudens goedkeuring, dooi
Hengelo en omstreken zal leiden.
Na volbrenging van de puzzlerit wordt
ei' een behendigheidswedstrijd met dr
„oude beestjes" gehouden op de cam-
ping.
De organisatie van het geheel berust bij
de heer R. Kreunen, welke zelf drie
oude motoren bezit. Dit kan weer een
dag van plezier worden, zowel voor de
deelnemers als toeschouwers, als men de
motoren door de velden ziet en hoort
stomen. Nu maar hopen dat het v
goedgezind is.

alles voor Baby's huidje

STOFVRIJ AFGESLOT

GEVONDEN VOOKAVKIiPKN IN DE
GEMEENTE HENGELO (J OVE1J DE
M A A N D MEI 1!)(J7
Een klein geel hondje; een deursleutel;
een zwarte regenjas; een pakje, inhou-
dende 2 schorten en l onderjurk; een
bruine regenkap; een nieuwe lange pan-
talon, maat 48; een vaalbonte pink
(rund) ; een korte bruine regenjas met
zwarte shawl en 4 puzzleboeken; een
bruine portemonnaie met inhoud; een
herenhorloge; een paar zwarte regenpij-
pen; een paar witte kindersokjes; een
klein sleuteltje; een rood kinderporle-
monnaitje; een rood-bruin dames vest.

VERGADERING GENOOTSCHAP
TOT OND. WAARBORG VAN
RCNDVEE TE HENGELO G
Deze vergadering werd gehouden in lm
tel Langeler en stond onder voorzitter-
schap van de heer Eil, dierenarts.
Uit de rekening en verantwoording van
de administrateur, de heer W. J. Wal-
gemoed, bleek, dat in het afgelopen
boekjaar 10 koeien zijn uitbetaald voor
een gezamenlijk bedrag van ƒ 7.800,—.
De inkomsten bedroegen ƒ 12.929,— en
de uitgaven ƒ 9.338,—, zodat het boek-
jaar werd gesloten met een voordelig'
saldo van ƒ 3..591,—. De reserve van
het genootschap bedraagt thans
ƒ 15.909,—.
Aan het eind van het boekjaar was het
aantal deelhebbers 201 met 1.078 ver/e-
kerde koeien. Deze 1.078 verzekerde
koeien zijn bij het genootschap verze-
kerd voor ƒ 789.600,—.
Besloten werd het hoogst te verzekeren
bedrag per koe vast te stellen op
ƒ 850,— en V-. % premie van het verze-
kerde bedrag voor het eerste halfjaar
te innen.

Assurantie-
kantoor PETERS N.V.

Alle verzekeringen, hypotheken, financieringen

Reis- en
passagebureau PETERS N.V.
Voor al uw zaken- en vakant iere izen.
Boekingskanlooi voor al le l u c h t - en scheepvaart-
maatschappijen.

ZUTPHEN - Stationsplein 35 - Tel. 05750-5747 en 2750

Vertegenwoordiger voor Hengelo GId en omstreken

dhr. B. L. KAAK • E 44 - Hengelo GId • Tel. 05753-1974

Winkeliersvereniging
Vierakker - Wichmond

Vakantie-regeling 1967
JOS ARENDS 1 week in september

G. DIMMENDAAL 3 juli t.e.m. 8 juli

J. HELMINK

H. JANSEN

J. KNOL

J. KRIJT

R. KRIJT

31 juli t.e.m. 5 aug.

26 juni t.e.m. 1 juli

24 juli t.e.m. 29 juli

1 2 juni t.e.m. 1 7 juni

1 week in september

H. KLEIN LEBBINK 3 juli t.e.m. 8 juli

H. SEESING 26 juni t.e.m. 1 juli

G. SCHUPPERS 1 7 juli t.e.m. 22 juli

L. WEIDE 7 aug. t.e.m. 14 aug.

J. ZEEVALKINK 10 juli t.e.m. 15 juli

COÖPERATIEVE

Raiffeisenbank
Kastanjelaan 1 - Hengelo GId

Spaarbank en alle bankzaken

Alle spaarvormen: Gewoon sparen
Jeugdsparen ,,De Zilvervloot"
Termijnsparen
Algemeen premie-spaarplan
Sparen via de postgiro-rekening

Alles bij één bank: Sparen en al uw bankzaken bij de Raiffeisenbank! De grootste bank met de hoogste rente

oor AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

ITI66P SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d««*lfd« dag aog kla%i

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
Tele'oou 3539

Betracht ook
naastenliefde
in het verkeer



Th. J. HANRATH, Arts

AFWEZIG
van 9 juni t.e.m. 28 juni

Waarneming dokter F. Schreuder

17 juni 1967
Tengevolge van de grote belangstelling voor de
opvoering van „lm Weissen Rössl (Het Witte
Paard), zal er op maandag 19 jun i een tweede
opvoering plaats vinden in zaal Langeler. Aan-
vang 8 uur.
Deze avond zal voor iedereen toegankelijk zijn
tegen een entree van f 1.— (bel. inbegrepen).
Verkoop van kaarten voor deze avond v ind t uit-
sluitend plaats op vri jdag 9 juni van 19-21 uur
in zaal Demming.

lm Weissen Rössl
(Het Witte Paard)

Blijspel in 3 bedrijven, opgevoerd door de toneel-
groep V.O.P. uit Doetinchem, m.m.v. de bekende
solisten W. Koster (bariton) en H. Pierik (tenor)
en het amusementsorkest O.B.K.

OXFORD heren-costuums

HENGELO (G) - SINDS 1880

N.V.E.V.

DAMES,

a.s. maandagavond 12 juni

8 uur in zaal Langeler

is de demonstratie

,slaatjes en hartige hapjes'
Het bestuur

VIVO ZB
voordeel voor iedereen!

Appelmoes ftft
NU per blik W W

De bekende rol
v. Melle Mentos 3 rol van 75 voor 69

Het voordelige blik

Erwten met wortelen
l i terblik 56

Frambozen-bessenwijn
l i terkruik

Hierbij 1 fles ranja

Kaas met smaak

Half bel. volvet
500 gram

Puur natuur
Kersen op sap pot 3/4 liter

209

198

Bier, VIVO bier
894 fles slechts

Smaakt overal bij

Gesn. komkommers
gezinspot 3/4 pot

Prins Valiant
Als groot VIVO succes met 2 verhalen uitgebreid

Vleeswaren voor fijnproevers

Kinnebakspek 100 gram

Gelardeerde lever 100 gram

49

79

Deze aanbiedingen zijn geldig van 7-14 juni

Voor vlug en prettig winkelen naar . .

V.I.V.O.ZEIFBEDIENING
Raadhuisstr 4 HENGELO GLD Tel. 1205

De bakkerszaken in het dorp

Hengelo zijn

woensdag 7 juni

de gehele dag gesloten

Dankbetuiging

Voor uw blijken van mede-
leven, betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man, vader
en grootvader

Herman Eskes

betuigen wij onze oprechte
dank.

Mede namens de familie:

wed. J. Eskes-
Lenderink

Hengelo Gld, juni 1967.

De kolen zijn duur maar
bij ons kunt U gratis prima
kachelklaar

brandhout
halen, wij hebben momen-
teel plm 40 vrachten in voor-
raad. Mocht U geen ver-
voerder kunnen krijgen, dan
bezorgen wij u het hout
voor slechts f 5.- per vracht
franko thuis.

Fa Gebr. Sueters
Klompenfabriek Keijenburg
Tel. 1476

Te koopg.o.h.Solex, Etna
huishoudkachel, wringer
met bok (Robusta), en een
dompelaar. Meidoornstr. 2
Hengelo Gld

Te koop Honda bromfiets
'65. J. Winkelman, E 82

Te koop een g.o.h. kinder-
wagen. Asterstr. 19

Hengelo Gld

Voor uw ramen wassen
naar Metu Leliestraat 9

Tel. 1656

Te koop vogelvolière bij
P. J. Noack, St Janstraat
Keijenburg

Te koop alle soorten kool-
planten en prei, behandeld
tegen draaihartigheid, vrij
van knolvoet. Niesink, Past.
Thuisstr. 10, Keijenburg

Te koop bij inschrijving 2
perc. hooigras, Ie perceel
plm 60 are bij ,,de Eerste-
ling", Vorden, 2e perc. plm
50 are bij Kappert voor het
huis Wichmond. Briefjes
inleveren uiterlijk woensdag
7 juni voor 's avonds 8 uur
bij Wed. H. Gosselink D 22
Hengelo Gld ,Tel. 1330

Te koop 3/4 ha zw. hooi-
gras (in de Bakerwaard).
Te bevragen bij H. Pardijs
Broekweg 7, Wichmond

Te koop haantjes, ook ge-
slacht. Verder div. soorten
koolplanten. Joop Jaaltink
E 93, Velswijk

MANNENMODE

First Man is nieuwe
MANNENMODE, met het
accent overduidelijk pp
mannei:. Do collectie
omvat costuums, jassen
en regenjassen, te be-
wonderen bij:

Fa JIJ, Langeler
KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

Te koop jonge hennen
Reds, 8 weken oud. G.
Stoltenborg, Polweg l
Wichmond

f .

Wij gaan
met vakantie

van 13 juni
t.e.m. 3 juli

Dinsdag 4- juli
staan wij weer
voor U klaar

SLAGERIJ

A. H. RATEBINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld

Schoonheid uit een flesje?
Inderdaad: onze MARCHAL
RIMPELCORRECTOR be-
zorgt u „a la minute" eer
prachtig jeugdig gave huid.
Acht uur lang geen ergenis
overrimpels of kraaiepootjes.
MARCHAL RIMPELCOR-
RECTOR: nu in de nieuwe,
gehomogeniseerde samens te l l ing
gaat extra lang mee. Prijs
f 8 75 per flacon (voldoende
voor langere tijd). Vraagt
gratis folder en demonstratie
Drogisterij G. Lenselink,
Kerkstraat l, Hengelo Gld

GROTE ZOMER-INRUIL-AKTIE grres T* Uisie

48 cm beeld
notenhouten kast
alle programma's
normale prijs f 748.—
af voor i n r u i l f 200.—

Tijdelijk f

59 cm beeld
notenhoutenkast
met afs lui tbare ja louziedeur
normale prijs f 948.—
af voor i n r u i l f 200.—

59 cm beeld
alle programma's
notenhouten kast
normale prijs f 848.—
af voor in in ru i l f 200.—

59 cm beeld, alle programma's
notenhouten kast, met. nog meer
comfort en technische ve r f i jn ing

normale prijs . f 928 -
af voor in ru i l • f 200.—

Tijdelijk f 748. Tijdelijk f 648 Tijdelijk f

- Hebt u niets in te ruilen ? - Vraagt ons toch om inlichtingen -

Als extra voordeel
ERRES-yarantie

Verzorgd door onszelf

Service biinen de kortst mogelijke tijd.
Ook na de garantie-termijn onderhoud
door onszelf tegen matige tarieven.
Onze honderden afnemers vertel len
u wat dit betekent.

KOOPT BIJ DE VAKMAN, U HEBT ER GEMAK VAN

ELIESEN Tel. 05754-264 BAAK

Financiële problemen voor v.v. Sociï Vierakker-Wichmond
Nu de v.v. Sociï haar plannen t.a.v. de
verbetering van haar speelveld ter hand
heeft genomen, begint de vraag te rij-
zen, hoe de financiële vragen, daarmede
in verband staande, op te lossen.
Een en ander kwam naar voren op de
jaarvergadering op 26 mei in het Lud-
gerusgebouw, waarbij een matige op-
komst viel te noteren.
De voorzitter der vereniging, de heer J.
Bannink, verwelkomde de aanwezigen,
waarbij hij mededeelde, dat bij de sekre-
taris een kennisgeving van afwezigheid
der elftalkommissie was binnengekomen.
Alvorens de verschillende agendapunten
aan te snijden, memoreerde spreker de
diverse gebeurtenissen uit het achterlig-
gende jaar.
Hij bracht de fa Rutgers dank voor de
uitstekende verzorging bij vergadering-
en, festiviteiten e.d. der vereniging.
Ook richtte hij een kompliment tot de
heer C. de Wilde voor diens prestatie,
het B-l juniorenelftal naar het kam-
pioenschap in haar afdeling te leiden.
T.g.v. dit kampioenschap zal op 18 juli
een feestavond worden gehouden.
De voorzitter zei verheugd te zijn over
de goede toto-resultaten, waaraan mede
debet zijn de goede zorgen van de heer
B. Krijt en zijn helpers. Voor het ko-

mende seizoen zal de toto-verzorging in
handen zijn van de heer W. Tijssen.
Toch is er bij al deze vreugde nog een
dissonant. Herhaaldelijk was het bestuur
ter ore gekomen de onbetamelijkheid
van sommige leden bij wedstrijden uit en
thuis. De wens werd uitgesproken dat
dergelijke dingen, welke schadelijk voor
een vereniging kunnen werken, achter-
wege blijven.
Vervolgens las sekretaris, de heer J.
Rouwenhorst, de notulen voor van de
extra vergadering op 21 april, welke na
goedkeuring werden ondertekend.
Uit het overzichtelijke jaarverslag van
de sekretaris bleek, dat er bij de ver-
eniging momenteel 111 leden en 50 do-
nateurs staan ingeschreven.
Het financiële jaarverslag, uitgebracht
door penningmeester, de heer J. Tijssen,
gaf een batig saldo in kas te zien.
Toch zijn volgens de penningmeester, de
financiën de komende jaren een pro-
bleem voor de vereniging, door de kos-
ten van de verbetering van het speel-
veld. Naar aanleiding van deze vooruit-
zichten opperde het bestuur een voorstel
door enkele financiële akties de moei-
lijkheden een beetje het hoofd te bieden.
Uit de vergadering kwam het idee een
oliebollenaktie op touw te zetten, welke

behoudens goedkeuring, haar beslag zal
vinden op zaterdag 10 juni.
Bij de bestuursverkiezing had het be-
stuur in de vakature ontstaan door af-
treden van de heer J. Krijt, kandidaat
gesteld de heer H. Brokke. Zonder te-
genkandidaten werd hij gekozen.
Aangezien de heer Brokke zijn bestuurs-
funktie niet eerder aan kan vangen dan
september, werd de heer Krijt bereid

evonden tot die periode zitting te heb-
ben in het bestuur. De heren J. Ban-
nink en J. Tijssen werden herkozen.
Het agendapunt betreffende de verlich-
ting op het tijdelijke trainingsveld, zal
nog nader in het bestuur besproken wor-
den. Ook de eventuele aanschaf van een
maaimachine wordt nader behandeld.
Het zal van degelijk belang zijn, dat de
nodige aandacht wordt geschonken aan
het onderhoud van de grasmat. De voor-
zitter riep naar aanleiding der terrein-
kwestie de leden op tot werkzaamheid.
Wil men zo spoedig mogelijk weer ge-
bruik maken van het terrein, dan die-
nen alle handen ineen te worden gesla-
gen.
T.a.v. de juniorenkompetitie werden di-
verse onderdelen ter sprake gebracht.
Zo zal het voorstel, dat op vorige ver-
gadering gesteld werd, een speciale

jeugdafdeling op te richten, geen door-
gang kunnen vinden, hetgeen unaniem
door het bestuur werd besloten. Zij gaf
hierop als toelichting, dat het, gezien
de belangstelling ervan, onverantwoor-
delijk zou zijn het derde elftal op te hef-
fen om te komen tot vorming van een
A-juniorenelftal.
De nieuwe indeling van de junioren in
de a.s. kompetitie 1967-1968 zal worden
B-l en C-l. Het voor de nieuwe kompe-
titie samengestelde B-l elftal zal deelne-
men aan het jeugdtoernooi in Vorden,
welke plaats zal vinden op 25 juni.
Als laatste agendapunt kwam de rond-
vraag, welke als voornaamste gespreks-
onderwerp opleverde de afrastering rond
het terrein. Verschillende suggesties
werden in die richting gedaan. Zo werd
ondermeer gedacht aan betonnen palen,
met daarop stevige balken. Ook kwam
een idee naar voren een afrastering met
staaldraad aan te brengen. Hierover
houdt het bestuur nog nader beraad.
Tot slot deelde de voorzitter mede dat
binnenkort weer de jaarlijkse feestavond
voor de senioren zal plaats hebben en
wel op een zaterdag. Hiervan wordt de
leden nog mededeling gedaan van de
juiste datum.



<;MvL I I K M i K L O O N T V I N C J
GASTEN
Drents»' kolh'^a's < » | > b«'y,o«'k

Vorig jaar was de afdeling Hengelo G
van de GMvL te gast van het Drents
Landbouw Genootschap; maandag ont-
ving Hengelo G de leden van de afd.
Grollo en Schoonlo (gem. Rolde).
De voorzitter van de afdeling Hengelo
G, de heer J. Groot Roessink, verwel-
komde 's morgens de gasten en de bur-
gemeester en zijn echtgenote, de heer
en mevr. Geertsma, de oud-penning-
nu-ester, de heer Maalderink en z'n echt-
genote en de heer Offerein als vertegen-
woordiger van het prov. bestuur.
Burgemeester Mackay vond het 'n voor-
recht uitgenodigd te zijn voor deze u i l -
wisselingsdag. Het was nl. zo, dat de
burgemeester voor zijn benoeming in
Hengelo G bijna 10 jaar burgemeester
was van Rolde, waartoe Schoonlo en
Grollo gemeentelijk behoren. Hierdoor
werd hem de »i>legenheid geboden vele
oude bekenden te ontmoeten. Vervolgens
gaf' de burgemeester een overzicht van

de ve r sch i l l en tussen de heide
ten.
De heer Offerein vertegenwoordiger van
het prov. bestuur zei dat het hoofdbe-
s-tuur er gelukkig mee is dat deze uitwis-
selingsdagen plaatsvinden. Er ontstaan
kontakten die zeer leerzaam zijn. Spre-
ker hoopte dat meerdere afdelingen dit
voorbeeld zullen volgen.
Nadat koffie was geserveerd ging men
per bus en auto naar het bedrijf van de
heer M. Eenink, een van de bekendste
verfokkers waar men de gelegenheid
kreeg een prachtige veestapel te bezich-
tigen waarbij door de heer J. Eenink een
explicatie werd gegeven over de ver-
schillende types en eigenschappen
dieren.
Vervolgens werd de rit voortgezet door
de gemeente, waarbij Varssel, Dunsborg
de Muldersfluite, Keyenborg, 't Kervel
en het sportpark werden gepasseerd en
hierbij een toelichting werd gegeven door
de voorzitter en de sekretaris van de
GMvL en de burgemeester. Na een dooi'
de dames van de bestuursleden keurk,
verzorgde Gelderse broodmaaltijd in ho-

t e l L;m-eler te hehhei i x e m i l t i ^ d , v ,
bij de heer Geertsma een kor te <
h ie ld en de burgemeester iets ven
over de broodlevering aan de Mulders-
fluite op Hemelvaartsdag, werd door
de heer Lubbers een gedeelte van de
film „Rond het boerenerf van Hengelo
G" vertoond na te zijn ingeleid dooi' de
heer Ruesink. Hierna ging het ,u<
schap naar de sport sehoenfabriek Quick
waar de bezoekers de vervaardiging van
moderne sportschoenen en voetbalschoo-
nen konden bezichtigen.
Tot slot nog een kort samenzijn in ho-
tel Langeler waar de voorzitter van de
afd. Grollo, de heer J. A. Enting, zijn
dank uitsprak voor de bijzonder aan-
trekkelijke dag die hun hier geboden
was. Ook de vertegenwoordiger van het
Drents Landbouw Genootschap, de heer
J. Hofsteenge uit Ballo schetste in zijn
dankwoord de verschillen in bedt ijl'svor
ring en hoopte dat deze uitwisselingsdai,
navolging mag hebben.
Met een wel thuis van de voorzitter, Gr.
Koessink, vertrokken de dankb. i -
ten na een zeer geslaagde dag.

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan hruidsloto's en
reportage's

van DOLPHIJN

Uit goed voor u
Maar dan met een goed

BOEK
Maak uw keus

uit de grote kollektie bij

Wolters' Boekhandel
Kerkstraat 17 Hengelo üld

Gemeente Hengelo Gld

Onttrekking wegen
aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van Hengelo brengen ter
openbare kennis dat belanghebbenden kennis k u n n e n
nemen van hun voorstel aan de raad tot o n t t r e k k i n g
aan het openbaar verkeer van de twee verb ind ings-
straatjes tussen de Kerkstraat en de Kege l inks t i aa t .
Bezwaren tegen het voorstel - dat op de afdeling Alg.
Zaken ter inzage l ig t - k u n n e n door belanghebbenden
schr i f te l i jk aan de gemeenteraad worden ingediend
vóór 8 jul i 1967.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

Th. Mackay, burgemeester

van Zeeland, secretaris

Hengelo Gld, 6 j u n i 1967.

DE KOOPLUI op de

¥

¥
*

¥
¥

URIJDABAUOIID-niARKT
heten u van harte welkom!

U KUNT ER O.A. TERECHT VOOR

Verse braadkuiken, poulet enz.

1e kwaliteit kaas (in alle soorten)

vis van de van ouds bekende
visboer

Ook bloemen op uw markt

Textiel in de betere kwaliteiten

Zij zullen u gaarne van dienst zijn !

Zomerkolen
Zij, die willen profiteren van de
zomerprijzen, gelieven dit zo
spoedig mogelijk op te geven.

Gebr. Hilderink
,De Smid' Keijenburg

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT
U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-1O

¥ Erkende MIELE service

¥ Ruime garantie

¥ Deskundige en praktische voor-
lichting

¥ Verantwoorde plaatsing en aan-
sluiting op electriciteit en water

¥ Te combineren met Miele-droger

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR

MIELE400 Monoma l i c , 4kg
wasautomaat, zonder cen-
tr i fugewerking f

Samen met 400 kol n wij werkelijke
kwaliteitstextie! kunnen inkoptn voor extra lage
prijzen. Let op onze aanbiedingen tegen kornbi-
neerprijzen en profiteer van deze

me
extiei
rrassingen

Wat denkt U bijvoorbeeld van deze
aanbieding: lakens en slopen — met
de goedkeuring van de Ned. Ver. van
Huisvrouwen — zonder appret nu
2 lakens 150/250 a 9.75 = 19.50
+ l sloop 60/70 (norm. 3.25) nu 0.25

H tezamen voor mm mmkomlns
2 2-pers. lakens a 12.20 = 24.40
2 slopen (norm. 6.50) nu 0.50
KOMBINEERPRIJSSLECHTS 24.90

2 gebord. slopen è 4.70 = 9.40
ï sloop EXTRA (4.70) nu 0.50
KOMBINEERPRIJSSLECHTS 9.90

n
oiprijs


