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WINTERS Spalstr. 8-10
Gas - Water - Sanitair - Verwarmings-

en Elektro techniek

Gediplomeerd installateur

dankt haar clientèle voor het genoten

vdrtrouwen in 1970 en wenst U een

gelukkig en voorspoedig 1071

BESTUUR EN LEDEN

Chr. muziekver. „Crescendo"
danken allen voor de ondervonden steun

en medewerking in 1970 en wenst een

ieder veel goeds in het nieuwe jaar

CHR. GEM. KOOR

„Soli Deo Gloria
BEKVELD

ii

Wil langs deze weg iedereen hartelijk

dank zeggen voor hun medewerking en

belangstelling bij de herdenking van het

35-jarig bestaan

Tevens wensen wij allen een

voorspoedig nieuwjaar

Speeltuinver. „DE TIMPE"

wenst alle leden en begunstigers

een gelukkig en voorspoedig 1971

Chr. gem. zangver.

„Looft den Heer"

Wij wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

Wij zijn ruim gesorteerd in

koek- en wafelijzers

elektr. verwarmingsdekens
met 3 jaar garantie, vanaf 74.2O

ORDELMAN & DIJKMAN
Spalsraat H -Tel. 05753-1285

Wij wensen allen een voorspoedig 1971

ASSURANTIEKANTOOR

A. J. Memelink
wenst U allen

voorspoedig 1971

IFA KRUIDENIER

BEUMKES

WENST ALLEN

veel voorspoed in 1971

VOOR OUD EN NIEUW

wafel- en oublie bakijzers
WINTERS
Spalstraat 8-10

Grootbods woninginrichting

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Bijenhof aannemersbedrijf
doe-het-zelf centrum

wenst allen een
voorspoedig 1971

B. J. Lebbink, molenaar

wenst allen een
voorspoedig 1971

Wij wensen alle cliënten
zalig nieuwjaar

Drogisterij en schildersbedrijf
Derksen
St Janstraat - Keijenburg

Regelink

Garage - autorijschool -

wenst allen een
voorspoedig 1971

Fa. H. A. J. Besselink

wenst allen zalig nieuwjaar

Makelaars-, Assurantie- en
Accoutantskantoor
Beunk en Niessink

wenst allen zalig nieuwjaar

Architektenbureau
J. A. Heijink

wenst allen een
gelukking nieuwjaar

J. W. van Onna

kapsalon - parfumerie

wenst allen een
gelukking nieuwjaar

Bakkerij H. Bruggink

wenst allen een
voorspoedig 1971

Aan alle vrienden, kennissen

en clientèle wensen wij een

voorspoedig .971
Pluimvee en fouragehandel

J. Franken - Hengelo GId

Bakkerij Hekkelman

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Lurvink's kapsalons

Hengelo GId - Keijenbur?

wenst allen een
zalig nieuwjaar

Automobielbedrijf

A. C. W. Ridderhof
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Lubbers Vege kruidenier
wenst allen een
geliiKking nieuwjaar

Café Wolbrink

wenst al) en een
gelukkig nieuwjaar

G. J. Halfman en Zn

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

G. W. Braakhekke

Fakkerts meelhandel - Vogel-
voeders

wenst allen eert'
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij Alb. Barink

wenst allen veel voor-
spoed in het nieuwe jaar

Lubbers woninginrichtiny

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Hotel Langeler

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

G. R. Beunk, loonbedrijf B 73a

wenst allen een
voorspoedig 1971

Hotel 't Averenck
wenst allen een
zalig nieuwjaar

Ook in 1971 veel rijgenot!
Met de beste wensen voor het
nieuwe jaar
Autorijschool

A. W. Weijers
Poelsweg 47 - Keijenburg

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

Manufacturen - Woning-
inrichting

G. Seesing
Kerkstraat 20 - Keijenburg

H. Steege

Schilders- en behangersbedrijf
C 54a - Hengelo GId
Veel voorspoed in 1971

Fa. J. Th. Slotboom

wenst allrtn een
gelukkig nieuwjaar

Manufacturen - Woninginrichting

wenst een ieder een

goed en gelukkig 1971

Wij danken u voor de zeer vele orders,
die wij het afgelopen jaar van u mochten
ontvangen.

Voor het komende jaar willen wij ook
graag voor u klaar staan.

Gaat u verbouwen?

Krijgt u misschien een nieuwe woning?

Of is er een tapijt of overgordijn nodig?

Kom gerust bij ons praten en u krijgt elke
gewenste inlichting

Daarom start in 1971 met

Manufacturen • Woninginrichting

DISBERGEN
l

Slagerij Raterink

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Hotel „De Eikeboom"

wenst allen een
voorspoedig 1971

Houwen Spar supermarkt

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Harry Joliiik

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

T. Jolij en Zonen

Expeditiebedrijf
wenst allen een
voorspoedig 1971

B. Boers

Veehandel - Hummeloseweg
wenst allen eea
gelukkig nieuwjaar

A. J. Luimes chem. reinigen
Meidoornstraat 17

wens f allen een

gelukkig nieuwjaar

Jansen 't Schoenenhuis

wenst allen zalig nieuwjaar

Bakkerij -Levensmiddelen
„De Spar" Meenink

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Hulstijn, loodgieter

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Assurantie- en Makelaars-
kantoor Gerrits

wenst allen een
voorspoedig 1971

Fa. Wijnbergen en Zn

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wullinks Schoenhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Maalderink - Varkenshandel

Varsselseweg l

wenst allen een
voorspoedig 1971

Een voorspoedig 1971
wordt u gewenst door
A. B. Wolsink ,

Rijwiel- en Bromfietshandel
Spalstraat 25 - Hengelo GId

G. Bruggink

Café „De Zon"
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Harmsen en Geurtsen

De Speciaal zaak in rijwielen
en bromfietsen

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Vamor autorijschool

A. Loonen

wenst allen een
voorspoedig 1971

A. W. Peters, Keijenburg

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Loonbedrijf Ellenkamp

wenst allen een

voorspoedig 1971

A. Groot Kormelink

Horlogerie - Goud en Zilver

Optiek
wenst allen een

voorspoedig 1971

Loonbedrijf Enzerink

D 14a
wenst al l "n e.*n

gelukkig nieuwjaar

H. Boerman, Concordia

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Dagmeisje gevraagd, zelf-
standig kunnende werken,
van 's morgens 9 tot 's avonds
half zeven. Zaterdag en zon-
dag vrij. ƒ 80.— per week.
Brieven onder no. 52 bur.
de Reclame

Te koop Erres TV (2 pro-
gramma's) ƒ 100.—
H. Rondeel, Hummeloseweg
16, Hengelo GId

Voor de belangstelling, onder
vonden bij ons huwelijk, l iet
zij bloemen, cadeaus, felicita
ties of persoonlijk bezoek, \vi l
len wij hartelijk dank zeggen

J. Bloemendaal
A. Bloemendaal-

Hukkcr

Hengelo GId, dec. 1970
Varsselseweg B 67

Wie wil oude dame behulp-
zaam zijn bij het naar bed
gaan, 's avonds van plm. 9
tot 10 uur. ƒ 5.— vergoeding
per keer. Inlichtingen: mevr.
Voltman, 't Regelink, Telef.
1994

HBO l PETROLEUM

Kwantum extra lage
prijzen

G. WEULEN
KRANENBARG

Vorden

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

T,l«foon 3539

GEGALV. GOLFPLATEN

SPOORBIELS

OLIETANK

G. WEULEN
KRANENBARG

Vorden

Café-Slijterij v.d. Weer
TEL. 1252 - HENGELO GLD

Wij hebben een grote sortering

DRANKEN
Tevens wensen wij allen een voorspoedig 1971

G. Kuipers

Fruit huis - Bloemenmagazijn
wenst allen een
voorspoedig 1971

B. Grotenhuys - Spalstraat 18

Manufacturen en Confectie
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Uil! ..HENGELO GLD" P
ZELHEMSEWEG 30 - TEL. 1964

SERVICE

UW

McCORMICK

INTERNATIONA!:
DEALER

VOOR AL UW

WERKTUIGEN
zijn wij ruim gesorteerd

PZ TROMMELSCHUDDERS

PZ CYCLOMAAIERS o.a.

cm 135 - cm 160 en de nieuwe

cm 160 2-trommel
OOK NU IN HENGELO GLD DE TOPPER

VOOR 1971

de Strela

KEMPER MESTWAGENS
nog enkele voor de a.s. prijsverhoging,

w.o. 2.5 ton en 3.5 ton

CULTIVATOREN

nieuw en gebruikt

KUNSTMESTSTROOIERS
w.o.

PZ ROTELLA - VIBRAX EN VICON

niéuw en gebruikt

En vergeet niet te komen kijken naar onze

nieuwe tractoren
Alle types uit onze STER-SERIE in voorraad

Wij danken onze clientèle voor het in ons gestelde

vertrouwen in 1970 en hopen u in 1971 weer van

dienst te kunnen zijn.

WIJ WENSEN U AL HET GOEDE VOOR HET

KOMENDE JAAR

Een stevige

handdruh
voor u bij de wisseling van

1970-1971, van uw drukker en

uitgever van DE RECLAME

Een wekelijkse

vriend, waar

ieder naar uitkijkt

Hartelijk dank

en alles goeds



Heden overleed in het Wilhelmina ziekenhuis te

Doetinchem, na een langdurig geduldig gecli

lijden in haar Heer en Heiland, mijn lieve vrouw en

onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

GERRITJE NIJHOF

echtgenote van Hendrik Jan Bosch

op de leeftijd van 71 jaar.

De hoop op een zalig wederzien,

troost ons in dit zware verlies

Hengelo Gld, H. J. Bosch

Ruurlo, J. G. Blikman-Bosch

H. Bukman

Vorden, G. H. Lebbink-Bosch

M. J Lebbink

Winterswijk, D. J. Bosch

H. A. Bosch-Nijenhuis

Hengelo Gld, G. J. Bosch

B. J. Bosch-Korenblek

Steenderen, G. Mulder-Bosch

T. H. Mulder

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 14 december 1970.

B 104.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Alg.

uifplaats te Hengelo Gld.

Gero
voor uw leven

GROTE SORTERING

WINTERS
Spalstraat 8-10

"CONCORDIA"

Hengelo (Gld)

NIEUWJAARSDAG l JAN.

dansen
THE MOODCHERS

ZONDAG 3 JAN.

The Evening Stars

3 bars geopend

Toegang voorbehouden

De Besturen van de hieronder genoemde ziekenfondsen, die

samenwerken in de Verrekenkas „Oost-Nederland" voor de

vrijwillige verzekering, maken bekend dat de premie per

l januari 1971 als volgt is samengesteld:

Vrijwillige Verzekering.
ƒ 48.50 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder

ƒ 72.75 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen

ƒ 32.55 per maand voor verzekerden, die vallen onder de lande

lijke - of bijzondere reduktieregeling.

Bejaarden Verzekering
De premie voor de bejaardenverzekering zal par l januari

1971 als volgt luiden:

Premie per maand bij een voor

inkomen
0
 dat loopt: echtparen

I ƒ 6.264.- ƒ 20,70

II van ƒ 6.264,01 tot ƒ 7.274.- ƒ 41,40

III van ƒ 7.274,01 tot ƒ 9.132- ƒ 51,75

IV van ƒ 9.132,01 tot ƒ 10.989.- ƒ 72,45

voor

alleen.

staanden

ƒ 20,70

ƒ 41,40

ƒ 51,75

ƒ 51,75

0
 Vermeld zijn de inkomensgrenzen zoals deze laatstelijk zijn

vastgesteld per l augustus 1970.

N.B.
Bovengenoemde premies zijn allen eksklusief de premie voor

de aanvullende verzekering die per ziekenfonds iets kan

afwijken.

De Ziekenfondsen:

Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn

A.N.O.Z. - Apeldoorn

Voorzorg - Arnhem

Verenigd Deventer Ziekenfonds - Deventer

Oude IJssel - Doetinchem

O.G.Z.O. - Goor

Voor de IJsselmond - Kampen

H.E.L.D. - Lobith

Tiels Ziekenfonds - Tiel

Arnhem en Omstreken - Velp

A.N.O.Z. - Zutphen

Zwolle en Omstreken - Zwolle

GROTENHUYS

Warmtetechniek

Centrale verwarming

Gas- en olieslook-

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

ZAKELIJKE VERNIEUWINGEN

In de laatste maanden van 1970 vonden diverse zakelijke ver-

nieuwingen plaats.

Onder architectuur van W. Boerman, Steenderen, verkreeg

de fa. Hekkelman, bakkerij, Raadhuisstraat, een geheel nieuw

en modern zakenpand.

De winkelruimte, met de nieuwbouw het driedubbele van

voorheen, voorziet in een dringende behoefte.

In de nieuwe winkel, waarin door aanbreng van diverse stel-

lingen en vooral de grote vitrinetoonbank, het publiek een

ruim overzicht krijgt, is met lichte kleuren een goede koop-

sfeer geschapen.

Door de nieuwbouw is nu in de winkel ook een ruime stelling

aangebracht, waarop het grote assortiment aan broodsoorten

kan worden uitgestald.

De bakkerij is door aanbouw van broodopslagruimte, cen-

traal komen te liggen, hetgeen economischer kan werken,

daar er nu ook meer ruimte hiervoor is vrijgekomen.

Door het aantrekken van de naast de bestaande winkelruimte

gelegen magazijn, verkreeg de fa. J. Th. Slotboom, B 98,

Rijwiel en Bromfietshandel, een grote oppervlakte aan ver-

koopgelegenheid. Het magazijn, vanwaar uit o.m. landbouw-

artikelen verkocht werden, heeft in het achtergedeelte van

het woonhuis een plaats gevonden.

Nu is de firma beter in staat haar assortiment in rijwielen,

bromfietsen en aanverwante artikelen te tonen. Om artikelen

zoals kinderrijwielen, steps, beter te kunnen tonen t.o.v.

grotere stukken is rechts in de winkel op borsthoogte een

zware stelling aangebracht.

Van oud naar nieuw is een predikaat, dat juist van toepassing

is bij de Fa. D. Jansen en Zn, Bleekstraat.

Van het oude bedrijf dat vervangen werd door totale nieuw-

bouw, bleef geen enkele muur staan.

Door gestadige uitbreiding van het assortiment, was de oude

winkelruimte veel te klein geworden.

Onder architectuur van architectenbureau J. A. Heijink

Hengelo Gld werd een ruim winkelpand geplaatst.

Brede etalages geven een ruim inzicht in de nieuwe winkel-

ruimte welke de mogelijkheid biedt, de artikelen in ver-

schillende afdelingen op te stellen. Door brede verlichtings-

ornamenten, keurig in het plafond verwerkt, en spotlights,

heeft ook bij avond het publiek van buitenaf een goede inkijk

in de winkel.

GEMEENTENIEUWS

Gedurende de periode 28 december 1970 t.e.m. 2 januari 1971

is het toegestaan aan personen van 18 jaar en ouder, wettelijk

geoorloofd vuurwerk in de openlucht af te steken.

Het is personen beneden de leeftijd van 18 jaar slechts toe-

gestaan bedoeld vuurwerk af te steken in het bijzijn van

ouders of andere daarvoor verantwoordelijke personen.

Volkstelling.

Naar aanleiding van een enige tijd geleden in dit blad opge-

nomen artikeltje over de volgend jaar te houden algemene

volkstelling hebben zich reeds een aantal personen aangemeld

om daarbij als teister of teller te assisteren.

In de desbetreffende mededeling werd als vergoeding in het

vooruitzicht gesteld een bedrag van ƒ 25.— per teldag.

Bovenvermeld bedrag is intussen nader bepaald op ƒ 30.—

per teldag.

Zoals bekend, zullen met de telwerkzaamheden ongeveer vier

tel-dagen gemoeid zijn, te weten twee dagen vóór en twee

dagen na het teltijdstip, zodat een bedrag van maximaal

ƒ 120.— als vergoeding kan worden uitbetaald.

Overigens wordt meegedeeld, dat men zifh nog tot 15 januari

a.s. ter secretarie, hetzij aan het loket dan wel telefonisch

als teister of teller kan opgeven.

Alvorens de telwerkzaamheden verricht zullen kunnen worden

zal tijdig ten gemeentehuize een bijeenkomst worden belegd,

waarop aan de hand van een door het Centraal Bureau voor

de Statistiek op schrift gestelde omschrijving van werkzaam-

heden voor de tellers, een nadere instructie zal worden

opgegeven. Degenen, die zich reeds voor bovenstaand doel

hebben aangemeld en zij die dit alsnog zullen doen, zullen

t.z.t. daarvoor een uitnodiging ontvangen.
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31 DEC.

Ned. Herv. Kerk

19.30 uur Ds van Thiel

l JAN.

10.30 uur Nieuwjaarsbegroetin^

in „Ons Huis"

Goede Herder Kapel

31 DEC.

19.30 uur Dr A. v.d. Hoeven

Vrijz. Herv. Kerk

31 DEC.

19 uur Ds Brinkerink

Zondagsdienst doktoren

l, 2, 3 JAN.

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Zondag»flenst wijkverpleging

31 DEC., l, 2, 3 JAN.

Zr. Foeken. Hummelo. Tel. 08348-236

Zondag«dlen«t dl«renart«an

l JAN.

Dr. Eil telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

2, 3 JAN.

Dr Fellx. telefoon (0575Q 266 b.g.g. 008

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groen» Krulagebouw. telefoon 1397

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 Hengelo Gld.

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. M!B 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. In Zelhem zaterdagsavonds

7 uur R.K. kerkdienst

l

WANSINK

heft 't glas op het nieuwe jaar

Champagne
GROTE KNALFLES

Frambozen bessenwijn

met veel jonge jenever van 395 voor

Cibrandos Van 470 voor

Ricordo Vermouth

van 350 voor

Graves Superieures

van 475 voor

Chateau neuf de pape

BIJ ELKE FLES WIJN EEN MOOI GLAS GRATIS

een pak vers gebrande

en

pinda's 49
DE ECHTE VIVO

SLAOLIE
NOG STEEDS SLECHTS 129

Friso bloem
HEEL KG

WORST 139
OOK AAN STUK 250 GRAM

ONZE HEERLIJK GEKRUIDE

258
500 GRAM

BOTERMALSE ^f^^. ^^^^ .̂ •̂ •k.

bielstuk 289
250 GRAM

Haas-, Rib- en Schouderkarbonade
Volop Kant en klaar ballen gehakt

Biefstuk tartaar, Bami en Nasi
EN NATUURLIJK VOOR DE BEKENDE SUPERMARKTPRIJZEN

Jonathan 2 KG

Kassla 2 KROP 78
Verder heeft U de grote Kerstadvertentie of folder toch nog; die loopt nog steeds in zijn volle

omvang tot 2 jan. 1971

GAARNE WENSEN WIJ U EEN PRETTIGE JAARWISSELING EN VOOR 1971

VEEL HEIL EN ZEGEN

VUUR WERK
scheurkalenders - zakagenda's - almanakken

nieuwjaarskaarten

WOLTERS BOEKHANDEL


