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KEURSLAGER

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

BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

uerse worst
3 stuks

fip|f|pp<{pUuIUuluu

3 stuks

Slauinken

198

Woensdag

500 gram

GEHOKT 198

i ko nog uQorfleliger 299
Hierbij:

250 gram

gek. worst 98

ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK :

500 GRAM

hachévlees met kruiden 298

DONDERDAG

3 stuks

Tartaar
250 gram

echte bi

500 gram

178

298

uarkenslappen 298
500 gram

dikke uleesribbeljes 125
Vrijdag en zaterdag

magere runderlappen 500 gram

Diepvries haantjes ± 1 kg

schouderkarbonade soo gram

SOEPVLEES (m.kl.b.), 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

BOTERHAMWORST, 150 gram

SLAGERSHAM, 100 gram

Kalfsvlees, steeds voorradig

Voor- en achterbouten tegen scherp concurrerende prijzen

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEH

HET IS GOED EN NIET DUUR BIJ VIVO

BIJ AANKOOP VAN A. HUNINKS ROOKWORST a ƒ 1.25

500 gram ZUUrkOOl VOOf 10 (Gut

DIEPVRIESTREFFERS

WOrSt alleen deze week

Chiquita bananen per kg

189

98

Grote taartbodemnormale prijs 1.75 nu

Aluminiumfolie roi * 25 m van 325 voor

Haring in tom.saus 2 blik

149

265

89

Zw. Kip vermouth met jonge jenever
literfles tijdelijk v. 395 v. 295

Qebr. gehaktballen
blik 4 stuks v. 165 v. 139

15-22 okt.

Perzikschijfjes 149
SUETERS

VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

Chr. Huishoudschool lorden
Bij volloende deelname zullen deze winter de volgende

cursussen op maandagavond gehouden worden:

1 fijne keukencursus f
6 lessen

2 kookcursus
6 lessen

3 naaien
18 lessen

2O.

Bovenstaande curssusen kunnnen alleen doorgang vinden

wanneer er tenminstef 18 deelneemsters zijn.

Aanmelding vóór 2 november bij de directrice van de school,

Het Hoge 41, Vorden, Tel. 05752-1512

Langs deze weg danken wij allen

hartelijk voor al de felicitaties en

cadeaus, ontvangen ter gelegen-

heid van ons 40-jarig huwelijk.

H. Maalderink

E. J. Maalderink-Bruil

Hengelo GId, oktober 1969.

„Vruohthof" E 3.

Te koop i.g.st.z. wasmachine met

verwarming. H. Vervelde, 't Hof

14, Bronkhorst

Te koop z g.a.n. oliehaard.

J. Duijm.Ruurloseweg B 85

Te koop wegens aanschaf gas

een i.g.st. z. kolenhaard (Jan

Jaarsma). B. Langwerden, Ban-

ninkstraat 29, Tel. 1506

Te koop in pr. st. z. kolenhaard

H. E. Schuerink, E 12, Hengelo

Te koop eetaardappelen. A. Steen

blik, C 71, Tel. 1721, Hengelo

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Valappels te koop bij Joh. Beren

pas, D 128, Tel. 1555

Te koop 2400 Oud Hollandse pan

nen. Klein Zessink, Wichmond-

seweg 8, Hengelo GId

Te koop2 ha primaknollen, ook

in gedeelten. Briefjes inleveren

tot en met 25 okt. bij G. J. Olt-

hof, Lankhorsterstraat 31, Hen-

gelo GId, Tel. 05753-1733

Te koop bestknolgroen en bieten-

koppen bij H. Menkveld, D 14,

Hengelo GId, Tel. 1567

Te koop 10 roodb. nieuwmelkte

koeien, 20-26 liter melk per dag.

Veehandel Vlogman, Vorden

Tel. 05752-1287

Te koop jonge hennen (Rosita's)

18 weken oud. H. Hermans, Tram-

straat 6, Hengelo GId

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidslolo's en
reporlage.s

van DOLPHIJN

N A J A ARS-SHOW
Wij tonen u op vrijdag 24 en zaterdag 25 okt. onze serie

TRACTOREN ° 323 353 423

523, 624

KEMPER: -«estwagens
maiswolf

Tevens tonen wij U onze werktuigen w.o.

PZï trommelschudder

cyclomaaier

vacuümtank

trommelschudder

ladewagen

Openingstijden: vrijdag van 18-22 uur

zaterdag van 14-22 uur

kunstmeststrooier

Tevens vele

gebruikte tractoren
w.o. van 17 tot 50 PK

onder volle garantie

WIE WIL GRATIS:
door onze voordelige winter-inkoop

Banden laten monteren en bovendien

25 pet korting

MCCU S laten monteren en bovendien

15 pet korting
en f 5.— voor uw oude accu

laten monteren en bovendien

10 pet korting

Tractor zittingkussens
zo lang de voorraad strekt

van f 25.— voor 17.50

Deze aanbieding geldt tot 1 januari 1970 aan ons bedrijf

en contant

L.M.B. „Hengelo GId" N.V.



Inplaats van kaarten

J. H. TEN HAVE

en

W. A. TEN HAVE-NIJHOF

'hopen met hun kinderen en kleinkinderen op

vrijdag 24 oktober a.s. de dag van -hun 50-jarig

huwelijk te herdenken.

Hengelo Gld, oktober 1969.

E 74.

Receptie op zaterdag 25 oktober a.s. in zaal Brug-

gink te Hengelo Gld van 4.30-5.30 uur.

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
afd. HENGELO GLD

Bejaardenmiddag
OP WOENSDAG 29 OKTOBER A.S.

's middags half drie in zaal CONCORDIA

De heer Gieling, gemeente-secretaris, zal spreken over de

bijstandswet
Alle bejaarden, ouder dan 65 jaar, worden hiervoor uit-

genodigd.

Zij, die niet op eigen gelegenhed kunnen komen, kunnen

worden gehaald. Opgave hiervoor bij mevr. Aalberts, Ruur-

loseweg 65a, Tel. 1450

MEDEDELING

De coöperatieve

diepvrieskluis

op de Keijenburg
wordt per 1 januari 1970 opgeheven.

Na overleg met het bestuur wordt de caroussel hieruit ver-

wijderd en toegankelijke kasten en laden geplaatst zoals in

de Hengelose kluis.

Tijdens deze werkzaamheden die een paar dagen in beslag

nemen, zullen de ingevroren levensmiddelen even in de Hen-

gelose kluis worden bewaard.

Na 1 januari wordt de exploitatie voortgezet door

Hengelose Diepvriescentrale nv
en wij hopen dat u bij ons zult blijven huren.

Huren lopen VRIJBLIJVEND PER JAAR

Nieuwe huurders kunnen zich in verbinding stellen met:

H. Lubbers, Raadhuisstraat 33, Hengelo Gld, Tel. 05753-1286

of mevr. Hilderink, Keijenburg, Tel. 05753-1293

PRIJZEN PER JAAR:

75 liter f 25.—

100 liter ƒ 30.—

150 liter f 45.—

200 liter f 60.—

H.H. landbouwers
doe-het-zelvers

Wij leveren alle

BOUWMATERIALEN
tegen uiterst scherpe prijzen

Glaswol 3-4-6 cm dlfc

Asbestboard

Gresschalen

Cement

Planken (speciale aanbieding)

Balkhout

Golfplaten enz. enz. enz.

Alles uit voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF

CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

Gemeente Hengelo Gld

Hulsvuilophaaldienst
Op maandag 27 oktober a.s. bestaat de gelegenheid grof vuil

e.d. met een vrachtauto mede te geven.

Met nadruk wordt er op gewezen, dat alleen afval, hetwelk

goed verpakt of gebundeld is en het gewcht van 25 kg niet te

boven gaat, zal worden medegenomen.

De afvalstoffen moeten voor 7.30 uur aan de rand van de

rijweg worden geplaatst.

Gemeentewerken van Hengelo Gld

Vanaf heden kunnen wij naast

zand en grint
thans ook leveren

CEMENT
Steeds in voorraad in klasse A, B en C

Tegen zéér scherp concurrerende prijs

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 - Hengelo Gld - Tel. 1226

GEZAMENLIJKE STANDSORGANISATIES

G.M.v.L C.B.T.B. A.B.T.B.

Namens de Streekverbeterings- en Huishoudelijke Commissie

„Warnsveld" wordt U uitgenodigd op

30 oktober 1969
OM 7.45 UUR

IN „ONS HUIS" TE HENGELO GLD

Op deze avond zal één der econ. soc. voorlichters van de

standsorganisaties een objectieve voorlichting geven ten

aanzien van verantwoorde verzekeringen voor zelfstandigen

o.a. ziekte, ongeval, overlijden enz.

Gezien het belang van deze avond verwachten wij een goede

opkomst van de leden.

Het bestuur van de gezamenlijke stands-

organisaties voornoemd,

HENGELO GLD

tertïrf

els&tofa&t

DAMESBROEKJES
perfecte pasvorm

heupmodel g% Of*
s/M/iyEL 2.

taUlemodel O 75
S/M/L L.

Fa J. H. KLEM

EEN MODIEUSE KOLLEKTIE

heren pul lover s

vesten

H. J. BUUNK & ZN

GELEGENHEID voor het laten

SCHEREN van uw vee

A. MORDE
F 82 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7262

Familiedrukwerk? W O L T E R S

Strijd om landsliiel biljarten
Nog maar enkele weken en dan vangt binnen de gemeentegrenzen

van Hengelo Gld een Nationaal gebeuren aan.

Op donderdag 6 november wordt in zaal Conocrdia gestart met de

strijd om de Nationale biljarttitel 1969 in de spelsoort 47/1, waarin

o.a. in internationaal verband de Franse ex-prof Jean Marty een

grootmeester is.

Ook van eigen bodem kennen we een virtuoos, in het moeilijke

kaderspel n.l. niemand minder dan streekgenoot Hans Vultink welke

vorig jaar op Europees niveau Jean Marty wist te verslaan in het

Neo-kader, een spelsoort welke nog niet zo lang geleden werd

geïntroduceerd.

Aan de dit jaar 15 jaar bestaande biljartvereniging Concordia '54

is door de Koninklijke Nederlandse Biljartbond de organisatie van

voornoemd Nationaal Kampioenschap opgedragen.

Met man en macht is een speciaal organisatiecomité aan het werk

geslagen om de vererende taak tot een zo goed mogelijk einde te

brengen.

Er werden reeds contacten gelegd met de RONO en de NOS, afd.

radio en TV, die allen de toezegging deden aandacht te besteden

aan 'het titeltournooi binnen Hengelo's grenzen, hetwelk ook voor

de plaats zeer zeker van betekenis is.

Vele prominenten zullen elkaar betwisten op de grote match-tafels

welke gratis worden geplaatst voor dit tournooi van 6 t.e.m. 9

november, door de Belgische biljartfabriek Horemans.

Streekfavoriet Hans Vultink zal zeker trachten zijn vorig jaar be-

haalde landstitel dit jaar te prolongeren, daarbij ongetwijfeld aan-

gemoedigd door vele supporters, voor wie de reis naar Hengelo

geen onoverkomelijk bezwaar zal zijn.

Ondanks de grote riumte die door de matchtafels in beslag worden

genomen, zal er toch nog plaats zijn in de zaal voor enige honder-

den belangstellenden. Een groot gedeelte van deze belangstelenden

zal het verloop van het titeltournooi kunnen volgen vanaf de

speciaal te plaatsen tribunes, welke plaats kunnen bieden aan

ca. 350 personen.

Voor de heer J. Frangois, competitieleider van het district Doetin-

che mder KNBB, heeft dit nationaal titelgevecht ook grote betekenis

Van de biljartvereniging Concorda '54 kreeg hij de vererende uit-

nodiging om de wedstrijdleiding van het kampioenschap op zich

te nemen.

Van officiële zijde zal ook aandacht worden besteed aan dit kam-

pioenschap. Op zaterdag 8 november zullen de deelnemers op

vanH engelo Gld in een speciale bijeenkomst,

het gemeentehuis worden ontvangen door het gemeentebestuur

Door Concordia'54 werd aan de bejaardenverenigingen het aanbod

gedaan om op een van de wedstrijddagen de bejaarden gratis het

tournooi van dichtbij te laten meebeleven. Een mooie geste.

Voor het tournooi een aanvang zal hebben genomen zullen er

nog diverse werkzaamheden moeten worden opgeknapt, waarvoor

dan ook velen belangeloos hun medewerking hebben toegezegd.

GESLAAGD

Aan de Universiteit te Utrecht slaagde mej. M. J. Maalderink, B 2

voor het kandidaatsexamen Engelse taal en Letterkunde.

RAIFFEISENSPAARWEEK: 27 T.E.M. 31 OKTOBER 1969

Met als thema ,,van jong tot oud met sparen vertrouwd" gaat dit

jaar op maendag 27 oktober de traditionele Raiffeisenspaarweek

van start.

Het doel van de jaarlijkse Raiffeisenspaarweek in oktober is het

sparen bij het publiek aan te moedigen, in het belang van de

spaarders zelf en in het belang van de economische groei, die

in belangrijke mate afhangt van de nationale besparingen.

Doordat het in de spaarweek aantrekkelijk sparen is, maken velen

van deze gelegenheid gebruik om een bezoek aan hun bank te bren

gen en talloze nieuwe spaarders worden er door tot de bank ge-

bracht.

De Raiffeisenspaarweek vormt derhalve een daadwerkelijke stimu-

lans voor de spaarzin van de bevolking.

Door de spaarzin bevorderende activiteiten - waarvan de Raiffeisen

week het hoogtepunt vormt - heeft de Raiffeisenbank zich ont-

wikkeld tot een van de grootste spaarinsteilingen in Nederland

met een inleggerstegoed van ruim 7.3 mjliard.

Ook in de komende spaarweek van 27 tot en met 31 oktober 1969

wordt weer een grote toeloop aan de loketten verwacht hetgeen

uiteraard de uiterste inspanning vergt van het bankpersoneel,

in vijf dagen dien teen record aantal posten te worden verwerkt

De grootste drukte wordt verwacht op „wereldspaardag", donder-

dag 30 oktober 1969, omdat ook door publicaties van overheids-

wege op deze internationale spaardag de aandacht wordt gevestigd

Het thema van de Raiffeisenspaarweek,, van jong tot oud met spa-

ren vertrouwd" is gekozen om duidelijk te laten uitkomen dat

sparen voor alle leeftijdsgroepen van belang is en dat de Raif-

feisenbank met een grote verscheidenheid aan spaarvormen is

ingesteld op spaarders van alle leeftijden.

BEJAARDENMIDDAG

Woensdag 29 okt. a.s wordt in zaal Conocrdia een bejaardenmid-

dag georganiseerd door UW.

De heer Gieling, gemeentesecretaris zal deze middag spreken

over de Bijstandswet.

Na een korte inleiding over de algemene Bijstandswet, speciaal

afgestemd op de problematiek van de bejaarden, zal er een forum

gevormd worden, waarin naast de heer Gieling, ztting zal hebben

Ds van Thiel, voorzitter Ned. Herv. Bejaardencentrum; mej. M.

Kersten, maatschappelijk werkster Hengelo-Vorden; Zr Luttik, de

nieuwe directrice van het bejaardencentrum en de heer R. Wueste-

nenk, chef dienst Sociale Zaken, Hengelo Gld.

Dit forum verwacht van de aanwezigen veel vragen op allerlei

terrein, zowel over het Bejaardencentrum, de bejaardenzorg, be-

jaardenhulp, huisvesting enz.

Dit is bij uitstek een mooie gelegenheid iets meer te weten te

komen over deze materie; wij wekken alle bejaarden op deze

middag bij te wonen. Voor nadere bijzonderheden zie men de adv.

in dit blad.

INSPECTIE NRS
F-H-veslag, door inspecteur D. Terlouw, Velp
Ingeschreven werden van; G. Boschloo Clara 22b + 84, Annie 46

S b+ 81 KS; E. J. Hukker, Vorden Jennie b 79S, Ingrid b+ 82S;

H. Jansen, Hengelo Gld Ida 94 b 77S, Ria b+ 803, Boukje 38

b 77R; K. H. van Leijden, Hengelo Gld Henny 8 b 78S; A. B. Zemme

link, Hengelo Gld Wilma b 78S, Mientje b+ 81S

TE KOOP: goed onderhouden zaaimachine, werkbreedte 2 m.

E. J. Vleemingh, Steenderen - Tel. 451

TE KOOP: 21/2-pits gascomfooor (aardgas) i.pr.st. en elektr. oven

Kampstraat 1, Hengelo Gld

Raiffeisenbank Vorden

In de Raiffeisen-spaarweek, welke van
27 t.m. 21 oktober 1969 wordt gehouden
verstrekken wij aan iedere nieuwe spaarder

een aantrekkelijke premie
ledere bezoeker ontvangt 'n aardige attentie

Ons kantoor te Wichmond is geopend
van maandag t.m. vrijdag van 9-12.15 uur
Donderdagavond van 6.30 — 800 uur.

Kerkdiensten

ZONDAG 26 OKT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds Jansen

10.00 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10.00 uur Ds van Thiel

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds P. W. van Arkel, Delden

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
uur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis In
Zelhem In Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdlenst dokteren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. Lensefink, D 19, Tel. 1216, b.g.g.

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

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

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr. Felix. telefoon (0575É) 266 b.g.g. 008

BIJ VERKOUDHEDEN

ampo
VOOR VADER, MOEDER IN KIND

NATIONALE KOLLEKTE VOOR HET GEES-
TELIJK GEHANDICAPTE KIND

Ruim 1 miljoen Nederlanders wordt dage-
lijks geconfronteerd met geestelijk gehan-
dicapte medemensen. Hetzij ouders, hetzij
beroepsmatig. Dat behoeft bij een aantal
van 3UO.OOO geestelijk gehandicapten geen
verwondering te wekken.
Een groot aantal voorzieningen is nodig
om de geestelijk gehandicapte nog tot op-
timale ontplooiing te brengen. Niet alleen

in het groot aantal dagverblijven, te-
huizen, scholen e.d., maar ook in mankrac'ht
Duizenden gespecialiserde deskundigen zijn
dagelijks in de weer om het beste te
zoeken voor deze geestelijk gehandicapte
medemensen.
Ongeveer 60 tot 80% wordt door de over-
heid gesubsidieerd, maar die resterende
procenten . . . het zijn nog vele miljoenen.
De Nationale Kollekte voor het geestelijk
gehandicapte kind hoopt jaarlijks de te-

korten hieruit te dekken.
Dit jaar valt de kollekte in de week van
27 oktober tot 2 november.
Een belangrijk punt mag niet over het hoofd
worden gezien: de helft van de kollekte-

opbrengst blijft in elk rayon voor de plaatse
lijke voorzieningen, de rest gaat naar de
6 landelijke organisaties ter realisering van

de grote landelijke projecten.

— fhuid
zuiver

Wij hebben meer dan 80
verschillende profielen sierlijstwerk
en dunne latjes in vooraad.
Ook voor de doe-het-zelver.

HOUT
bij de kerk „Spannevogel"
Tel. 1384

GROTE VOORRAAD

5 x 1 0 cm f 1.29
5 x 7 cm 11.05
geschaafd en geploegd
5.75 per m2 excl. BTW

munHRRDT'S
HOOFDPIJN POEDERS

Bij gelegenheid van het feit, dat juffrouw
Schol, hoofdleidster van de Dikkertje Dap
kleuterschool te Hengelo Gld, te Velp in
het huwelijk trad met de heer B. Wentink

vormden de leerlingetjes van de hoogste
klas eenerehaag met fraaie kleurige bogen.
Ze waren hierbij gestoken in echt boeren-
dracht.
Als felicitatie en ter afscheid dansten de
boertjes en boerinnetjes daarna voor de brui
loftszaal een echte Drikusman, zoa's de
foto laat zien. Ze waren er maar wal trots
op dit te mogen doen.

GO



Het Koopcentrum van Hengelo. Modern en geweldig „in trek"

ALLEEN DEZE WEEK DE BEKENDE

GROOT PAK, 400 GRAM

Abribozen jam DE GOEIE

Chocoladehagel HEEL KG

Weener worst JAMPOT VAN 109 VOOR

VIVO Vacuüm koffie VAN 190 VOOR 170
EN NOG 25 ZEGELS GRATIS

Betuwe appelsap VAN sa VOOR

Kleine taartbodems

Krentebrood MET SPIJS

6 VOOR

KOEN VISSER'S

LITERBLIK

Mayonaise

VIVO up

Kersen op sap

TUBE

LITER

GROTE POT

DOE GEZELLIG, NEEM 2 SOORTEN GROENTE

Doperwtjes lijn PER1/2 LlTER BLIK 62

Worteltjes fijn

Spercieboontjes
3 BLIKJES 169

GROTE VOORDEEL FLACONUHUIb VUUHUttL FLAUUN ^̂ .̂ ^^ •••

Haarversteviger 265
VAN 365 VOOR

De supeiwhl uw groenman

Pracht sla 2 KROP 39
KG

KG

Andijvie

Spruitjes

Rode kool l o
TAFELKLAAR 500 GRAM

Legipont iy2 KG

Cox Orange exclusief KG

Bananen KG
VOOR HET HELE GEZIN EEN LEUKE

Cox Orange • kl 139
ELKE GROENTE OF FRUITKLANT

Perziken LITERBLIK 129

Het is weer feest bij de SUPERSLAGER
DE GEHELE WEEK

RIB OF HAAS

Verse lever

Klapstuk

Biefstuk
ZONDER BEEN

BOTERMALS

Magere speklapjes

Verse braadworst 248

WOENSDAG EN DONDERDAG

DIK BEVLEESDE

I I I I I T J E S
Gezouten dik spek

Vleesgehakt

VRIJDAG EN ZATERDAG

MAGERE

Dikke lende
Dik ribstuk

Mager poulet

Tartaar 3 VOOR

HEERLIJK GEKRUIDE MAGERE

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

250 GRAM 288
175

ELKE 2e 500 GRAM

198 ELKE 2e soo GRAM

439
MET GRATIS PIJPJE

Voor uw lekkerste boterham
200 gram Haagse leverworst

100 gram gekookte lever

500 gram bakbloedworst 79
Hele rookworst

U WEET HET NOG VAN VORIG JAAR:

Uw diepvries wordt Het voordeligst gevuld

me' kwaliteitsvlees van de superslager

DIV. SMAKEN 3 FLES 100



Wegens uitbreiding van onze confectie-afdeling brengen wij

speciale aanbiedingen in.-

Matrassen 80 x 190

90 x 190

Kapok matrassen 120 x 190

Stalen ledikanten 80 x 190

Aabe dekens

Gewatt dekens

Vitrage en breiwol, alle soorten

halve prijs

Doe nu

V W VOORDEEL!

90 x 190

150 x 230

180 x 235

190 x 240

180 x 215

160 x 210

69.

/ w •

Tö.

3 w

69.

2 spreien met volant

Slaapzakken 160 x 210

Flanellen lakens i75 x 235

Molton dekens 150 x K»

150 x 200

langeler
Kinderledikantjes

Kibofa boxen

Kindercommodes

nu 3 <r«"

nu / 1.—

nu 32.50

„u 29.90

49.-

„u 29.90

„u 7.95

„u 5.45

, • „ 6.50

v.a. 69.-

v.a. 39.50

v.a. 89-

Hoe besfaat het?

Tijdelijk: kunststof keukenbuffet

nu f 43J .-

UITERST LUXE UITVOERING

ZIE ETALAGE

Doe-heft-zelf centrum
Harmsen - Telefoon 1486

En toch is RATERINK uw slager

ANKER naaimachines
ZIG-ZAG EN AUTOMATIC

VELE MALEN MET GOUD BEKROOND

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

B. J. HULSHOF • Henselo Gld

Keurslagerij van Burk
Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269

vraagt:

winkelmeisje
en een

hulp in de huishouding
Geboden wordt: 5-daagse werkweek - Hoog loon

Gelieve deze advertentie goed te bewaren

GEMEENTE HENGELO GLD

Keuring van Huisslachtingen
Met ingang van 5 november 1969 zijn de slachtdagen voor het tijdvak november tot en met 19970 als volgt:

Wijk B (Dunsborg) en wijk D (Bekveld)

5-19 november, 3-17 december

7-21 januari, 4-18 februari, 4-18 maart, 1-15 april 1970

Wijk C (Gooi en dorp Keijenborg)

6-20 november, 11 december

8-22 januari, 5-19 februari, 5-19 maart, 2-16 en 29 april 1970

Wijk E (Noordink) en wijk F (Varssel)

12-26 november, 10 december

14-28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8-22 april, 7 mei 1970

Dorp Hengelo Gr/d

4-18 november, 3-16-30 december

6-20 januari, 3-17 februari, 3-17-31 maart, 14 april 1970

In goedgekeurde slachtplaatsen (dus bij slagers) kan, in overleg met de slager, iedere dag geslacht worden

Aan-gifte kan geschieden IEDIIRE WERKDAG, doch uiterlijk DINSDAG voorafgaande aan de week waarin geslacht wordt, op het

bureau van de vleeskeuringsdienst tussen 9-12 uur.

Bij invoer van vlees uit een andere gemeente moet hiervan terstond kermis worden gegeven aan bovengenoemd bureau (gemeentehuis)

in verband met de herkeuring, van dit vlees ingevolge artikel 8 der vleeskeuringswet.

Van de aangegeven slachtdagen kan niet worden afgeweken

HENGELO GLD, 21 oktober 1969
Het gemeentebestuur

Kijk! l ~- — =

OM DEZE REDENEN KOOPT

U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 - HENGELO GLD

Miele wasaulomaat 41/2 kg
Erkende MIELE service

Ruime garantie
Deskundige en praktische voorlichting Volautomatisch met centrifuge

werking, hoog toerental
Verantwoorde plaatsing en aansluiting
op electriciteit en water

Te combineren met MIELE droger

type 428 1O7O.—

type 412 1245.—

type 416 1345.—

type 421 1495.—

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR
(INRUIL MOGELIJK)

Van jong tot oud
met sparen vertrouwd

Raiiieisen Spaarweek
nog t/m 31 oktober

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek ver-
strekken wij aan iedere nieuwe spaarder
een premie van f5,-. Bovendien wordt
iedere bezoeker een aardige attentie aan-
geboden.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

kiin
NOTEREN!!!

van 15 t.e.m.

25 oktobor

Wat zullen de kinderen een plezier hebben met hun boekenweek-
geschenk, dat ze gratis krijgen bij aankoop van f 5.— kinderboeken.
Bovendien voor maar 1 5 et een heel leuk verrekijkertje.
Voor een goede sortering kinderlektuur bij UW boekhandel kijken:

Boekhandel WOLTERS Kerkstraat 17, Hengelo G (t.o. N.H.Kerk)


