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Voor prima kwaliteit en goede service is de

Animo-winkelier
het juiste adres

want ANIMO-zegels geven veel meer en blijven geldig
VOOR AL UW

meubilering en NAAR

Woninginrichting

B. limit)buil & Zn
TEL 05753-1469 - HENGELO GLD

VOOR UW

gereedschappen - ijzerwaren
huishoudelijke en luxe artikelen
haarden, kachels, fornuizen
VOOR OLIE EN GAS

FA. H. J. HARMSEN
Banninkstraat 4 - HENGELO GLD - Telefoon 1220

ERKEND GASFITTER

MET KERSTMIS

een nieuwe japon of rok
SCHRÖDER BIJ DE KERK HEEFT HIERVOOR DE

stoffen

Naait u zelf niet, zie dan onze COnteCtie

Schröder BIJ DE KERK

NU DE SINT WEER NAAR SPANJE VERTROKKEN IS, BEGROETEN WIJ DE

KERSTMAN

In het winkelcentrum van Hengelo GId vindt U op Kerkstraat

Fa. Wolters
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

FOTO-ARTIKELEN ENZ. ENZ.

Philips Radio - TV

Bandrecorders - Platenspelers
Ruime keuze

ERKENDE PHILIPS SERVICE

Kerstverlichting GROOT ASSORTIMENT VANAF f 9.90
OOK VOOR BUITENVERLICHTING

WINTERS SPALSTRAAT 8-10

Volop zoete MANDARIJNEN en SINAASAPPELS zonder pit vanaf 15 stuks
1.50

WITLOF vanaf 1OO per kilogram

Een groot assortiment BLOEMEN en PLANTEN in winkel en in onze ver-
warmde verkoop bloemenkas

Let op onze KERSTSTUKJES

Op al deze artikelen GRATIS Animo-zegels

Wijnbergen Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Telefoon 05753-1473

't Oog valt op uw handen
De keuze van Uw ring moet harmoniëren met de vorm
van uw hand en echt helemaal bij u passen.
Dat's gezellig kiezen bij GROOT KORMELINK omdat
in ringen zo ongelofelijk veel geboden kan worden.

A. GROOT KORMELINK
OPTIEK - HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER
Spalstraat 27 - HENGELO GLD

VOOR

tassen, parapluies, wandelstokken
EN AL UW

lederwaren

De lederwarenspecialist

A. Bo<
VOOR AL UW

textiel - foundations - nachtkleding

interlock ZOWEL VOOR DAMES EN HEREN

werkkleding enz.

Nijenhuys
VOOR AL UW

vlees en vleeswaren naar

SLAGERIJ J. STAPELBROEK
Bekend om zijn beste kwaliteit

TEL 1258 - NA 6 UUR 1249

R E G E L l N K'S Schildersbedrijf
VOOR AL UW SCHILDERSBENODIGDHEDEN

De enige Speciaalzaak in glas - verf - behang

HISTOR verven - BEHANG, ruime keuze, RAAMVENTILATOREN, LADDERS
Kwasten, krabbers, plamuurmessen, rolborstels enz.

Tevens het adres voor al uw ONDERHOUDS- EN NIEUWBOUWSCHILDER
WERK

RAADHUISSTRAAT 40 TEL. 1655 - HENGELO GLD
P.S. Wij geven speciale winterkorting op al uw binnen schilderwerk

Speciale aanbieding
SCHAATSEN voor meisjes en jongens vanaf 29.85

SUEDE HEREN MOLIÈRES 19.95

RESTANTEN BONTLAARSJES 12.95

JONGENS INSTAPSCHOENEN 19.95

Dit alles bij

Jansen 't Schoenenhuis
Nu ook MOBIL BENZINE CHEQUES a 2.25

VOOR U IN TE LEVEREN BIJ Tankstation TRAGTER ZUTPHENSEWEG 95 - VORDEN - TEL. 05752-1256

LitdB Hengelo 6id nu
voor

leuke cadeaus
ZITTINGKUSSENS

VERLICHTINGSBALKEN

PLOEGLAMPEN

VETSPUITEN

VERENDE ZITTINGEN

VETPATRONEN

U weet wel, bij die BP

pomp aan de Zelhemse

weg

TEL. 1964

BIJVERDIENSTE
Regelmatige inkomsten
verzekerd door het doen
van solvabiliteitsonderzoe-
ken voor Dofina-Neder-
land. Alleen schriftelijke
aanbiedingen sturen aan:
DOFINA - Brabangonne-
laan 31 - 1040 Brussel B
België
Discretie verzekerd

Te koop g.o.h. kinderwa-
gen, hoog model. Adres
te bevragen bureau van de
Reclame

Te koop bromfiets DKW
Spalstraat 15

Te koop bromfietsen:
Zundapp (blauw)
Empo Speedway
Typhoon
A. Weustenenk, E 16
Hengelo GId

Te koop 2 autobanden
Michelin XZ, 155-12 en 'n
autoradio (Philips) H. Aal-
berts, Ruurloseweg 65a,
Hengelo GId

Te koop wegens vertrek
6 a 7 ton hooi, ijzeren var-
kensbakken, ijzeren big-
gen- en varkensbakken,
verwarmingslamp voor big
gen, melkbussen, melk-
zeef, meelkisten, weide-
pomp, weidesleep, weide-
posten (creosoot) en punt
draad, brandhout, lange
leren jas, wasmachine, 1
haard, 1 huishoudkachel,
kroonlamp, kasten, tafels,
ledikanten met toebehoren
2 fornuispotten, 1 zaadlas
met golfplaten, kippenhok
met pannen, grote loods
met pannen en stenen
varkensschuur met golf-
platen. Kijkdagen 9 en 10
dec. B. E. Beekman, Veers
weg 1, Baak

Te koop een partij rode
wortelen. A. Boesveld
C 14, Enk, Keijenburg

VERLOVINGS
RINGEN

nnhlerWissinli
HOffL06C8I€-(iOtJD-2llVER-OP7l£K.

SPRLSTRRAT 15
TEL; 1374 - HENGELO GLD.

5 pet korting
6-31 dec.



G. JANSEN NEEMT AFSCHEID BIJ QUICK
Op vrijdag 11 decembr 1970 zal de heer G. Jansen,
een der mede-oprichters van de QUICK Spotschoen-
fabriek N.V. te Hengelo Gld, tijdens een buitengewone
vergadering van aandeelhouders, wegens het be-
reikenvan de pensioengerechtigde leeftijd, officieel
afscheid als directeur van onze N.V. nemen.
Ongetwijfeld zullen velen hem die dag een hand willen
drukken. De afscheidsreceptie zal worden gehouden
in de zojuist gereedgekomen nieuwe cantine van onze
fabriek, terwijl tevens gelegenheid zal bestaan tot
bezichtiging van onze nieuwe produktie-hallen.
De heer G. Jansen is een goede bekende in de
schoenwereld en zal die dag zich in een grote belang-
stelling mogen verheugen.
De receptie zal worden gehouden van 14.30-16.30 uur

BEJAARDENSOOS IN SINTERKLAAS-STEMMING
Uit de zak van Sinterklaas, sinterklaas, sinterklaas,
zongen de soosleden heel ijverig toen twee zwarte
Pieten zaal Burggink betraden met een last aan ge-
schenken op hun rug.
Bij afwezigheid van de Sint, waarvoor hij twee van z'n
trouwe knechten had gestuurd, werd daarom een brief
van de goedheiligman voorgelezen.
Alhoewel kinderen, maar ook oudjes stout kunnen
zijn, moest Piet wel eens zijn roe derigend in de
hoogte steken, als er een beetje de draak werd ge-
stoken.
Toch wilde Sint allerlei oneffenheden over de soos-
leden wel in zijn boek doorschrappen, wat dan ook
bleek, dat ieder een keurig cadeautje kreeg.
Zoals een Sinterklaas is, goed voor allen, moest hij
de werkzaamheid van de UVV-dames toch ook even
aantippen.

GESLAAGD
Mej. W. te Slaa slaagde te Rotterdam voor radiolo-
gisch laborante (diagnostiek). Zij is werkzaam aan het
Wilhelmina ziekenhuis te Doetinchem.
Mej. M. Wolsink slaagde met lof voor het diploma
ziekenverzorging. Zij is werkzaam in het Berkelpavil-
joen van de Verenigde ziekenhuizen te Zutphen, waar
zij ook haar opleiding heeft genoten.

ST NICOLAASFEEST
Dinsdagmiddag 1 dec. werd er in zaal Michels het
St Nicolaasfeest gevierd door de bejaardenclub Altijd
Welkom. Deze middag werd verzorgd door een
groep van 7 dames uit Baak en Hengelo Gld, met
toneel, voordracht en dans, hetwelk door alle be-
jaarden bijzonder op prijs werd gesteld.
Ook werd weer alle bejaarden een grote chocolade-
letter geschonken, welke onder grote dank werd aan-
vaard.
Onder het genot van koffie met speculaas en enkele
consumpties, werden de pakjes uitgedeeld door het
oudste lid, mevr. wed. Michels en de bijgevoegde
gedichten voorgelezen. De St Nicolaasliedjes werden
door de bejaarden uit volle borst meegezongen.
Er werd door de voorzitter de heer Schiphorst veel
dank gebracht aan mevr. Gosseiink, die helaas als
contact-persoon, wegens familie-omstandigheden,
de club gaat verlaten.
Aan het eind van deze zeer geslaagde middag keer-
den allen voldaan huiswaarts.

NEDAP-SHOW in de etalage van café-restaurant
Winkelman te Keijenburg
In een etalage van café-restaurant Winkelman in
Keijenborg zijn van 7 tot en met 10 december 1970
technische artikelen en apparatuur te zien.
De N.V. NEDAP heeft namelijk in deze etalage een

deel van haar produkten en apparaten tentoongesteld
om de Keijenborgse bevolking een indruk te ver-
schaffen omtrent datgene, wat in het bedrijf in Groen-
lo en Hengelo wordt gemaakt.
De produkten van N.v. NEDAP zijn namelijk bestemd
voor overheidsinstellingen en industriële onderne-
mingen en daardoor in bredere kringen niet zo bekend
Door middel van 2 dia-schermen krijgt U beelden uit
het bedrijf te zien, zodat ook omtrent het produktie-
proces enig idee wordt verkregen.
Een interessante technische show, die niettemin een
fleurige indruk maakt.

KERSTCONCERT

Evenals vorg jaar, zal ook nu weer een kerstconcert
gegeven worden in de R.K. Kerk te Hengelo Gld en
wel op dinsdag 22 dec.
Medewerking aan dit concert verlenen de Kon. Harm.
Concordia in samenwerking met de samenwerkende
zangverenigingen Excelsior en Sancta Ceacilia.
Zie ook de advertentie in het volgend nummer

TREKKING VERLOTING

Tijdens de feestavond van de Supportersclub Gerrit
Wolsink, waarbij de Ned. kampioen danig in de bloe-
metjes werd gezet, werd ook de trekking verricht van
de gehouden verloting.
Op de navolgende nummers die door de heer G. J.
Burgers werd getrokken vielen de prijzen:
no 329; no 955; no 981; no 911; no 202; no 27

TRIM U FIT

Een goede wijze om lenig te blijven is, is trimmen. Een
goede wijze voor trimmen is gymmenn (gymnastiek).
Nu Hengelo beschikt over een prachtig gymnastiek-
lokaal, is er een goede gelegenheid, ook aan gymnas-
tiek te gaan doen. De gymnastiekver. Achilles is in ver
band hiermede een ledenaktie gestart, waarvoor al
opgaven binnenkwamen. Allen zijn hartelijk welkom.
De trim-gym voor dames sr. heeft plaats op elke
dondedag van 8-8.30 en voor heren van 8.80-9 uur.
De vaardigheidsproeven vinden plaats op 15 dec. voor]
25 leden en op 12 dec voor 60 jeugdleden.
Het bestuur verzoekt oud-leden het embleem van
Achilles in te willen leveren, om zodoende nieuw-
komers hiervan te kunnen voorzien. Naar aanleiding
van de overhuizing van het oude naar het nieuwe
gymnastieklokaal, zijn diverse artikelen achterge-
bleven. Inlichtingen hierover op het adres: Vordense-
weg 27

TOP-PROGRAMMA VOOR MOTORCROSS

De HAMOVE in Hengelo Gld is er weer in geslaagd
voor haar motorcross op 28 maart 1971 een werkelijk
topprogramma samen te stellen. De navolgende klas-
sen komen aan de start t.w. 500 cc Senioren, Zijspan
klasse junioren met veel renners uit de buurt, de
250 cc Senioren en Int. (in deze klasse wordt op ver-
zoek van de KNMV een kampioenswedstrijd gedraaid
en de 500 cc Senioren en Int. (Kampioenswedstrijd.
Deze beide kampioenswedstrijden zijn de beide eer-
sten in hun klasse. Van een topprogramma gesproken
HAMOVE wel toevertrouwd.

„Nieuwe stijl
m m m m

laat met een stortvloed van koopjes nw portemonnaie op adem komen

Gehakt in jus
BLIK 425 GRAM

Appelmoes 49
LITER

DAT IS VOORDEEL

Split-
erwten
PAK 500 GRAM

TOMATEN
GROENTE

KIPPE

2 PAK

CAKEMEEL
PAK 69

iiui
LITER

59

10 STUKS 79
DE HELE WEEK

DIK GEZOUTEN
iets doorregen 259

ROYAAL

Erwtensoeppakket

Rauwe lever 189

Verse braadworst 258

MAGERE

spek-
lappen

WOENSDAG EN DONDERDAG

DIKKE RIBBETJES 119

Vleesgehakt
198 ELKE 2e 500 GRAM

VLEZIGE HIPS 225

MALSE

Varkenslapjes

VRIJDAG EN ZATERDAG

mager ribstuk
OSSESTAART

MAGER SOEPVLEES

198

379

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

150 gram GEBR. GEHAKT

200 gr snijvvorst
150 gram GEKOOKTE WORST

89

98
98

gr bakbloedworst 98
Hagelwitte bloemkool

KG

29MIIIIJIÜI'
gesneden 500 gram

SPAANSE SINAASAPPELS 2 kg 229

STOOFPEER kg 98

GRAPE FRUIT 3 voor 68

Kerkdiensten
m

ZONDAG 13 DEC
Ned. Herv. Kerk

9.00 uur ds. Jansen

10.30 uur ds. Jansen
Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagadlenst doktoren
Dr. Hanrath, telefoon 1277
Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr. Foeken. Hummelo. Tel. 08348-236

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

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

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

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. Mie 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. In Zelhem zaterdagsavonds
7 uur R.K. kerkdienst



FONS PETERS

en

MIEKE WINKELMAN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op woensdag
16 dec. a.s. 's morgens om 10.30 uur ten
gemeentehuize te Hengelo Gld.

Zij hopen elkaar het H. Sacrament van
het huwelijk toe te dienen om 11.00 uur
in de parochiekerk van St Jan de Doper
te Keijenburg.

Keijenburg, St Janstraat 47
Keijenburg, St Janstraat 3
december 1970

Toekomstig adres: St Janstraat 9,
Keijenburg

Receptie van 14.30-15.30 uur in zaal
Winkelman te Keijenburg

Wegens familiefeest is onze zaak woens-

dag 1 6 dec. de gehele dag

GESLOTEN

Café J. A. WINKELMAN
St Janstraat 3 - Keijenburg

Op maandag 7 dec. hebben mijn geliefde ouders

T. ASSINK

en

J. H. ASSINK-CORNEGOOR

hun 25-jarig huwelijk herdacht.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare zoon en verloofde

Henk en Jo

Hengelo Gld, december 1970
Meidoornstraat 11

Unie van urouiueliike Uriiuiilligers
afd. Hengelo Gld

KERSTMIDDAG
voor Bejaarden op
WOENSDAG 16 DEC. A.S.
's middags 2 uur in zaal Concordia

Zij die niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
kunnen worden gehaald. Opgave voor 16 dec.
bij mevr. Aalberts, Ruurloseweg 65a, Tel. 1450

NVEV

Kerstfeestviering
16 DEC. 's AVONDS 8 UUR

IN ZAAL CONCORDIA

Het bestuur

JEUGDDIENSI
zondag 13 december v.m. 10.30 uur

's morgens 10.30 uur

in de Ned. Herv. Kerk

Voorganger: DS M. JANSEN

Onderwerp:
De wonderen zijn de wereld uit!?

Medewerking verleent het
Oecumenisch jeugdkoor

VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

Vecomi
vraagt zo spoedig mogelijk in haar bedrijf te
Steenderen

enige flinke actieve

medewerkers
Tevens een

hulpmonteur
als hulp van de machinist

Aanmelden mondeling of schriftelijk aan het
kantoor van de fabriek te Steenderen, Toldijk-
seweg 21

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

BIEDT U.KEURSLAGER

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag

500 gram

«erse worst
3 stuks

fieiüerse schiiuen
3 stuks

Slauinken
150 gram hooldkaas

Woensdag

500 gram

dikke uleesriöies 125
gram

6EHAKT mei kruiden 198
Hierbij:

150 gr. hamuiorsl 99

DONDERDAG

T , , „„„malse uarkenslappen278
500 gram

«lever

500 gram

maoere speklaooen 178
50° 9'am

248 hachéulees m

Vrijdag en zaterdag

echte biefstllk 250 gram

schouderkarbonade soo

SChenkel 500 gram

BRAADKUIKEN, 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

SOEPVLEES (m.kl.b.) 500 gram

GEKOOKTE WORST, 150 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

GEBR. ROLLADE, 100 gram

Voor- en achterbouten tegen scherp concurrerende prijzen

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Landbouwers - Doe-het-zelvers

OPGELET

Speciale aanbieding

per meter

Zolang de voorraad strekt

33 x 13 cm l

33 x 15 cm l 1.15 „

33 x 18 cm l 1.35 ,.

33 x 20 cm l 1.55 „
EXCLUSIEF BTW

ZEER GESCHIKT VOOR SCHUTTINGEN IN STALLEN

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HEIJINK
DE SPANNEVOGEL BIJ DE KERK

RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD - TEL 1484

U mist toch ook niet de

JUBILEUM-UITVOERING
.

op dinsdag 8 dec. in zaal Concordia, Hengelo G

en vrijdag 11 dec. in de school te Bekveld

Chr. gem. zangver.

Soli Deo Gloria

Gero

INTERKERKELIJKE KERSTGEDACHTE
Door de interkerkelijke commissie te Hengelo Gld
wordt al enige jaren achtereen een gezamenlijke kerst
viering gehouden, die afwisselend plaats vindt in de
R.K. Kerk en de Ned. Herv. Kerk.
De dienst dit jaar op zondag 20 dec. 1970 vindt plaats
in de R.K. Kerk. In deze dienst zal de kerstboodschap
worden voorgelezen door pastoor K. L. S. Reckers,
terwijl Ds J. J. van Thiel een meditatie zal uitspreken.
Vocale medewerking wordt ditmaal verleend door de
gemengde zangvereniging Looft den Heer.
ledereen is welkom: de commissie verwacht een grote
op komst. De dienst is te volgen via een volledig pro-
gramma met tekst, dat aan de ingang van de kerk zal
worden uitgereikt.

H.H. Konijnenhouders

Evenals voorgaande jaren ontvangen wij ook nu
weer uw

konijnen
voor de Kerst

Wij ontvangen aan huis DINSDAG 15 DEC. A.S.
van 4 tot 10 uur n.m. en
WOENSDAG 16 DEC. van 12 tot 1 uur n.m

U ontvangt de hoogste prijs

Grote partijen worden afgehaald

JAN FRANKEN
PLUIMVEE- EN WILDHANDEL
Hengelo Gld - Tel. 1295

„DE HEIDE SMID"
F 61 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7271

Tot 31 december 1970
LASTOESTEL, 160 A., 5 jaar echte garantie

dit is al goedkoop ƒ332.—
AEG haakse slijpmachine ƒ510.—
AEG 4-toerige slagboormachine ƒ225.—

TOTAAL INCL. BTW Tb67 -
SUPER KORTING 1OO. -

U BETAALT
Met GARANTIE enz. Inclusief GRATIS 2 slijp-
schijven en stekker met snoer

De prijs in 1971 is minimaal plm. ƒ 1160.—
U VERDIENT NU ƒ 209.—

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw en onze zorgzame
moeder en oma

HENDRIKA WEEVERS

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
E. G. Halfman

Hengelo Gld, dec. 1970
C 108a

Voor de vele blijken van
medeleven, betoond tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
zorgzame man, vader, be-
huwd, groot- en overgroot
vader

GERRIT WENTINK

betuigen wij hierbij aan
allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:

fam. G. H. Wentink-
Sprukkelhorst

Hengelo Gld, dec. 1970
..Antinkblek" F 87a

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77. ZUTPHEN
T«lefoon 3539

DONATEURS-
FEESTAVOND
Ponyclub
„de Shetlandruiters"

Landelijke rijvereniging
„Hengelo"

Zaterdag 19 der.
IN ZAAL „CONCORDIA"
HENGELO GLD

DENK JU ER VAN
Wanneer .

* je een meisje bent zonder echte kantooropleiding, d.w.z. zonder een MULO-
diploma, maar wel een kantoorbaan zou willen, waarbij je s' zaterdags vrij bent.

* je houdt van verantwoordelijk werk, dat accuraat moet worden uitgevoerd.
je graag aan de administratieve uitvoering van orders wilt meehelpen, zodat het
ook van jou afhangt of de klanten tevreden zijn.

* je het leuk vindt op een afdeling, waar een prettige sfeer heerst, met nog enkele
andere meisjes te werken.

* je tussen 16 en 20 jaar bent.

DAN . . . .
IS DIT IETS VOOR JOU
WANT REESINK HEEFT ZO'N BAAN VOOR IE

REESINK biedt:
* Een prettige sfeer (we vormen één groot team)
* Goede arbeidsvoorwaarden

We willen je hier graag meer over vertellen. Dagelijks tussen 8.15 en 17.15
uur op ons kantoor, Havenstraat 7, alsmede 's maandagavonds tussen 7.00
en 8.00 uur, ook op ons kantoor.
Ook kun je schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen, tel. 05750-5551,
toestel 353.

HAVENSTRAAT 7

ZUTPHEN

voor uw leven

Grote sortering Gero-artikelen

EEN WELKOM KERSTCADEAU

Winters Spalstraat 8

NVEV
Onder grote belangstelling werd maandag 30 nov. in
zaal Leemreis de traditionele pakjesavond gehouden.
Daar mevr. van Hengel verhinderd was, werd deze
door mevr. Versteeg verdienstelijk vervangen.
Het werd een vrolijke avond met spelen als electr.
quiz e.a., 2 zwarte Pieten en bijzonder aardige zelf-
vervaardigde surprises.
Tenslotte gaf mevr. Vngeirling een voordracht ten
beste waarna de secretaresse deze zeer geslaagde
avond voldaan kon sluiten.
Zij deed de opwekking de a.s. kerstbijeenkomst op
16 dec. a.s. bij te wonen.

nu KERSTKALKOEN 't Hoekske Beatrixlaan 22
Telefoon 1756



NEDAP
Toeleverings-
industrie

Product ontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur

In onze vestiging in Hengelo Gld krijgen wij de beschikking
over een ruimte, die ingericht wordt als montage-atelier.
Er zijn dan „open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde

medewerksters
VROUWELIJKE krachten, die MANNEN-lonen willen ver-
dienen kunnen dit nieuwe atelier bezetten.
DurFde stap te zetten, het werk is beslist NIET moeilijk.
Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

handigheid en nauwkeurigheid

de wil om ie werken

Nu velen van U belangstelling tonen voor onze technische
show in de etalage van café-restaurant Winkelman, willen wij
u gaarne de gelegenheid geven om meer te weten te komen
over de mogelijkheden die er in ons bedrijf voor u zijn, zoals
de verdiensten, de sociale voorwaarden en de werksfeer.
Daartoe beleggen wij een INFORMATIE-avond op 10 dec. 1970
van 19.30 tot 21 uur in café-restaurant Winkelman.
Het is vrijblijvend, dus KOMT!!

M. iederlandsche Apparatenfabriek \ K I I 1 P
GROENLO

GEVRAAGD PERSONEN voor de functie van:

automonteur
(zelfstandig kunnende werken)

magazijnbediende

Reis en kleding worden vergoed

Sollicitaties, liefst persoonlijk, alle werkdagen en

's avonds na telefonisch overleg.

AUTOBEDRIJF

A.G.TRAGTER
VORDEN - Tel. 05752-1256

GROTENHUYS
Warmtelechniek

Centrale verwarming

Gas- en oliestook-

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Koopt NU

vóór de prijsstijging
uw uurwerken, goud en zilver
doublé-artikelen

VU iem m Li. 31 iec. s pet korting
ZIE ETALAGE BIJ

fa Kohier - Wissink
HORLOGERIE, GOUD EN ZILVER ARTIKELEN

DANK U, SINTERKLAASJE!

We hadden dit jaar aan St Nicolaas een beste
klant.

Dat waarderen we zeer.

Stevord

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

ZONDAG 13 DEC.

dansen
met medewerking van

Hamaland Combo

3 bars geopend
Toegang voorbehouden

Voorradig de hele serie

MIELE wasautomaten
AANTREKKELIJKE INRUILKORTING

VAKKUNDIGE PLAATSING

Prettig te weten als er eens iets aan uw MIELE
zou mankeren,

wij het fabriekscertificaat hebben als

Erkende Miele servicedienst

Aan een door ons geplaatste Miele kunt u dus
gerust hoge eisen stellen en blijven stellen

WINTERS
Spalstraat 8-10

Een wereldprestatie -
Ongeslagen record in tractorproductie

Daardoor hoge kwaliteit tegen lage prijs

Ook u kunt op uw bedrijf werken met een

McCORMICK

INTERNATIONAL®
uit deze STER-serie

Alle types in voorraad bij uw dealer aan de

Zelhemseweg in Hengelo Gld

L.M.B. „HMGELÖ GLD" O.
TELEFOON 05753-1964

Ook voor alle andere reparatie en verkoop

méér dan 9n f .r. is

PHILIPS KLEUREN T.V.
echt iets voor de feestdagen

^ >

WINTERS
ERKENDE PHILIPS

SERVICE
Spalstraat 8

De lilvervloot
Verstandige tieners kiezen het Ideaal Spaarplan 'De Zilvervloot'
bij de Raiffeisenbank. Ben je 15 geweest en jonger dan 21 jaar, dan
kun je deelnemen aan deze gunstige spaarregeling. Minimaal
f 30,— en maximaal f 300,— per jaar sparen. Als je dat zes jaar
volhoudt ontvang je als kroon-op-
het-spaarwerk een premie van
10% over het totale gespaarde
bedrag, vermeerderd met de
aantrekkelijke bankrente. Het
is ook mogelijk langer dan
zes jaar te sparen. Na 9 jaar
bijvoorbeeld kun je ge-
makkelijk een bedrag van
ca. f 3.700 —bereiken.
Kom eens een folder met
uitgebreide inlichtingen
halen!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

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

Telefoon 05736-369

Ik geef ow de ruumte zeg Sinfferkloas tegen de Kerstman


