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Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat
ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!
ALS
UW BENEN _
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

DROGISTERIJ LENSELINK

U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn
elastische kousen die echte verantwoorde
steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,
breiers van therapeutische en modieuze
elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven
bij verschillende soorten beenklachten.
U moet zeker eens informatie vragen!

Drogisterij Lenselinh
Kerkstraat l - Hengelo GId - Tel. 1300

MCCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Hamové - Hengelo GId
A.S. ZATERDAGAVOND 4 NOV.

Oriënteringsrit
MET

dansen na
Start: 7.30 uur hotel Michels

Inschrijving vanaf 7 uur aan de start

Deelname mogelijk voor auto's, motoren,

en bromfietsen

KENT U DE PRIMA PASVORM VAN ONZE PANTIES

Orchide en Persicot
Tot en met 14 november geven wij bij aankoop van

twee paar

10% korting
ter kennismaking

SCHRöDER BIJ DE KERK

Datsun in"gezinsverpakking."
Hoe zou 't komen dat de meeste gezinsauto's zo saai

zijn ? De Datsun 1200 bewijst toch duidelijk dat zoiets
niet nodig is.

Immers: Do Datsun 1200 is rank genoeg om sportief te
zijn, maar óók groot genoeg voor een heel gezin, 'n Echte
Datsun in gezinsformaat.

Met alle technische "ins" en "outs" die u van een
Datsun verwacht: 69 pk, 145 km per uur, gescheiden
remcircuit, ruitewissers met twee snelheden...

Maar oordeel liever zelf. Bij de 150 Datsundealers in
Nederland kunt u altijd terecht
voor een proefrit.

De Datsun 1200
vanaf f 7700. - Incl. B.T.W.
af Importeur

autobedrijf Herwers
HENGELO GLD

TEL. 05753-1263

DOETINCHEM

TEL 08340-23839

BELANÜfl

Belangrijk nieuws

Deze sportieve
schoen is speci-
aal ontworpen

voor het gebruik van uw
steunzool.Schoen en steun-
zool vormen één geheel.
Daarom loopt u ook zo
prettig op

ód&Ktt
De geschikte schoen voor
uw steunzool

JAN HERMANS
Past. Thuisstraat - Keijenburg

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

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

verse worst 268
3 stuks

Fricandellen 125
250 gram

leverworst 99

BIEDT U

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met kruiden 250
500 gram

Rundergehakt .P«,... 398
500 gram

348
DE GEHELE WEEK:

BIJ AANKOOP VAN EEN EIGENGEMAAKTE ROOKWORST

500 gram zuurkool voor 20 et

Donderdag

500 gram

malsevarkenslappen299
500 gram

hacltévlees
+ kruiden

500 gram

dikke vleesribheties 148
150 gram

tongeoworst 99
Vrijdag en zaterdag

Mager braadvlees 500 gram

Schouderkarbonade soo gram

Braadkuiken soo gram

Kalkoenhaasjes 100 gram
SLAGERSHAM, 100 gram

GEKOOKTE LEVER, 100 gram

PATÉ, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO

598

348

168

180

KEURSUGER

ZONDAG 5 NOV.

orkest

The

Evening Stars

NCOKDIA
HENGELO (GID.)

BARS GEZELLIGHEID



Inplaats van kaarten

GERRIT V.D. BERG

en

WILMA WILLEMSEN

hebben de eer U mede namens hun ouders

kennis te geven van hun voorgenomen huwe-

lijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden

op dinsdag 7 november a.s. ten gemeente-

huize te Hengelo Gld om 10.30 uur.

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de

weieerwaarde heer Ds M. Jansen.

Zelhem, Groen van Prinstererstraat 21

Hengelo Gld, Banninkstraat 17

Toekomstig adres: Pallandstraat 1,
Varsseveld

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal Roth-

man te Varsseveld.

Inplaats van kaarten

Op donderdag 2 nov. a.s. hopen onze lieve ouders,

behuwd- en grootouders

A. OLTHOF

en

A. OLTHOF-HAARING

hun 55-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog voor ons en voor elkaar gespaard mogen

blijven is de wens van hun dankbare kinderen en

kleinkinderen

Hengelo Gld, oktober 1972.

Bekveld D 51.

Gelegenheid tot feliciteren van 19-21 uur in zaal

Bruggink te Hengelo Gld.

Op donderdag 2 november a.s. hopen onze lieve

ouders en grootouders hun 55-jarig huwelijk te her-

denken.

E. A. DENKERS

J. W. DENKERS-ENZERINK

Doetinchem, H. R. Vierdag-Denkers

L. G. Vierdag

Hengelo Gld, D. J. Jolink-Denkers

H. Jolink

J. Denkers

en kleinkinderen

Hengelo Gld, oktober 1972.

Bekveld D 21.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.30 uur in

zaal Concordia, Raadhuistraat, Hengelo Gld.

Op vrijdag 3 november a.s. hopen onze geliefde

ouders, groot- en overgrootouders

H. J. LENDERINK

en

H. A. LENDERINK-ENZERINK

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkind

Hengelo Gld, oktober 1972.

B 28.

Receptie van 3-4.30 uur in zaal Bruggink te Hengelo.

REEDS 30 JAREN TE GAST

De heer en mevrouw Hortensius-Harteloh uit Scheveningen
zullen zo langzamerhand de weg wel weten te vinden naar
de familie Hanskamp aan de Broekweg te Hengelo Gld.
Al voor de 30e maal was dit jaar het echtpaar Hortensius
voor een korte vakantie naar Hengelo Gld gekomen.
Hun eerste bezoek aan de familie Hanskamp begon in de
zomer van 1942. Gehoord hebbende van buurmensen, dat
de toestand te lande goed was, nam men de euvele moed
de familie Hanskamp te schrijven of men ook eens naar Hen
gelo Gld mocht komen.
De behoefte om eens weg te kunnen vluchten uit het enge
bestaan, dat Scheveningen als vestingstad met zich mee-
bracht, daarop toog het echtpaar Hortensius naar de
Gelderse Achterhoek.
In een overvolle trein bereikten ze Arnhem, van daaruit
ging het naar Doetinchem, vervolgens naar Keijenburg,
waarbij het laatste gedeelte te voet ging. Onderweg liepen
de heer Hanskamp en de familie Hortensius elkaar mis waar
door het voor de laatste wel even zoeken werd.
Het eerste verblijf bij de familie Hanskamp beviel zo goed
dat men direct al het idee kreeg vaker terug te komen.
Van het boerenwerk keek de heer Hortensius niet vreemd
op. Gelijk met het eerste bezoek in de zomer van 1972
kon hij aan de slag gaan om te assisteren bij het rogge-
maaien. Zijn commentaar als stedeling: ,,valt nog wel mee".
Mevrouw Hortensius genoot evenals haar man met volle
teugen van de grote vrijheid bij hun eerste bezoek, tegen-
over het toendertijd gedwongen bestaan in Scheveningen.
Samen hebben ze in de loop der jaren vanaf huize Hans-
kamp heel wat fietstochtjes gemaakt, zo dat ze de om-
geving op hun prik leerden kennen.
Vanwege het getrouwe jaarlijkse bezoek leerde men ook
de buren beter kennen. Bij een naaste buurman, heeft men
alle kinderen geboren zien worden, en zien opgroeien.
In elk geval is het echtpaar Hortensius, welke resp. 76 en
71 jaar tellen, langzamerhand vergroeid met de Achterhoek
en Hengelo Gld, en dit zeker ook vanwege de goede zorgen
die de familie Hanskamp aan hen besteed heeft.

Met diep leedwezen geven wij U kennis dat heden

plotseling van ons werd weggenomen onze lieve

schoonzuster, nicht en vriendin

GEERTRUIDA RUESINK

in de ouderdom van 81 jaar.

Uit aller naam:
mevrouw Ruesink-Dumas

familie Holthuijzen-Ruesink

Vorden, 24 oktober 1972.

Bejaardencentrum „De Wheme".

De begrafenis heeft inmiddels op zaterdag 28 oktober

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor

wat zij voor ons is geweest geven wij U kennis van het

overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve zorg-

zame mama

GEERTRUIDA WILHELMINA VAN KEULEN

echtgenote van A. T. Roenhorst

op de leeftijd van 41 jaar.

Haar heengaan was vrede

Hengelo Gld, A. T. Roenhorst

Tineke
Evelien
Joop
Anneke
Leendert

Hengelo Gld, 25 oktober 1972.
Haarweg B 69.

De begrafenis heeft op zaterdag 28 oktober plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Na een geduldig gedragen lijden is van ons heen-

gegaan mijn inniggeliefde dochter en onze lieve zuster

schoonzuster en tante

GEERTRUIDA WILHELMINA VAN KEULEN

echtgenoet van A. T. Roenhorst

Hengelo Gld, mevrouw G. W. van Keulen-v.d. Ban

Wageningen, B. F. Haalebos

C. Haalebos-van Keulen

Hengelo Gld, B. G. Kusters

A. Kusters-van Keulen

Emmen, l. R. Meijer-van Keulen

Zelhem, M. Ooyman

P. J. Ooyman-van Keulen

Hengelo Gld, E. J. Jolink
W. J. H. Jolink-van Keulen

de Lier, H. J. Radstake
H. J. Radstake-van Keulen

Ede, W. Weenink
N. F. Weenink-van Keulen

neven en nichten

Hengelo Gld, 25 oktober 1972.

45 JAAR VOORGANGER IN DE HERV. GEMEENTE

Een dezer dagen hoopt de heer D. W. A. te Winkel uit de

Wilp (Gr.) het 45-jarig jubileum als voorganger der Herv.

Gemeente te herdenken.
Voor deze omgeving is de heer teWinkel geen onbekende.

Ruim 36 jar heeft hij als evangelist de Herv. Gemeente

te Hengelo Gld mogen dienen.

Na op verschillende plaatsen en van verschillende heren

opleiding te hebben ontvangen begon op 1 nov. 1927 zijn

arbeid in Hengelo Gld.

Na het tot stand komen van de nieuwe kerkerde, kwam

er een aanmerkelijke verbetering in de positie van gods-

dienstonderwijzer.

Tevens werd hij hulpprediker te Hengelo Gld. Voor bijscho-

ling werd een geregelde cursus gegeven door de Raad

voor de Herderlijke zorg te Laren (N.H.).

Na zoals voormeld een ruim 36-jarig dienstverband aan de

Hervormde gemeente te Hengelo Gld, werd de heer te

Winkel in sept. 1963 benoemd tot hulpprediker te Roder-

wolde (Dr), waarna hij in januari 1969 verhuisde naar de

Wilp, waar hij inmiddels was benoemd als voorganger.
Men is de Herv. Gemeente van Hengelo Gld zeer erkente-
lijk, dat men aan het verzoek tegemoet is gekomen om op
zondag 5 november bij de herdenking van het 45-jarig
kerkelijk jubileum, een dienst te mogen leiden, 's morgens
10 uur, met na afloop gelegenheid tot feliciteren in ,,Ons

DE WINTER IS ER NOG NIET

DE WARME JASSEN

ZIJN ER WEL

Dan is er verder nog maar een raad bij

ga eens vlug kijken hoe perfekt de nieuwe

kollektie aan uw privésmaak zal voldoen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

50 JAAR DIENSTBAARHEID

Voor mevrouw U. C. Geertsma-Driebergen, Kastanjelaan,
Hengelo Gld was er onlangs een gedenkwaardig moment
aangebroken.
Dit jaar en speciaal in oktober herdacht zij het feit dat
ze 50 jaar verbonden was als organiste aan de Vrijz. Herv.
Kerk, waarbij ze tevens gedurende dezelfde periode de
functie van bestuurslid uitoefende, eerst als secretaresse
en daarna als voorzitster-secretaresse.
Nadat ze in 1921 in Hengelo was komen wonen, werd ze
reeds in 1922 in het bestuur gekozen. Tevens volgde zij
de heer K. Wolters op als organiste, welke toendertijd ook
als organist aan de Hervormde Kerk verbonden was.
In 1930 trok ze mee naar het nieuwe kerkgebouw aan de
Banninkstraat en werd tevens de naam Protestantenbond
gewijzigd in Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden. Voor-
dien werden de bijeenkomsten gehouden in hotel Langeler.
Een hoogtepunt was voor mevrouw Geertsme het moment,
dat zij in 1935 na een afwezigheid van een half jaar, wegens
ziekte, bij haar terugkeer ontdekte, dat er een nieuw orgel
in het kergebouw was geplaatst.
Een ander hoogte punt vormde nu het feit, dat zij bij het
gouden jubileum, de eerste bloemengroeten mocht ont-
vangen van de kerkeraad der Herv. Gemeente en het kerk
bestuur van de R.K. Parochie.
In de loop der jaren heeft ze heel wat voorgangers en be-
stuursleden zien komen en gaan, doch steeds met een ieder
prettig mogen samenwerken, evenals met de kosters, aan
de Vrijz. Herv. Kerk verbonden.
Zolang haar gezondheid het nog toelaat, hoopt mevrouw
Geertsma dienstbaar te blijven aan het werk der Vrijz,
Herv. Gemeente te Hengelo Gld.

VOGELS IN DE BELANGSTELLING

De vogelvereniging „Exokan" te Keijenburg-Hengelo Gld
plaatste een schot in de roos met het houden van een
vogel- en kleinveemarkt.
Enige honderden belangstellende kijkers en kopers hadden
zich naar het Parochiehuis op de Keijenburg begeven 1.1.
zondag om zich er van te vergewissen van het veel aan-
wezige vogelmateriaal.
Zeer vele soorten vogels waren bijeengebracht, o.m. zebra
vinken, Australische mus, nachtegalen, boerksparkieten,
tijgervinken, bandovinken, kanaries enz.
De vogelliefhebbers kwamen van heinde en verre. Uiter-
aard waren bijna alle leden van de vogelvereniging aan-
wezig om hun materiaal te koop aan te bieden, maar ook
eventueel zelf wat te kopen.
Buiten de leden van de vereniging waren er nog talloze
andere belangstellenden, waardoor deze markt in het Pa-
rochiehuis, een gezellige samenkomst was.
Exokan heeft nog meerdere plannen in petto. Naast de
mogelijkheid dat deze markt in de toekomst vaker her-
haald zal worden, wordt 2 en 3 december de jaarlijkse grote
show gehouden, eveneens in het Parochiehuis.
Voor inlichtingen aangaande de vogelvereniging Exokan,
kan men terecht bij het secretariaat, Hengelosestraat 11,
Keijenburg.

ORIËNTERINGSRIT MET DANSEN NA

A.s. zaterdagavond organiseert de Hamové wederom een
avond oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen.
Gestart wordt vanaf 7.30 uur bij hotel Michels, in de Spal-
traat, alwaar vanaf 7 uur gelegenheid is voor inschrijving.
Het is de bedoeling dat de rit kort gehouden wordt en zo-
danig wordt uitgezet dat ook de minder geoefende deel-
nemers de rit met goed resultaat kunnen uitrijden.
Zodra de eerste deelnemers weer aan de finish komen,
ook bij hotel Michels, zullen ze opgevangen worden door
een gezellig stukje muziek van Gert en Piet. Dit duo zal
dan het verdere gedeelte van de avond zorgen dat het
gezellig is en blijft.
Iedereen kan aan deze rit met dans deelnemen.
Tot zaterdagvond in hotel Michels.

^Kerkdiensten

WOENSDAG 1 NOV.
19.30 uur Ds Jansen

dankdienst voor het levensonderhoud

ZONDAG 5 NOV.
8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur de heer D. W. A. te Winkel

Goede Herder Kapel
WOENSDAG 1 NOV.

19.30 uur Ds F. Gerbrandy
dankdienst voor het levensonderhoud

ZONDAG 5 NOV.
10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels, Tel. 05753-2158

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

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 Keijenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6
uur R.K. kerkdienst.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Weenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:
mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

Voor de vele belangstelling,
die we bij ons huwelijk moch-
ten ondervinden, willen wij u
hartelijk danken.

Albert Jansen
Anneke Jansen-

Harmsen

Hengelo Gld, oktober 1972
Hummeloseweg 39

Op zondag 5 november a.s.
hoop ik mijn 65e verjaardag
te gedenken.
Tevens neem ik afscheid als
medewerker aan de Coöp.
Zuivelfabriek te Hengelo Gld.
Gelegenheid tot feliciteren
's avonds vanaf 7 uur in zaal
Michels te Hengelo Gld

H. DERKSEN

Hengelo Gld, oktober 1972.
Hummeloseweg 38.

Te koop gevraagd

boerderijtje
Aanbiedingen aan:
H. Berendse, Hummeloseweg
14, Hengelo Gld

Woningruil
Aangeboden in Borculo een
4-kamer woning met tuin, en
gevraagd in Hengelo Gld een
dito woning, bovendien enige
verkoopruimte, eventueel los
daarvan.
v.d. Wilt, Postbus 5, Borculo
Tel. 05457-1698

Welk meisje of vrouw zou mij
geheel zelfstandig in de huis-
houding kunnen helpen.
Ali Hartelman ,,De Gompert"
B 30, Hengelo Gld, Tel. 1348

Te koop FIAT 850, bouwjaar
1968, kleur wit, met radio,
zeer mooi. Vordenseweg 18,
Hengelo Gld

Te koop damesbromfiets M 21
en wasmachine met verwar-
ming en pomp. Gotink, Zelle-
dijk 32, Hengelo Gld

Te koop 2 pers. ledikant met
toebehoren, divan, kastjes en
tafel. Tevens puin verkrijgbaar
B. Enzerink, Het Stapelbroek

Te koop kolenfornuis en ko-
nijnen. A. Langwerden, Henge
loseweg 42, Zelhem

Te koop ± 1000 oude blauwe
pannen. Tel. 05753-1947

Te koop partij boerenkool-
toppen. A. Boesveld, C 14a,
Enk - Keijenburg

Te koop perceel knolgroen
Th. J. Harmsen, Banninkstraat
24, Hengelo Gld

Te koop gevraagd goedsoor-
tige roodbonte maalkalveren
Harry Jolink, Tel. 1454

Te koop 1.25 ha suikerbieten-
koppen. H. Th. Offenberg
C 61, Keijenburg
Tel. 05753-1979

Plastic
golfplaten
van 1.22 m tot 3.05 m

FA. HARMSEN
Banninkstraat - Telefoon 1220

CATTYTIP
KAT IN BAD

Bij het baden van een kat moet u
er rekening mee houden dat kat-
ten een hekel hebben aan diep
\ \ a t c r en aan water waarvan de
temperatuur sterk afwijkt van
hun eigen lichaamstemperatuur.
Als wasmiddel kunt u het beste
een goede, voor menselijk ge-
bruik bestemde eishampoo ne-
men en die volgens de bijgevoeg-
de gebruiksaanwijzing toepas-
sen. Na door naspoelen alle res-
ten shampoo volledig verwijderd
te hebben knijpt u met de hand
zoveel mogelijk water uit de
vacht en wrijft vervolgens het
dier door en door droog mét een
zachte handdoek. Ofschoon er
katten zijn die geen bezwaar
hebben tegen het gebruik van
een elektrische haardroger, is
het merendeel er doodsbang
voor. Om alle risico van kou vat-
ten te voorkomen, wordt de kat
in een mandje in de buurt van
een warmtebron geplaatst op
zodanige afstand dat de warmte
niet onaangenaam wordt.



MET DE VIVODRINK EN KNABBELWEEK

Oude wijvenkoek 89

Vivo augurken pot 109

chocoladeletters 95
ELKE 2e LETTER Half gClt!

Tolet air spuitbus 198

Kemt hairform 3 fI. 210

Alleen wij brengen u

erwten met
wortelen
3 hele blikken

Extra voordelige inkoop

Slaolie
geen 1/2 liter 145 maar HEEL LITER

Smiths chips
van 112 voor

89

Chipito's van 75 voor 65

Sisisinas liter 89
Pepsi cola liter 99

Amstel pils 1/2 liter 59

DE HELE WEEK

Verse braadworst

Runderstooflapjes
150 gr Berliner

100 gr rookvlees

258

225

379
89

89

mager
braadstuk

contraf i let of rosbief

WOENSDAG EN DONDERDAG

hachévlees
met gratis kruiden

3 Hamburgers 159

Hips voor de soep 249

Vleesgehakt 238
gratis kruiden

Magere speklapjes 185

250 gr leverworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager fricandeau 479

Mager ribstuk 479

Echte biefstuk 379
250 gram

Magere hamlappen 398

150 gek. lever 98

KARBONADE
HAAS RIB SCHOUDER

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse, de goeie

WITLOF

500 gram

Bananen KG

Kleibintjes .» 178
stoofprei KG 58



Onder één dak en voor iedereen

ü kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Alles waar u een bank voor nodig hebt, vindt u bij
de Raiffelsenbank
de bank voor iedereen. De bank die altijd dichtbij is.
Om uit 8 verschillende spaarvormen te kiezen,
verzekeringen af te sluiten, een vakantiereis te boeken
of uw kostbaarheden in bewaring te geven.
Maar waar u ook terecht kunt voor deskundige
effectenbehartiging. Of een rentedragende
Privérekening voor uw salaris met kostenloze
verzorging van al uw betalingen en gemakkelijke
betaalcheques. Of gewoon voor een rustig gesprek
over zaken, waarin juist een zo veelzijdige bank
passende uitkomst kan bieden. Op de manier die
aan persoonlijke belangen tegemoetkomt
Want dat vooral is het kenmerk van de diensten van
de bank, waaraan meer dan 6 miljoen Nederlanders
de voorkeur geven...

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1,1e!. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Miele wasautomaten dragen
drie onderscheidingen:
Kemakeur, Internationaal
Wolmerk en de Goedkeuring
van de Ned.Vereniging
van Huisvrouwen.
Wat wilt u nog meer?

Miele
er is geen betere

Erkende MIELE-service

W I N T E R S
SPALSTRAAT 8-10

VEILIGE ZWAKSTROOMDEKEN
van

INVENTUM
Alle Inventum elektrische dekens zijn voorzien van een trafo. Deze trafo, die
van 220 Volt netspanning veilige zwakstroom maakt, waakt over uw onbe-
zorgde nachtrust. Altijd.

5 uitvoeringen

1 pers. onderdeken
2 pers. onderdeken
duo-uitvoering
2 pers. onderdeken
mono-uitvoering
1 pers. bovendeken
2 pers. bovendeken
duo-uitvoering

De dekens In 2 pers. duo-uitvoering zijn voorzien van twee trafo's, zodat
ledere helft apart geregeld kan worden.
Bovendien krijgt u op iedere Inventum zwakstroomdeken maar liefst 3 jaar
garantie. Dat zegt genoeg over de kwaliteit.

Zwakstroomdekens verkrijgbaar bij:

O R D E L M A N & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

MEUBELFABRIEK

„LENSELINK" N.V.
Vordenseweg 40a - HENGELO GLD

vraagt voor direkt:

W E R K S T E R
voor het schoonhouden van kantoren,

kantine en toiletten

plm 10 uren per week

Aanmelden dagelijks tussen 9 en 17 uur.

PANTALONS
Een grote keus in
EFFEN - STREEP - GERUIT

Schröder BIJ DE KERK

Rente
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

Te koop
2 percelen goed ontwaterde

G R O N D
naast elkaar gelegen, het ene groot
1.55 ha, het andere 2.07 ha, het inbegrip
van op de percelen staande populieren.

Gelegen in de Reigersvoort

Briefjes kunnen ingeleverd worden voor of op 3 nov.
ten kantore van notaris CALLENFELS te Steenderen.

Gunning voorbehouden.

G. AGTERKAMP
Reigersvoortseweg 12 - STEENDEREN

Gelegenheid tot het laten

scheren van uw rundvee
en het slijpen van uw veescheermesjes.

Te koop enkele gebruikte veescheermesjes, merk
Hauptner.

B. Tjooitink
Toverstraat 12 - BAAK - Tel. 483

RUIME VOORRAAD

BLOEMBOLLEN
VOOR KAMER EN TUIN

DIVERSE

tulpen

narcissen

crocus

12 voor 125

10 voor 125

25 voor 125

Kinder Kijo nachtgoed
NU HET KOUDER WORDT

Schröder BIJ DE KERK

blauwe druifjes 15 voor 125

oranje lelies 8 voor 125

doosjes tulpen

3 voor

85

250

Zoek uw voordeel

Tank merkbenzine bij tank-
station

„DE RONDWEG"
Altijd goedkoper

TH. J. HARMSEN & ZN

Wij ontvangen WOENSDAG 1 NOVEMBER
nog

Amerikaanse en
Hollandse eikels

B. J. LEBBINK
HENGELO GLD - Tel. 1226

Fa. Wijnbergen
HENGELO GLD

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

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

CHR. GEM. KOOR

BEKVELD

Dirigent: J. W. van Neck, Zutphen

U I T V O E R I N G
DINSDAG 7 NOV. SCHOOL BEKVELD

DONDERDAG 9 NOV. ZAAL LANGELER

Na een rijk gevarieerd zangprogramma met o.a.
„Der Vogelhandier"

opvoering van het boeiende toneelspel:

„Het Slootje"

Aanvang 7.30 uur

van Us Vissel

Entree ƒ 2.—

Speciale anbieding

helanca kinderpantalons 9.95

dames pullovers 17.50

H. J . B U U N K & Z N

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

INSPECTIE NRS FH-VEESLAG

door inspecteur D. Terlouw, Velp

Ingeschreven werden van:
B. Abbink Woutje 40 b+ 80 S; W. H. Luesink Aaltje 30
b + 80 S, Selma 2 b 79 S; K. H. van Leijden Henny 12
b 79 S; A. B. Zemmelink Tjitske 8 b + 808.

OLIEBOLLEN-AKTIE

De als altijd aktieve Majorettevereniging Hengelo Gld
organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 november a.s.
weer een oliebollen-aktie.
Deze oliebollen-aktie is bedoeld om de kas wat te ver-
stevigen.
Reeds nu worden door het bestuur vele voorbereidingen
getroffen om alles op bovengenoemde datums op rolletjes
te laten lopen.
De leden van de majorettevereniging zullen de smakelijke
oliebollen komen aanbieden tegen een geringe vergoeding
Stel ze niet teleur en laat „Kees" de bakker niet met volle
schalen zitten.

Gemeente
Hengelo Gld

WIJZIGING GELEGENHEID STORTEN VAN VUIL DOOR

PARTICULIEREN

Onlangs is in werking getreden de gemeenschappelijke
regeling met betrekking tot de regionale vuilverwijdering
in de gem. Hengelo, Zelhem, Hummelo en Doetinchem.
De gemeenschappelijke stortplaats is gelegen in Zelhem
en wel aan de Kampweg.
In verband hiermede zal ingaande 1 november 1972 voor
wat het zelf storten betreft de navolgende regeling van
kracht worden:
a op de stortplaats te Hengelo Gld aan de Zelhemseweg,
uitsluitend geopend op zaterdagen van 8 tot 11.30 uur,
kunnen particulieren in het vervolg nog slechts storten
geringe hoeveelheden huis- en tuinafval tot een maximum
hoeveelheid van 1 m3 ineens;
b grotere hoeveelheden dan 1 m3, alsmede ongeacht de
hoeveelheden alle andere soorten afval, zoals puin, stom-
pen en dergelijke, kunnen alleen nog gestort worden op de
stortplaats te Zelhem, tegen betaling van ƒ 3.— per m3.
De stortplaats te Zelhem is op werkdagen geopend van
8.30-12 uur en van 13 - 16.30 uur en op zaterdagen van
8 tot 11.30 uur.

VERGADERING CPB

Mevrouw Hebbink-Zemmelink opende de avond met het
laten zingen van Psalm 150 en gebed.
Een groot aantal dames kon de presidente verwelkomen, in
het bijzonder de nieuwe leden.
De notulen werden voorgelezen door mevr. Harmsen.
Hierna kreeg mevr. Wimmers-Korvenus het woord. Als
lerares huihoudelijke voorlichting wist zij de dames veel te
vertellen over foundations (corsetten, corselettes, step-ins)
en onderkleding.
Voor de pauze werden de corsetten behandeld. Tijdens de
pauze tracteerde mevr. Bulten op heerlijke koeken.
Na de pauze waarin de dames ook alle soorten foundations
mochten bezichtigen, werden de beha's in alle maten en
soorten besproken. Het was een heel leerzame avond.
Mevr. Hebbink bedankte spreekster en bood een attentie
aan. Na de gebruikelijke samenzang en gebed werd de
avond besloten. Op 8 nov. hoop men de volgende ver-
gadering te houden.

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


