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Dinsdag 27 okt. 1970

Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Telefoon 05753-1455 - Giro 964791

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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag

500 gram

(Ierse worst
3 stuks

Fricadellen
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Beierse braaduuorst 125
150 gram gekookte worst 78

w»

BIEDT U.

Woensdag

500 gram

schoumrbonade 278
500 gram

6EHAKT met kruiden 198
Hierbij:

158 gr. gehr. gehakt 99
DONDERDAG

500 gram

500 gram

malse uarkenslappen 298
500 gram

dik beuleesde hips 248

speklappen 178
500 gram

iiaciiéulees-kruinen 348
Vrijdag en zaterdag

bief lappen 500 gram

echte bielstuk 250 gram

schouderkarbonade soo gram

SOEPVLEES (m.kl.b.) 500 gram

SNIJWORST, 150 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

PATÉ, 100 gram

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 KEURSLAGER

'n blad vol leuke maak-mode

modieus-makkelijk-goedkoop

Bij uw kiosk off boekhandel 80 cent

Hengelose Toneelvereniging 4
Op zaterdag 24 en 31 oktober

in xaal Langeler te Hengelo G.

TONEELAVOND voor iedereen
(in dialect)

De Buitenstaanders
een toneelspel in drie bedrijven, door Frans Drost

ENTREE f 1.50. Aanvang 8 uur precies

Zaalopen kwart over zeven. Geen plaatsbespreken.

Kaarten in voorverkoop bij de spelers en bij Hotel Langeler.

Alleen personen boven de 65 jaar kunnen zich melden voor een plaats, bij de spelers en bij

H. Berendsen, Tel. 7239. Gaarne vroegtijdig opgeven.

SPEELSTERS EN SPELERS VAN DE H.T.V.

Het is ons een genoegen u te kunnen mededelen, dat wij voornemens zijn deze zaak
voor woninginrichting en textiel, gelegen aan de Zutphenseweg 16 te Vorden, op
donderdag 29 oktober a.s. te openen.

Bij het gereedkomen van deze verbouwing beschikken wij thans over een verkoop-
ruimte van ruim 1000 vierkante meter. Wij zijn er van uit gegaan het geheel zo over-
zichtelijk mogelijk in te delen, zodat u geheel vrijblijvend en gezellig kunt winkelen.

De showroom achter onze winkel hebben wij thans ingericht voor baby- en kleuter-
meubelen, terwijl ook de tieners aan hun trekken komen.

Bij de samenstelling van onze nieuwe kollektie zijn wij er zo veel mogelijk van uit
gegaan „voor elk wat wils" en geheel aangepast aan de eisen des tijds.

Om ook u te laten profiteren van deze feestelijke opening, kunnen wij u met mede-
werking van de beste fabrikanten diverse goederen tegen scherp gereduceerde prijzen
aanbieden.

Wij hopen door deze vernieuwing uw vertrouwen, dat wij reeds in zo'n ruime mate
van u mochten ontvangen, te verstevigen en te vergroten.

Van harte nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze nieuwe zaak op donderdag
29 oktober van 18.00 tot 22.00 uur.

Hoogachtend,
Fam. Helmink

Wij hebben
een grote collectie moderne

TRUIEN - VESTEN - PULLOVERS - POLO'S

SJAALS - DASSEN - HANDSCHOENEN

HOEDEN - PETTEN

Lenfferink
Tel. 1383 - HENGELO GLD

H.H. Landbouwers!

Wilt u

de hoogste prijs
voor uw nuchtere
kalveren
dan naar

Harry Weenink
Spalstraat 51 - Hengelo GId

Telefoon 1317

Wegens vakantie gesloten
ter voorbereiding op heropening

van donderdag 5 nov.

t.e.m. woensdag 11 nov.

Bakkerij Hekkelman
Raadhuisstraat 29 - HENGELO GLD - Telefoon 1200



ALBERT WILZING

en

HERMIEN HARMSEN

hebben de eer u, mede namens hun ouders,

kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden

op vrijdag 30 oktober a.s. om 13.30 uur ten

gemeentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke bevestiging en inzegening door de

weieerwaarde heer Ds J. J. van Thiel, om 14.00

uur in de Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Putten, P. C. Hooftstraat 50

Hengelo Gld, E 56a.

Oktober 1970

Toekomstig adres: van Lennepstraat 1, Putten.

Gelegenheid tot feliciteren na de kerkdienst tot

16.30 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op donderdag 29 oktober hopen wij met onze kinderen en

klein- en achterkleinkinderen ons 55-jarig huwelijk te

herdenken.

J. DERKSEN

G. DERKSEN-VOS

Hengelo Gld, oktober 1970.

Verzorgingscentrum „de Bleijke".

Receptie van 7-9 uur in zaal Bruggink te Hengelo Gld.

Heeft u de nieuwe collectie

FLANELLEN STOFFEN
al gezien?

Schröder BIJ DE KERK

NOODT Uu

De (hem. wassen) gaat gewoon door
maar wegens ziekte kunnen wij VOORLOPIG geen goed

halen of terugbezorgen.

Wilt U het even brengen? Bij voorbaat dank!!

LUIMES
Meidoornstraat 17 - HENGELO GLD

ELEKTRISCHE

huishoudelijke artikelen

wasautomaten

gashaarden en -kachels

en fornuizen
EN RUIME SORTERING IN

verlichting

INSTALLATIEBEDRIJF

Ordelman & Dijkman
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD

Hartverwarmende pullovers

Paloma

25.50

Verkrijgbaar bij:r
H. J. BUUNK & ZN

Speciale tapijtaanbieding
635 x 400 cm, groen, ijzersterk, geen, f 750 maar

Gratis gelegd

920 x 380 cm, goudgeel, zeer zware kwaliteit, geen f 1150.- maar

Gratis gelegd

174 x 335 cm, zware kwaliteit, berberkleur, prachtig voor hal, nu

ALLES KONTANT

HEIJINK „De Spannevogel"

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

SIMONE HENRIKE

Wij noemen haar:

SIMONE

P. G. Lubbers-
Zemmelink

K. F. Lubbers
Esther

Hengelo Gld, 16 oktober 1970
Rozenhoflaan 9

Elastieken kousen
(OOK IN PANTY-MODEL VERKRIJGBAAR)

Drog. L E N S E L I N K

Welk net MEISJE wil ons van

± 16 nov. tot ± half jan. in de

winkel behulpzaam zijn..

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Bakkerij Demming
Spalstraat 17 - Hengelo Gld

Tel. 1265

HAMOVÉ-NIEUWS

Door de Hamové werd het navolgende programma voor de winter
opgesteld: maandag 9 nov. medewerkersavond, 14 nov. Snertrit,
12 dec. feestavond, 12 jan. 1971 algemene jaarvergadering, 16 febr.

Te koop voederbieten, bij H. tenjj|fj|m_ en dia-avond. Op 29 aug. zal op de Varssel-Ring weer de

Bokkel, B 18, Hengelo Gld Hint. motorraces plaats vinden in de klassen 50 t.e.m. 500 cc.

VRIJETIJDSBESTEDING
hobby's, knutselen, doe-het-zelf
VOOR HET- HELE GEZIN

Zeer belangrijk nieuws voor kanarieliefhebbers.

Binnenkort verschijnt er bij uitgeverij L.S.M, 'n zeer

interessant kanarieboek (f 47.5O). Geef nu reeds uw
bestelling op bij boekhandel Wolters. Tel.05753-1253

Regelmatig adveren: Meer winst maken

safelokenen
Heeft u belangrijke documen-
ten of waardevolle sieraden die
u liever niet in huis houdt? De
Raiffeisenbank heeft er een
veilige plaats voor: een
eigen safeloket. Voor enkele
guldens per jaar kunt u
zo'n loket huren; bank-
veiligheid gegarandeerd!
Geen risico voor brand,
diefstal of verlies. Kom
eens kijken hoe het in
z'n werk gaat; er ligt
ook een folder voor
u klaar!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
KASTANJELAAN l -Telefoon 05753-1294
KAPELWEG, VELDHOEK, gem. HENGELO (Geld.)

Telefoon 05736-369

GEMEENTENIEUWS

Nieuwe maatregelen ter bevordering van de doorstroming
binnen de bestaande woningvoorraad.

Wij zouden hierbij wel willen opmerken, dat het in de praktijk
dikwijls niet alleen aan deze bewoners ligt dat zij deze goed-
kope woningen blijven bewonen. Er ontbreken immers vaak
keuzemogelijkheden als gevolg van te weinig variatie in de
woningtypen, waardoor de betrokken bewoners bezwaarlijk van het
blijven ,,zitten" in deze woningen een verwijt kan worden gemaakt.
Ter bevordering van de doorstroming binnen de woningvoorraad
heeft de gemeenteraad enkele jaren geleden een zg. Doorstromings
fonds ingesteld uit welk fonds aan personen die naar een duurdere
huurwoning verhuisden, ofwel tot koop van een woning overgingen
een premie kon worden toegekend. De bedoeling van de regeling
was de betrokken bewoner via een financiële tegemoetkoming te
stimuleren om naar een duurdere - meer bij zijn inkomen passende
- te verhuizen, zodat de vrijgekomen woning aan een woningzoe-
kende, en daarin qua inkomen veel eerder thuis horende, kon
worden toegewezen.
De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, die
financiële middelen voor bedoeld fonds ter beschikking stelt, heeft
eind vorig jaar meegedeeld, dat de pogingen om de doorstroming
binnen de wonnigvoorraad te bevorderen, in het algemeen niet
succesvol zijn geweest.

(wordt vervolgd)

80 JAAR EXCELSIOR - RADIO-BELANGSTELLING

De zang- en toneelvereniging Excelsior bestaat dit jaar 80
jaar. De vereniging hoopt dit feit feestelijk te herdenken op
zaterdag 7 nov. a.s. in zaal Langeler.
Onder leiding van de dirigent de heer B. Nijhof zal voor de
pauze een gevarieerd zangprogramma worden uitgevoerd,
waarvan enkele met orkestbegeleiding en één nummer wordt
begeleid door enkele instrumenten. Dit nummer is speciaal
voor de 80-jarige gecomponeerd in opdracht van de V.P.R.O
Deze omroep zal het gehele programma opnemen en uitzenden
op maandag 9 nov. a.s.

Na de pauze zullen een aantal leden van Excelsior ver-
schillende shetsjes uitvoeren aaneengepraat met conferences
van Hendrik uut Vrieswiek.
De avond zal besloten worden met een dansje op muziek van
een bekend plaatselijk orkestje.
's Middags voor de uitvoering is er receptie van 3 tot 5 uur
in zaal Bruggink.
Binnenkort zullen we op dit 80-jarig bestaan terugkomen met
een en ander uit het leven van deze vereniging.

UITSTEKEND GESLAAGDE MODESHOW

Een sprankelende show van herfst- en wintermode werd vorige
week in zaal Concordia te Hengelo Gld georganiseerd door
Schoenenhuis Jansen en Modehuis Langeler
De allernieuwste mode in de modieuze en vooral elegante modellen
werden getoond.
De zaal van Concordia was veel te klein voor de grote belangstel-
ling die door de dames getoond werd.
Als eerste van de grote groep mannequins kwamen de ailerjongste
n.l. Ronald Jeanet en Hanneke op om deze show te openen met
bal- en trainigspak. Zij werden met een luid applaus ontvangen,
nadat de lady-speaker mevr. Langeler deze eerste en vervolgens
ook de andere mannequins met de te tonen modellen aankondigde
Op vlotte en toch zeer overzichtelijke wijze wisselden de modellen
elkaar af.
Ook een showman liet zien wat de heren in de komende periode
zullen gaan dragen.
Bij deze show kwamen de kleuren die de boventoon gaan voeren,
lila en paars, naar voren, het schoeisel nog voor het overgrote
deel met blokhak met aubergine zwart-lak alsmede gevlamd leer.
Bij deze show werd tevens de nadruk gelegd op de panty's die
in alle mogelijke kleuren voor de dames ten tooon werden gespreid
Bij de kinderen bewoog het zich in de richting van vistram, voor-
zien van gemakkelijk schoeisel.
De modieuze nachtkleding, evenals de foundations ontbraken niet
op deze show. Charmant en vlot waren alle modellen, die met
combinatie van bijpassende tas, hoed en schoenen het geheel tot
een mooie show maakten.

ZELFMAKEN VAN KLEREN - EEN POPULAIRE HOBBY

Opa's broek verkleinen tot een wel niet zo mooi, maar in elk geval
degelijk kledingstuk voor zoonlief, dat hoeft niet meer.
Van moeders winterjas - u weet wel, nog in prima staat, goeie stof
en zo, rafelt alleen wat aan de mouwen - twee warme jasjes maken,
waarin de kinderen nog heel best een paar winters naar school
kunnen: het is niet meer nodig.
En toch, steeds meer vrouwen zetten zich vol goede moed achter
hun naaimachine om het één of andere kledingstuk in elkaar te
zetten. Daarbij speelt geld nog altijd een belangrijke rol. Het is
maar wat praktisch om voor de kinderen, die immers regelmatig
uit hun kleren groeien, zelf jurken, jassen of broeken te maken.
De vrij plotseling omschakeling van mini naar midi en maxi spreekt
ook een woordje mee. Confectie is nog duurder geworden. Per slot
van rekening zit in zo'n maxi-geval wel tweemaal zoveel stof als in
zijn mini-voorganger. Bovendien zijn er nogal wat vrouwen, die met
de midi en maxi mode niet zo goed raad weten. Zet die nou door of
niet? En als ze er zich al aan wagen, geven ze er het liefst zo min
mogelijke geld aan uit en gaan iets zelf maken.
De hoge eisen die de vrouw tegenwoordig aan haar garderobe stelt
ze wil vaker iets anders aan, zoogen rook dat de belangstelling voor
het zelf naaien toeneemt. Al deze redenen draaien zo'n beetje om
geld.
Het allerbelangrijkste motief is echter een heel ander. Het toenemen
van de vrije tijd vraagt om een passende besteding, die hoe langer
hoe meer mensen zoeken in het kreatief bezig zijn. Volgens het
woordenboek is dat scheppend werkzaam zijn, maar eigenlijk be-
tekent het gewoon iets zelf maken. En van welk maaksel heb je
meer profijt dan van eits dat je, zodra het af is, kunt gaan dragefi?
Wat is leuker dan het uitzoeken van een stofje - materiaal waarvan
je houdt in een kleur die je mooi vindt? Van het model dat je wilt
maken is altijd wel een patroon te vinden, dat je eventueel volgens
je eigen smaak kunt veranderen. Dan is er nog een reden waarom
veel vrouwen tot het zelfmaken van kleen rovergaan: zij willen aan
het begin van het seizoen iets nieuws in hun kast hebben om het
te kunnen aantrekken zodra het weer omslaat. En is dat ook niet
het beste te bereiken als je het zelf maakt?
Een logisch gevolg van bovengeschetste ontwikkeling is de toege-
nomen en nog steeds toenemende belangstelling voor mode- en
patronenbladen. Naast de grote aandacht, welke alle damesbladen
aan zelfmaakmode besteden, blijkt er steeds meer behoefte te
bestaan aan specifieke tijdschriften. Op de Nederlandse markt ver-
schijnen een aantal uitstekende bladen (veelal maandbladen) op dit
terrein. Dure, zo groot als een atlas, maar ook goedkope, zo klein
als een handzame pocket. In het eerste genre vragen met name
buitenlandse bladen met Nederlandstalige bijlagen de aandacht. Wat
betreft het voordeel in pocket-formaat springt er zonder twijfel het
puur Nederlandse patronenblad Marion (een uitgave van Eska te
Utrecht) in het oog. Al sedert 1948 verschijnt dit blad maand in
maand uit met tientallen zelf te maken modellen.
Het zelf naaien van deze jurken, jurkjes, pakjes, rokken enz. wordt
mogelijk of aan de hand van de maandelijkse raderbijlage of door
het bestellen van maatpatronen dat van elk model verkrijgbaar is
Zelfmaken is in. De Nederlandse vrouw, die al eeuwen prijsbewust
is en die steeds modebewuster wordt, weet beide eigenschappen
uitstekend te combineren in het maken van een persoonlijke garde-
robe voor zichzelf en de kinderen.



Aan de vooravond van een grondige interessante modernisering
EEN VOORDELIGE POT

JAM
MET APPEL

VIVO AUGURKEN

UNOX GROENTESOEP

APPELMOES

VIVO koifie
BESCHUIT

OLVARIT ROZEBOTTELSIROOP

LIGO ANANAS

grote pot

blik

109

79

vacuumpak geen 236 voor

en nog 25 zegels gratis 210
2 rol

heel blik

169

van 198 voor 149

Koude pudding
2 pak 69

Puddingsaus
fles van 69 voor 64

SAMEN 98
ZWAN LEVERPASTEI

PRINCE FOURRÉ Parein

VAN HOUTEN REPEN

PRACHT BIERGLAZEN

Speculaas

3 blikjes

van.-choc.

4 van 98 voor

3 stuks

dubbelpak

100

89

295

89

l ivn (liiiiii'svn'l)iiii(l
TER INTRODUCTIE VAN 89 VOOR

Vwo ÜP
2 LITERFLESSEN

De supermarkt uw groenteman
KOGELHARDE

spruiten
500 gram

ZEEUWSE KLEIBINTJES 5 kg

KOQG KOOI tafelklaar gesneden 500 gram a£ i/

GOUDREINETTEN 11/2 kg 68

DELIÜIOUS
TAS 4 KG

De moderne ontwikkeling in onze branche maakt het noodzakelijk, willen we hele-
maal bij te blijven, reeds 3 jaar na de opening, onze supermarkt ingrijpend aan te
passen. Om deze modernisering goed uit te kunnen voeren zijn wij

Een goed stuk vlees kan er af,

want *t rundvlees is goedkoper

DE HELE WEEK

Mager

lendestuk
DIK RIBSTUK

SUCADELAPJES

398

449

Vlezige hips
BIEFSTUK

VERSE BRAADWORST

VOOR DE SNERT

botermals 250 gram

ook de hele week

225
298

258

WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt 159
198 ELKE 2e 500 GRAM ^f ̂ |

VARKENSLAPJES

MAGERE SPEKLAPJES

285

189

Schouderkarbonade 279
VRIJDAG EN ZATERDAG

hamlapjes
SCHOUDERKARBONADE

OSSESTAART

Mager poulet

279

198

379

MAGER

rosbief
Fijnste verse vleeswaren

100 GRAM ROOKVLEES

150 GRAM PALINGWORST 98

gr gcbr. gehakt
hecrljjkc roukivursf

98
98

Feestelijke heropening: donderdag 5 november
passen. Urn deze modernisering goed uu ie Kunnen voeren zijn wij 1 1 1 l J l * *

maandag 2 t.e.m. woensdag 4 nev. \Ol»ïlll(IC Uï'l'k IMMI krant VOl 0|)l'lllll!>SlïTIÏISSillOÏ'll

GESLOTEN Er staat V weer iets geweldigs te wachten

Kerkdiensten

ZONDAG 1 NOV.

Nad. Herv. Kerk

9.00 uur ds. Jansen

10.30 uur ds. Jansen
bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
veek H. Mis 8 uur.

Zondagsdlenct wijkverpleging
Zr Culeman, Tel. 05753-1397

Maatschappelijk werkster

vlej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Krulsgebouw. telefoon 1397

Zondagsdlenst doktoren
Dr. Hanrath, telefoon 1277

Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr. Eli telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk. D 19. Tel. 1216. b.g.g
05752-1772 (mej. Kersten)
Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mie. Zondag v.m
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds
7 uur R.K. kerkdienst

VERHUISD

van Varssel F 6O

naar Ruurlose-
weg 32
TE HENGELO GLD

H. J. Jansen
TEL. 05753-1465



Raiffeisen-Spaarweek
i nog t m 30 oktober

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l tel. 05753-1294
Kapelweg, Veldhoek tel. 05736- 369

ariadne
het enige maandblad voor

handwerken
Bij uw kiosk of boekhandel f 1,30

Wasdroogproblemen?
Stop uw wasgoed in een droogautomaat.

Ga nu maar op visite en bij uw terugkomst is uw was

naar wens
zonder kreuken, zonder slijtage, heerlijk zacht

en strijk- of kurkdroog
PHILIPS DROGER voor 2 kg was 376.--

PHILIPS DROGER voor 4 kg was 699.—

MIELE DROGER voor 5 kg was

MIELE DROGER ELECTRONIC

Demonstratie gratis bij u thuis

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

spaar bij de N.M.S.

informeer bij uw N.M.S.-agent te

STEENDEREN:

Assurantiekantoor TIJKKEN
Dr.JAlph. Arriënsstraat ~ Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE
MlDDENSTANDS SPAARBANK

Voor onze fabriek vragen wij

flinke
werkkrachten

Veevoederfabrieken

G. o. G.
Postbus 7 - DOESBURG - Tel. 08334-9014

Gevraagd een net meisje (N.H.)
± 17 jaar voor hulp in de huis-
houding, 5-daagse werkweek.
Inlichtingen bureau de Reclame

Meisje, 20 jaar, zoekt kamer in
Hengelo Gld. Brieven onder no.
H 22, bureau de Reclame

Te huur gevraagd te Hengelo G
of naaste omgeving woning of
gedeelte woning. Brieven onder
no. 43, bureau de Reclame

Te koop. een in prima staat ver-
kerende Siegler oliehaard met
thermostaat, ca. 8000 cal.
Fa. H. A. J. Besselink, Bannink-
straat 1, Hengelo Gld

Te koop Jaarsma kolenconvector
als nieuw, grijs. H. Voskamp,
Asterstraat 18, Hengelo Gld
Tel. 1989

Te koop 1 puntlegnest.
B. A. Wentink, Paardestraat 2,
Steenderen

Te koop knolgroen. H. Steen-
kamp, D 146, Hengelo Gld

Knollen te koop, 70 are. Enze-
rink, Bekveld, Hengelo Gld

Te koop 20 are knolgroen.
A. Th. Besselink, D 37, Hengelo

Te koop ± 1 ha beste stoppel-
knollen, gelegen aan de Holt-
slagweg. Briefjes inleveren voor
maandag 2 nov. bij B. G. Ruesink
Lamstraat 10, Steendeen

Te koop een beste r.b. drag.
vaars, met beste melklijsten;
Vader Boris, 5 nov. a. d. t.
J. Bruil, Lankhorsterstraat D 119
Hengelo Gld

Te huur garage voor
kleine auto. Te bevragen H. van
Amerongen, Wichmondseweg 27
Hengelo Gld

Te koop ± 1 ha stoppelknollen.
D. Schuerink, E l i , Hengelo Gld
Tel. 1433

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporiaoe.s

van DOLPHIJN

Erfhuis Ie Hengelo Gld
Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld zal ten verzoeke van

mw. Willinck te 's Gravenhage op WOENSDAG 28 OKT. a.s.

's middags om 2 uur in het perc. Hiddinkdijk 2 te Hengelo Gld

publiek verkopen
div. roerende goederen, w.o.: koelkast, 3-pits en 4-pits gas-

stellen, 2 bureau's, ledikant, divanbed, lampen, schilderijen,

kaptafel, stofzuiger, pannen, aardewerk, tuinmeubelen,

boeken, prenten met ant. lijsten, oude herdenkingsprenten,

kirstallen kroon, antiek servies enz.

Te bez. 1 uur voor de verkoop. Betaling contant. Kosten

121/2% voor koper.

Inl. tel. 05753-1273

GROTENHUYS
Warmtetechniek

Centrale verwarming

Gas- en oliestook-

installaties
Wichmondseweg D 126a - Tel. 05753-1885 - Hengelo Gld

Hengelo Gld

Te bouwen

dubbele herenhuizen
met C.V. en garage. Uitstekende situering aan de rand van

het dorp.

Ind.: beg. gr.: royale hal met werkkast, keuken (12 m2),

woonkamer (30 m2); Ie verd. 4 slpk., badk. met 2e toilet;

2e verd.: zolder, bereikbaar via vaste trap.

Grote tuinen.

Prijzen vanaf f 56.592.— k.k. (afhankelijk van de grondopp.).

Te verwachten rijksbijdrage ƒ 4.430.— tot.

Inlihtingen:

Mak.kantoor PETERS
Lid N.B.M.

Stationsplein 35, Zutphen, Tel. 05750-5747, b.g.g. 05752-1820

TRAININGSPAKKEN
VINDT U BIJ

Schröder BIJ DE KERK

HEUGA

TEGELS

dat w
Een boeiende doe-het-zelf-bezigheid. Zélf met
10 kleuren een tapijt-patroon ontwerpen op
het Heuga „kleuren-palet". Aan de hand van
dit, in plastic tegeltjes op schaal gelegde
patroon, legt u dan zelf gemakkelijk en in
mini-tijd uw unieke tapijtvloertje. In hal of
gang. In serre of keuken. In tienerkamer of
kleuterkamer. Haal uitvoerige folder, „kleuren-
palet" en Mini Tapijttegels,

Winkel bij een Heuga - dealer... 't is een zekere zaak!

HEUGAi™•in i
Zekere zaken zijn Heuga-dealer. Want lang niet élke woning-
inrichter komt daarvoor in aanmerking. Waarom een Heuga-
dealer uw voorkeur verdient? Is zijn assortiment gevarieer-
der? Zijn vakkennis groter? Is hij meer op dienst verlenen
ingesteld? Het is aan u het antwoord te ontdekken.

Ga daarom winkelen bij:

LUBBERS WONINGINRICHTING
Raadhuisstraat 33 - HENGELO GLD - Tel. 1286


