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RUNDERVOORBOUTEN
voor uw diepvries

(Alles ingepakt)

Per kg 3

Peter van Burk
Raadhuisstraat 7 Tel. 1 269

Nu nog profiteren!

Tot en met zaterdag a.s.

de laatste restanten

en 1O pet korting

Wullinks Schoenhandel

KOOPT nu uw

doe-het-zelf artikelen

met 1O pet waardebonnen

Alles voor de grote en de kleine doe-het-zelver

Planken, plaatmateriaal, schrootjes, latjes, schroeven, spijkers

gereedschap enz.

En dan ons bekende merk

zeUbouwmeubelen C + 1

Doe-het-zelff-centrum

HEIUINK
bij de kerk Te<. 1484

dirigent D. H. C. Helmink

FEESTAVOND
VOOR LEDEN EN DONATEURS

OP ZATERDAG 25 JAN. IN ZAAL LANGELER

AANVANG 7.30 UUR

Er zal een aantrekkelijk muziekprogramma worden uitgevoerd

door 3 groepen van de blokfluitclub en door de Kon. Harm.

Na afloop van het muziekprogramma is er gelegenheid tot

het maken van een dansje.

Nieuwe leden voor de blokfluitclub kunnen zich opgeven

tot 31 jan. aan het repetitielokaal.

Gelegenheid zich op te geven als lid of donateur 's avonds

aan de zaal.
Het bestuur

COÖPERATIEVE LANDBOUWVERENIGING

„De Volharding"

RECTIFICATIE

De voorlichtïngs- en ontspanningsavond voor leden/af-

nemers met hun dames zal gehouden worden op

WOENSAG
IN ZAAL LANGELER

AANVANG 7.45 UUR

JANUARI

(en niet op woensdag 27 jan., zoals abusievelijk op de uit-

nodigingskaart vermeld stond).

Zaal Herfkens Baak

ZATERDAG 25 JANUARI

DANSEN
Orkest: Telstar Combo

Aanvang 7 uur

Toegang onder voorbehoud

U profiteert toch ook van onze voordelen!
Bij aankoop van een ROOKWORST

een pak zuurkool uoor 9 cent
MAGER

gezouten spek
500 gram

Vleeskluiven

500 gram

3 grote Beierse

BRAADWORSTEN

500 gram

NASI GORENG .

500 gram

BAMI GORENG ....

beker

ERWTENSOEP

500 gram

BAKBLOEDWORST

500 gram

BRAADKUIKEN .

Literblik

APPELMOES

Literblik

SPERCIEBONEN

Literblik

DOPERWTEN .

68

88

110

Keurslagers broodbeieg
100 gram

NIERPASTEI .

100 gram

LEVERKAAS .

100 gram

SNIJWORST .

100 gram

JACHTWORST

100 gram

HOOFDKAAS

100 gram

BLOEDWORST

Een

BERLINERLEVERWORST

Onze dagreklames

Maandag en dinsdag

VERSE WORST FIJN, 500 gram

VERSE WORST GROF, 500 gram ..

Woensdag

GEHAKT, 500 gram 198

tweede 500 gram halve prijs

Donderdag

SPEKLAPPEN, 500 gram

DIK BEVLEESDE HIPS, 500 gram

Vrijdag en zaterdag

MALSE VARKENSLAPPEN, 500 gram

MALSE RIBLAPPEN, 500 gram

Van Burk
KEURSLAGER TELEFOON 1269

Onze hartelijke dank voor d-e veel

gelukwensen ter gelegenheid van

jaarwisseling.

jfiWederkerig nog onze beste wen-

™sen.

de heer en mevrouw

Te Winkel

Wilp, jan. 1969.

Herv. Pastorie.

Wie wil van maandag t.e.m. vrij-
dag meerijden naar Zutphen.
Vertrek Hengelo 's morgens
7.30 uur. Aankomst Hengelo G
's avonds 18 uur, tegen bus-
kostenvergoeding.
W. Hendriks, Maanstraat 13.
Hengelo GId.

Wie zoekt nog een mooi wit

huishoudkacheltje. Rozenstraat 1

Hengelo GId

Te koop g.o.h. huishoudkachel
H. J. Eskes, D 44

Te koop 2-pits gasstel, wandkof-
fiemolen, motorhelm. Varsselse-

weg B 79, Hengelo GId

Te koop een bietensnijder met

reiniger en electr. motor, geschikt

voor melkmachine. D. J. Zeeval-

kink, E 22, Hengelo GId

Te koop 2.50 ha grond, meest

weiland, gelegen -in de Duns

borg. A. R. J. Engberst, Reigers-

voort-Steenderen, Tel. 05753-1748

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan Druidsloio's en
reporlage,s

van DOLPHIJN

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem

Tri. o;;:; i - i - 1 1 1



Op vrijdag 24 jan hopen onze geliefde ouders en groot-

ouders

D. BERENDSEN

en

A. F. BERENDSEN-LENDERINK

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen

blijven is de wens van hun dankbare kinderen en klein-

kinderen.

Hengelo Gld, januari 1969

„De Weikamp" B 48.

Receptie op zaterdag 25 jan. van 3.30 tot 5 uur in zaal Brug-

gink te Hengelo Gld.

Zaterdag januari

na 12 uur g e s l o t e n

Drogisterij G. LENSELINK

OOK VOOR U

HENGELOSE
«A6AUOND
MARKT
De kaasspecialist komt
met

alle soorten
KAAS

o.a. 20+ kaas en dieetkaas

ledere week weer heerlijk
smullen van

Hoekstra s VIS
Overbekende kwaliteit

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

( in plaats van kaarten)

In verband met de ingebruikneming van ONS HUIS nodigt het Bestuur van de Stichting

Hervormd Gemeentecentrum hierbij de ingezetenen van Hengelo uit tot bijwoning van :

officiële opening van „ONS HUIS"
op woensdag 29 jan. 1969 des middags te half drie

b. de ter gelegenheid van de opening te geven ONTSPANNINGSAONDEN

op woensdag 29 jan, en op woensdag 5 febr. 1969 voor deOUDEREN

en op zaterdag 1 febr 1969 voor de JONGEREN Aanvangsuur van alle avonden : half acht.

Aan de officiële opening en aan de ontspanningsavonden zal door een aantal Hengelose

verenigingen, waaronder de bejaardendansgroep van U.V.V. ,,de Klepperklumpkes" mede.

werking worden verleend. Bejaarden worden op verzoek PER AUTO gehaald en thuisge_

bracht. Opgave hiervoortijdig, doch uiterlijk maandag 27 jan. telefonisch onder nummer 1908.

GEVRAAGD

eon werkster
voor het schoonhouden van de kleuterschool

„Hummelhonk" te Steenderen

Aanmelden bij

mevr. Felix-Bosma
Toldijkseweg 15 - Tel. 05755-266

GROTE BELANGSTELLING VOOR
PROPAGANDA-FEESTAVONDEN
De door de afd. Hengelo Gld van Jong Gelre
gegeven propaganda-feestavonden in zaal
Langeler, in samenwerking met de G.M.v.L.
mochten zich zowel vrijdags als zaterdags
in een grote belangstelling verheugen.
In een tijd dat het verenigingsleven moeilijk
draaiende is te houden, is dit voor de be-
treffende verenigingen een verheugend ver-
schijnsel.
In haar openingswoord begroette mej. W.
Harmsen, presidente van de damesafdelnig
van Jong Gelre, de aanwezigen, in het
bijzonder burgemeester Mackay en echt-
genote en afgevaardigden van zusterver-
enigingen.
Nadat werd ingezet met het Bondslied kon
aan de afwerking van het voorprogramma
worden begonnen waarin vele humoris-

tische stukjes aan het publiek gepresenteerd
werden waarbij vrolijke noten en tonen voor
een goede afwisseling zorgden.
Na de pauze was aller aandacht gericht op
het door de heer P. Pelgrum geregisseerde
toneelstuk „Het leven gaat door".
Door de goede regie in dit stuk van Martin
van Spaandonk, verliep het spel zonder
enige hapering, hetgeen alleen maar be-
vorderlijk kan zijn voor een goede aandacht
voor het toneelspel.
Aan de inhoud werd door alle medespelen-
den een goede vertolking gegeven.
Het verhaal speelt hierbij om een weduwe,
die na de dood van haar man alleen de
zaak moet voortzetten. Zij kan de gedachte
aan het verlies van haar man maar niet
loslaten. Haar kinderen en haar zwager
proberen haar tot andere gedachten te

brengen. De inmiddels bij haar in dienst ge-

En toch is RATERINK uw slager
HUISHOUDGOED-AFDELING

Baddoek 168 et

Theedoek 94 et

Washandje 27 et

Zakdoek 19 et

Panlap 36 et

Werkdoekje 36 et

Stofdoek 44 et

1 pers. laken 7.88

2 pers. laken 9.68

Sloop 2.48

Lakeset 12.88

1 pers flanel laken 7.48

2 pers. flanel laken 8.68

Huishoudduster 4.98

DEKENS

1 pers deken 17.98

2 pers. deken 19.98

1 pers. deken 70% wol 26.98

2 pers. deken 70% wol 29 98

1 pers. deken 100% wol 29.98

2 pers. deken 100% wol 44.98

1 pers. gestikte deken 23.98

2 pers. gestikte deken 29.98

ONDERGOED AFDELING

Jongens singlet 1.17

Jongens slip 1.17

Meisjes camisole 99 et

Meisjes slip 88 et

Dames camisole 1.78

Dames slip 1.17

Heren singlet 1.78

Heren slip 1.78

Onderjurk 6.98

Jupon 2.68

DAMES AFDELING

Japon 5.98

Deux-pièces 6.98

Vest 9.98

Jumper 6.98

Pantalon helanca 6.98

Rok 9.90

Muts of hoed 98 et

3 paar nylons, naadloos 2.50

Maillots 1.98

bij de kerk

ruimt op tegen weggeef prijzen

LET OP l In een van onze etalages

iedere dag een verrassing

voor 98 et
l

MEISJES AFDELING

Twinset 12.98

Truitje 5.98

Vest 5.98

Rokje 4.98

Lange broek 7.98

Kniekousen 98 et

Jurkje 2.98

HERENEN JONGENS AFDELING

Jongens overhemd

Spijkerbroek

Jack

Truien

Heren weekender

Heren overhemd

1.98

9.98

16.98

9.98

6.98

3.98

NACHTKLEDING

Meisjes pyama 3.98

Meisjes nachthemd 4.98

Jongens pyama 7.88

Dames pyama 7.98

Dames nachthemd 7.98

Ochtendjas 18.98

Heren pyama 9.98

treden vertegenwoordiger slaagt aardig in
zijn opzet de zaken van de weduwe op te
werken. Na allerlei verwikkelingen blijkt de
vertegenwoordiger de man te zijn, die met
een aanrijding de dood van haar man ver-
oorzaakt heeft. Dit leidt tot vele verwikke-
lingen en de liefde van haar dochter en
Karel de vertegenwoordiger lijkt stuk te
lopen, doch eerst zal hij voor zijn daad
moeten boeten voor hij haar liefde kan
terugwinnen, terwijl ondertussen het leven
doorgaat.
Met een hartelijk applaus werd de dank-
baarheid van de aanwezigen onderstreept
voor het door de spelers en regisseur ge-
bodene.

JAARVERGADERING N.V.E.V.

Op de jaarvergadering gehouden in zaal
Michels werd een gunstig financieel ver-
slag uitgebracht, terwijl de secretaresse,
mevr. Geertsma een berijmd overzicht gaf
van de werkzaamheden in het afgelopen
jaar. Bij de bestuursverkiezing werden de
dames van Hengel en Verstege herkozen.
Na enkele zakelijke besprekingen werd door
de presidente het woord gegeven aan mevr.
Ouwehand-Hartree uit Rotterdam, lid van de
redactie-commissie van het Bulletin, het
uitstekend verzorgde technische maand-
blad van deze vereniging. Interessant t
horen hoe de wording en samenstelling van
presidente aan het slot op, dat het blad nu
intenser gelezen zal worden als men zich
verbonden zijn. Tenslotte werd door spreek-
ster de nieuwste krulset gedemonstreerd,
dit blad tot stand komt. Terecht merkte de
bewust is hoeveel zorg en kosten er aan
die veel voordelen biedt. Het is een goed
en geslaagd begin van het nieuwe jaar
geweest.

HAMOVE SLOOT GOED BOEKJAAR AF

In clublokaal van de Weer werd de jaarlijkse
algemene ledenvergadering gehouden, die
door ca. 50 leden werd bezocht.
De voorzitter, de heer A. B. Wolsink heette
allen hartelijk welkom op deze vergadering
waar het wel en wee van de vereniging
over het afgelopen jaar toegelicht en be-
sproken zal worden. Na allen een gelukkig
1969 gewenst te hebben, gaf hij het woord
aan de secretaris de heer G. J. Burgers.
Zoals we dat van Burgers gewend zijn gaf
hij ook nu weer een volledig verslag in
chronologische volgorde.
Uit dit verslag noemen wij de voornaamste
gebeurtenissen die in het afgelopen jaar
hebben plaats gevonden : trainingscrosses.
uitwisseling met Oostenrijkse dorpjes, mod-
derrit filmavond te Wijnbergen door Hamove
film- en dia-avond en -middag voor ouderen
en voor de schooljeugd, de cross op het
circuit 't Zand, de rally van de Veteraan
Motorenclub ende 2e wegrace op circuit
Varssel, de uitbreidingen van materiaal, e.d.
zoals aannschaffing van een jeep met aan-
hanger, toiletwagens, bouw van een grote
schuur bij de molen te Varssel waar al het
materiaal is ondergebracht. Verder werd
in dit verslag genoemd de toertocht per
autobus, de Oost Gelderland betrouwbaar-
heidsrit, de medewerkersavond en de feest-
avond met de huldiging van de verschillen-
de kampioenen. Het ledental bleef gelijk,
rond 250 en deze leden komen lang niet
allemaal uit eigen plaats, maar velen uit

omliggende plaatsen, zelfs uit Amsterdam.
De secretaris kreeg een daverend applaus
toebedeeld voor zijn nauwkeurig en uitge-
areid verslag.
Ook het verslag van de penningmeester de
neer R. Kreunen gaf een duidelijk beeld van
de financiële verwikkelingen in 1968. De
aalans met verlies- en winstrekening, op-
gemaakt door een accountantskantoor, gaf
duidelijk de gezondheidstoestand van de ver
eniging aan. De kascommissie, bestaande
uit de heren H. Meerdink en K. Lubbers
verklaarden bij monde van de heer Lubbers
de bescheiden in prima orde bevonden te
hebben. Ook de werkzaamheden van de
neer Kreunen werden met een hartelijk ap-
plaus beloond.
In de nieuwe controlecommissie werden
benoemd de heren H. Meerdink en A. Half-
man en als reserve de heer H. Harmsen.
De heer H. Voskamp bracht vervolgens
verslag uit van de gehouden oriënterings-
ritten. Er werden 3 ritten gehouden, mee-
tellend voor het clubkampioenschap. Voor
het komende seizoen staan de volgende
ritten op het programma : 25 jan. pannekoek
rit met slotattractie, 30 aprili Koniinginnedag
rit, 14 juni,. 16 sept. 1006 jaar Hengeo-rit
Waarschijnlijk komt hier nog een rit bij.
De sportcorirmissie is van plan de komende
rtiten wat gemakkelijker te maken, zodat
ook de niet geoefende deelnemer kans van
slagen heeft. Dank werd gebracht aan be-

stuur encontroleurs voor de spontane mede

bij de ritten.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden A. B. Wolsink en G. Oortgiesen

acclamatie herkozen.
Het bestuursvoorstel om in het buurtschap
Oosterwijk 4 ha bosgrond te huren voor het
aanleggenn van een trainingscircuit werd
door de vergadering goedgekeurd, zodat
bnnenkort de liefhebbers op vertoon van
een trainingskaart hier naar hartelust knnnen
trainen. Voor de organisatie van dit trainings
circuit werd de heer A. Verschuur bereid
gevonden dit op zich te nemen.
Bij de bespreking van het programma 1969
werd o.m. vastgesteld 2 febr. trainingscross
26 febr. film- en idia-avond, 13 april nat.
motorcross op 't Zand, 31 aug. wegrace te
Varssel. Het programma zal nog worden

aangevuld met een toertocht, een veteraan

motorenclubrit op int. niveau, betrouwbaar-

heidsrit Oost Gelderland enz.

Dank werd gebrao/it aan het gemeentebe-

stuur, de technische dienst, politie, me-

dische dienst met E.H.B.O., de brandweer

en de vele leden voor de prettige samen-

werking die ondervonden werd bij de voor-

bereidingen van de cross en races en op die

dagen zelf.

Het bestuur hoopt ook dit jaar weer op

deze onmisbare samenwerking.

De rondvraag leverde weinig stof tot be-

spreking op, waarna de voorzitter met dank

aan de leden voor de prettigie besprekingen

deze geanimeerde vergadering sloot.

LEEST DIT GOED l

Leesgrage mensen kunnen een voordeeltje

doen. Zolang de opruiming duurt, hebben wij

een partij boeken op te ruimen voor een

zeer

VERLAAGDE PRIJS

Diverse soorten boeken zijn in de opruiming

verkrijgbaar, zoals romans, cowboyboeken,

kinderboeken en pockets.

Laat u dit niet ontgaan en kom eens een

kijkje nemen op no. 17 van de Kerkstraat

te Hengelo Gld bij

BOEKHANDEL

Wolters

VOOR VADER, MOEDER EN KIND

ZONDAG 26 JAN.

Ned. Herv. Kerk

9.00 uur ds. Jansen

bed. H. Avondmaal

10.30 uur ds. Jansen

bed. H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10 uur Ds G. L. Bouwman, Lochem

Vrijz. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

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 Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mis. 11
jur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
jur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdlenst doktoren
Dr. Hanrath, telefoon 1277 (b.g.g. 008)

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster
vlej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lljftegt. C 1, telefoon 1369

Zondagsdlenst dierenartsen

Dr. van Nie telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX
ZONDAG 26 JAN.

PAX 1 - VVO 1 2.30 uur

PAX 3 - Eib. Boys 2.30 uur

PAX 4 - Baakse Boys 3 12 uur

PAX 6 - Kilder 4 12 uur



AKTIEF - VOORDELIG - GEZELLIG - Uw moderne toekomst-winkel

ggi-soep gratis
Ondanks BTW nu alleen in onze super elk 3e pakje

Groente speciaal

Kip speciaal

Tomaten speciaal

GR A TIS
VOOR

NIETS

Taartbodem grote

Augurken grote pot

Toiletpapier 4 rol

(||]I(1K OP Onze Up - 2 fles 89
Pindakaas dubbele jampot 149

pak 100 gram

pak geen 72

(Middel) 69 2e literblik
max. 4 blik

SOEP-BALLETJES 2 buk

Haring in tomatensaus 400 gr

Appelsap 2 fles

Maria lii\i uil . 98
De supermarkt uw groenteman

met peterselie 500 g

Brussels lof
NU SLECHTS 500 GRAM

KG

TAFELKLAAR
500 gram

Pracht prei

Koolraap

Golden delicious 2 KG

Sinaasappels Zoete Spaanse, 7 voor

Pracht goudreinetten KG

(2 KG)

SUPERSLAGER - UW SLAGER want u

KIJKT en VERGELIJKT !

DE GEHELE WEEK

(grof) 239 elke 2e 500 gram 198
Rauwe lever

Runderlapjes iets doorregen

Hamlapjes

Runderrollade
Biefstuk tartaar

500 gram vanaf

3 voor

349
WOENSDAG EN DONDERDAG

198

elke 2e 500 gram 149
Dik bevleesde hips slechts 198

Vleesribbetjes zolang de voorraad strekt

VRIJDAG EN ZATERDAG

Ossestaart

Gelderse schijven 3 voor

bij 500 gram rundvlees 69
ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham

200 gram leverworst

100 gram boerenmetworst

100 gram hoofdkaas

ram boterhamworst JJ
Vacuüm rookworst

rodor
Hierbij fles Siebrand APPELSAP voor...

CT



Landbouw Mechanisatie Bedrijf
„Hengelo Gld" N.V.

Zelhemseweg 30

vraagt voor spoedige indiensttreding

JONGE ADM. KRACHT
leeftijd 17 jaar

Goed kunnende typen vereist.

Aanmelden tijdens kantooruren van 8 tot 12 uur en van

13 tot 17 uur of na telefonische afspraak, 05753-1964

Hamove - Hengelo Gld

Doet allen mee aan de

Pannekoekrit
met gezellige slotattractie

OP A.S. ZATERDAG 25 JAN.

Start 8 uur bij hotel Michels in de Spalstraat

Inschrijving met opgave van het aantal pannekoeken, vanaf

7 uur.

ZONDAG 26 JANUARI

DANSEN
Aanvang 7 uur

Orkest: ,,The Evening Stars"

ZAAL WINKELMAN
Keijenburg

OPRUIMING
restanten BEHANG

deze gaan weg voor de halve prijs.

Dit moet weg vanwege de nieuwe kollektie

Tevens kunt u nu profiteren van onze

alwasbare MUURVERF

Tijdens de opruiming 4 kg voor de prijs van

DROGISTERIJ EN VERFHANDEL

W. J. DERKSEN
KEIJENBURG - TEL. 1365

TE KOOP:

Inlichtingen :

Hengelo Gld

3.65 ha

zeer goed bouwland
gelegen aan de Lankhorsterstraat.

Eventueel in 2 of 3 percelen.

Vrij te aanvaarden

3.53 ha

goed weiland
gelegen in de Dunsborg op korte afstand van

Aaltenseweg

Vrij te aanvaarden

D. WALGEMOED
MAKELAAR - E 21 - Tel. 05753-1338

U kunt voor uw geld méér kopen in de

OPRUIMING BIJ STEVORD

vanaf donderdag 30 januari 's morgens 9 uur t.e.m.

woensdag 5 februari

Normale, goede huishoudelijke
artikelen, vér onder de prijs
Daarnaast: echte opruimingskoopjes, bar goedkoop

Buiten de opruiming: onze bekende, goede sortering

in HUISHOUDELIJK EN SPEELGOED

Een klein aantal merkartikelen met verplichte vaste

prijzen, hebben we aan de nieuwe prijzen moeten

aanpassen.

Het grootste deel van onze artikelen koopt u nu

nog voor de prijs van vóór 1 januari

STEVORD

Tijdelijk 3 reingen

en 2 betalen

L1T l W EN
Meidoornstraat 17 - Hengelo Gld

BETER, VLUGGER EN RIJKSDAALDERS GOEDKOPER

OOK VOOR

handenarbeid
zijn wij leuk gesorteerd

Groepen en verenigingen

speciale prijs
Komt vrij naar binnen, want het is prettig winkelen bij

WONIGINRICHTING EN DOE-HET-ZELF-CENTRUM

HEUJINK
bij de kerk Tel. 1484

ERFHUIS HENGELO GLD
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld zal op vrijdag 24 jan.

1969 n.m. 2 uur ten verzoeke van de heer H. Lubbers, Ker-

velseweg 4 te Hengelo Gld, aldaar publiek verkopen :

4 melkkoeien, 4 pinken, 200 balen hogedruk hooi, haverstro,

zelfdrinkers, melkgereedschap, televisietoestel met antenne,

meubels enz. enz.

Bezichtiging : vóór de verkoop van 1-2 uur.

Betaling contant. Boven de geboden som is verschuldigd :

vee 10% kosten en 4% BTW; hooi en stro 12% kosten en

4% BTW; landbouwgereedschap en meubels 12% kosten en

12% BTW.

H. LUBBERS, Koster

• verhuisd van KERVELSEWEG 4

naar

BLEEKSTRAAT f
(Herv. Gemeentecentrum)

Telefoonnummer ongewijzigd : 1625

De Raiffff eisenbank
is goed voor uw geld..

Uw kasgeld
bijvoorbeeld.

Bij de Raiffeisenbank kunt u uw
dagontvangsten vrijwaren voor brand

en diefstal. Bij de Raiffeisenbank
kunt u ook na sluitingstijd

terecht. Uw geld wordt dan veilig bewaard in onze
nachtkluis. Een bijzondere service. Een prettig gevoel.

R A I F F E I S E N B A N K

HENGELO GLD
Spaarbank en alle bankzaken

KASTANJELAAN 1 - TELEFOON 05753-1294

BIJKANTOOR: VELDHOEK - TELEFOON 05736-369


