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Voor de feestdagen
Philips zwart-wit TV

Philips kleuren TV
in verschillende prijzen

Indesit TV 61 cm beeldbuis 498.—

Erres cassette-recorder

van 169.— voor 139.—

Erres stereo FM radio-cassette-recorder
met pick-up combinatie, op draaivoet, met inbegrip

van 2 boxen van 1439.— voor 998.—

Philips stereo radio-versterker
met inbegrip van 2 boxen 599.—

Philips stereo bandrecorder 699.—
met inbegrip van 2 boxen a 103.—

Philips stereo radio pick-up combinatie
948.—

hierbij 2 boxen a 103.— GRATIS

Belair radio cassette-recorder stereo
voor net en batterij van 698.— voor 598.—

Philips stereo pick-up
met inbegrip van 2 boxen 549.—

W I N T E R S
S PALSTRAAT 8 - 1 0

Al wordt het steeds duurder

Wij zijn nog altijd goedkoper

Tankstation „de Rondweg"

TIL HARMSEN & ZN

Uw kookkunst en het vakmanschap van de keurslager

Door samenwerking een feestmaal

Een fijne

K E R S T R O L L A D E
Keus uit:

RUNDER- of VARKENSFILETROLLADE
en BRAADROLLADES

. Voor het kleinere gezin een heerlijke

K E R S T R O L L E T T E
Een klein, doch zeer fijn gevuld rollaadje van

plm. 500 gram. In 40 min. zacht gaarbraden

Als u ieder een eigen heel portie vlees wilt

geven, zijn er verrukkelijke

K E R S T V I N K E N
(20 min. zachtjes braden)

Kies ook een feestelijk stuk groot vlees uit
zoals:

Lende, Rosbief, Contrefilet
Varkensfrikando,

Varkensfilet

Deze advertentie is geldig

t.e.m. 30 dec.

Kerstvleeswaren
Achterham, 100 gram

Gebraden rol lade, 100 gram

Gebraden fricandeau, 100 gram

Gekookte tong, 100 gram

Staaf paté, 100 gram

Champignon paté, 100 gram

149

120

149

149

89

99

Kerstsoep
Ossestaart, 500 gram 248

Schenkel, 500 gram 398

Soepvlees (m.kl.b.), 500 gram 258

Rundergehakt speciaal, 500 gram 450

Varkensgehakt speciaal, 500 gram 399

Eet èèn van de feestdagen ook eens
Verse kip, 500 gram 238

Kippeboutjes, 500 gram 325

Kalkoenhaasjes, 100 gram 180
Babykalkoen, 500 gram 298
Kalkoenpoten, 500 gram 298

FRIKI diepvrieshaantje 1 kg 299
hierbij:
500 gram frites + blik appelmoes voor 199

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 1973

Lekkere hapjes voor gezellige uren

Kroketten, 4 stuks 79

Bitterballen, 8 stuks 75

Ovensnacks, per stuk 99

Vleessalade, 100 gram 98

Fonduesaus, 100 gram 89

Filet Americain, 100 gram 148

Ga met Kerst ook eens fondueen

Wij hebben voor u:

FONDUEVLEES in allerlei variaties

sausen, ossewit, enz. enz.

Onze dagreklames

maandag en dinsdag

VERSE WORST, 500 gram 268

Woensdag

GEHAKT + KRUIDEN, 500 gram 250

Donderdag

MALSE VARKENSLAPPEN, 500 gram 299

Vrijdag en zaterdag

MAGER BRAADVLEES, 500 gram 598

EEN QOE^F RAAD:

Kom alvast eens binnenlopen voor nadere inlichtingen en eventuele bestellingen op te geven Wij zijn u graag van
dienst en daar is tijd voor nodig. DOOR SAMENWERKING EEN FEESTMAALI

Keurslager van Burk
KEURSLAGER

Het open uitstallen van alle soorten goederen in de winkel is in de tegen

woordige tijd onvermijdelijk. Een zaak als de onze zou niet kunnen be-

staan als de aangeboden artikelen nog in kasten en laden waren op-

geborgen zoals dat vroeger gebruikelijk was.

Deze nieuwere opvatting heeft ook zijn bezwaren. Een klein kind zal

licht bezwijken voor de verleiding van zoveel opgestapelde heerlijk-

heden en zich één van de vele begeerlijke dingen toe-eigenen.

We kunnen ons dat goed indenken en zijn van mening dat moeder, als

de kleuter met zijn verworven bezit thuiskomt, volstaan kan met ons dit

terug te geven of te betalen. Ze hoeft daar verder zeker geen probleem

van te maken.

In de laatste tijd is bij ons echter het aantal diefstallen door grotere

kinderen en volwassenen onrustbarend gestegen.

Wij hebben tot nu toe daarbij steeds een soepele houding aangenomen.

Een record aantal gevallen door ons in de laatste weken geconstateerd,

noodzaakt ons in de toekomst hierbij harder op te treden. We kunnen

niet anders.

In de toekomst zullen alle diefstallen die gepleegd

worden door volwassenen of kinderen boven de kleuter

school-leeftijd, aan de Politie opgegeven worden.

Ouders,
wilt u deze advertentie aan uw kinderen laten lezen? Ook als u zeker

meent te weten dat uw kinderen zoiets niet zullen doen. In meerdere

gevallen is ons de laatste weken gebleken dat ouders onaangenaam

verrast waren door de feiten. We kunnen u dit vragen omdat we ervan

overtuigd zijn dat 99,9% van de Hengelose ouders deze dingen van

hun kinderen sterk zullen afkeuren.

Bij gesprekken met ouders is ons dat duidelijk gebleken.

Jongelui,
zó kunnen we niet doorgaan. Van nu af gaan we harder optreden als

jullie je handen niet thuis houden.

Wij gaan naar de Politie en jullie gaan voor de bijl.

J. W. Smeitink
STEVORD

TRACTOREN
GEHEEL GEREVISEERD EN GESPOTEN

MC CORMICK 624

MC CORMICK 523

MC CORMICK 423

MC CORMICK 323

Ook tractoren zo van de boer
OM ZELF OP TE KNAPPEN

MC CORMICK 423

MC CORMICK 323

FORD DEXTA MET DIFF.SLOT

FORD P 3

Gebruikte werktuigen
HARKEERDERS, ook voor 3-punts

MAAIBALKEN, ook voor 3-punts

KUNSTMESTSTROOIERS

MESTWAGENS

MELKBUSSENBAKKEN

ACHTERLADER (kuilvoer)

TRANSPORTEUR

NU voordelige

Strela's en cyclomaaiers

LM.B. „HENGELO GID" n.v.
ZELHEMSEWEG - TEL 05753-1964

WIL MEN VOOR DE FEESTDAGEN

een koude schotel
en of pudding
Russisch ei

Hors d'oeuvre

Huzarensalade

Chipolatapudding

Perzikenpudding

enz. enz.

Bestellingen gaarne vroegtijdig, dan kun-
nen we er de meeste zorg aan besteden

HOTEL LANGELER
HENGELO GLD - TEL. 05753-1212

KERSTAVOND NA 6 UUR
EN Ie KERSTDAG GESLOTEN

Nu het jaar 1972 bijna teneinde is kan de Hengelose

Toneelvereniging HTV, met tevredenheid terugblikken

op een succesvol seizoen.

Mede dankzij een grote toeloop van bezoekers bij de

gehouden toneelopvoeringen, hebben de spelers en

speelsters de nodige inspiratie opgedaan, tot het

brengen van een brok verantwoorde ontspanning.

Hartelijk dank daarvoor en zeker ook dank voor alle

ondervonden medewerking, die ons in staat hebben ge

steld, de toneelavonden te doen slagen!

Vanaf de planken wensen wij U prettige feestdagen

en een heilzame overgang van oud naar nieuw.

De leden van HTV

Hengelo GId, december 1972.



HENK ELLENKAMP

en

RIET WOLTERS

hebben de eer U, kennis te geven van hun voor-

genomen huwelijk, waarvan D.V. de voltrekking

zal plaatsvinden donderdag 21 december 1972

om 13.30 uur in het gemeentehuis te Varsseveld.

Dagadres: zaal Concordia, Hengelo Gld.

Toekomstig adres: Marktstraat 1, Silvolde

Receptie: 15.00 tot 16.30 uur.
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TONNIE HARMSEN

en

DINIE ROEKEVISCH

geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden op

vrijdag 22 december a.s. om 11.00 uur ten ge-

meentehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld door Ds J. P. Kabel.

Hengelo Gld, Aaltenseweg B 38a

Ruurlo, Beatrixlaan 7

december 1972

Toekomstig adres: Kastanjelaan 8, Hengelo Gld

Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in zaal Concordia,

Hengelo Gld

>
%
\

>

U kunt het aan hebben
of op of om ...

Er is veel in mode voor mannen bij MODEHUIS

LANGELER.

Overhemden om aan te hebben; een hoed om
op te hebben; een das om om te hebben.

't Een nog mooier dan het andere

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)!i
Voor verloven
met de kerst

hebben wij vele soorten

verlovingsringen
en voor het verlovingsdineetje of

cadeautje

kaarsenstandaards
in vele uitvoeringen

roomstelletjes
leuke theeglazen
op verzilverde voet

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek
Spalstraat 27 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1771

Coöp. Zuivelfabriek
„Hengelo"

Bezorging melkprodukten voor de
Kerstdagen

Zaterdag 23 dec. 1972
wordt bezorgd voor alle drie zondagen

Wij komen dus bij u terug op woensdag 27 dec.

Vriendelijk willen wij u verzoeken, reeds vrijdag
bepaalde produkten, zoals b.v. sterie, fris-
dranken enz., af te nemen.

Dit bespaart ons zaterdag veel werk. Mogen
wij op uw medewerking rekenen?

Mocht u onverhoopt melkprodukten nodig
hebben, de fabriek is hiervoor open op

2e Kerstdag
's morgens van

10-12 uur

De gezamenlijke venters wensen u prettige
feestdagen

SLIJTERIJ

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1274

Verwen Uzelf met de feestdagen!
Whisky Kings Club
Whisky Black & White
Cognac Hennessy b.a.
Cognac Rémy Martin VSOP
Rum Polar
Turkisch Mokka Keuck
Finse Wodka Finlandia

van 14.75 voor 13.50
van 18.50 voor 14.95
van 20.95 voor 18.95
van 26.25 voor 23.50
van 14.95 voor 12.95
van 20.95 voor 16.95
van 18.85 voor 13.95
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Drambuie (Een heerlijke Schotse whisky likeur op honingbasis)

van 20.25 voor 18.75
Bénédictine (kruidenlikeur) van 19.90 voor 16.95

Ruime sortering in BOLS en HENKES LIKEUREN

Bessenjenever, kersen-, frambozen-, abrikozen- en citroenbrande-
wijn vanaf 8.75 per liter

Wijnen voor:
VOORGERECHT - WILD - GEVOGELTE - ROOD EN WIT VLEES

VRAAG ER NAAR!!

Laat de glazen klinken!
CHAMPAGNE CHARL HEIDSICK demi-sec.
de vorst onder de champagnes

tijdelijk van 18.95 voor 17.75

HENKELL TROCKEN SEKT 13.50

AANBIEDING: Bij iedere fles een originele champage-flüte gratis!
Deze flüte zit met de fles verpakt in fraaie omdoos; tevens ge-
schikt als relatie-geschenk.

RITTMEISTER SEKT

Een goeie sekt voor lage prijs normaal 7.85 nu 6.95

CIDRE RUWET

Door het lage alcoholgehalte (4%) kunt U ook Uw kinderen mee
laten genieten in het knalfestijn 3.75

3 flessen voor 10.—

Dranken voor de keuken!
MADEIRA - speciaal voor soepen en sausen

MARASOUIN en RUM - voor puddingen

Alles in grote en kleine flessen

Costa • Blanca
ROOD & ROSÉ

Speciaal geschikt voor party's en fondue-avonden

Magnum a 2. 1 l 7.95
Bemande fles , a 3 l 11.75

Inclusief die mooie fles

Van het huis Vincent Racanel kozen wij twee vlotte wijnen uit deze

streek, terwijl de prijs volgens huidige begrippen ongekend laag

mag heten, m.n.

CÖTEAUX LATOUR DE FRANCE (medaille d'or) 4.95

COTEAUX DE LANGUEDOC 4.95

Onnodig verder te vermelden, dat wij ruim gesorteerd zijn in alle
merken binnenlands gedistilleerd in elke prijsklasse, b.v.:
WED. v.d. EELAART, KUYPER, HARTEVELT, FLORIJN, BOLS,
MISPELBLOM, COEBERGH, te veel om op te noemen.
Ook hebben wij voor U een ruime sortering

GESCHENKVERPAKKINGEN EN RELATIEGESCHENKEN

Kom eens kijken en overtuig Uzelf. Vanzelfsprekend bezorgen wij
gratis aan huis.

Wij wensen U genoeglijke feestdagen toe!

2e KERSTDAG 26 DECEMBER

orkeaf

Sang und Klang

CORDIA
HENGELO (GLD.L

BARS GE IELLIGHEID

J. G. van Dijke, tandarts

Woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag
29 dec.

Spoedgevallen tandarts Edens, Vorden; uitsluitend

op het spreekuur van 9-10 uur v.m.

KERSTFEEST
Het kerstfeest van de school Bekveld

wordt gehouden op

donderdag 21 dec.
's avonds 7 uur in de school

Komt allen

De oudercommissie

H.H. Konijnenfokkers
Vanwege de grote invoer van tamme ko-
nijnen uit het buitenland, hebben wij dit
jaar geen hoge prijzen.

Wij zullen betalen, wat maar even kan.

Konijnen worden ontvangen op

woensdagavond 20 dec.
van 6 tot 10 uur

donderdagavond 21 dec.
van 6 tot 8 uur

Grote partijen worden opgehaald

HARRYJOLINK
TEL 1454 - HENGELO GLD

Grote
OLIEBOLLEN-ACTIE
Zaterdag 30 dec. 1972

ORGANISEERT DE SUPPORTERSVER.

TEN BATE VAN DE

muziekver St Caecilia
TE STEENDEREN

een grote
oliebollen-actie
Degenen, die voor de jaarwisseling oliebollen

wensen, kunnen deze bestellen bij:

Steenderen: JOH. GEBBING - TEL. 05755-264

Steenderen: BAKKER MASSELINK - TEL. 05755-337

Baak: H. KOEKKOEK - TEL. 05754-337

Zorg dat u
't warm houdt.

^ Stook Esso lïaardolie.
Zonnekracht in elke

druppel.

Oliehandel^H. HULSHOF
Toldijkseweg 33 - STEENDEREN

Tel. 05755-470

-*J



Wijzen en herders aanschouwden

het licht van de Ster!

Ruim 19 eeuwen zijn wel heel ver.

Toen werd aan de mensen de Boodschap gegeven

In naastenliefde en vree met elkander te leven.

Op deze ontredderde wereld

van haat, afgunst en strijd

Raakt men de sporen van

resultaat heel vaak kwijt

En toch wordt ieder jaar in de Heilige Nacht

Overal op aarde dit Grote Wonder weer herdacht

Mogen velen in dit Licht dan

hun opdracht verstaan

Niet alleen voor zichzelf, maar

ook voor and'ren door 't leven te gaan

U. G.-D.

Peuters vermaken zich opperbest

Recht dankbaar en gelukkig geven wij U kennis van

de geboorte van ons zoontje en broertje

Gerjan

K. Verhoeff

G. Verhoeff-Lootsma

Ary, Cor, Freddy en Peter

Hengelo Gld, 15 dec. 1972.

Fokkinkweg 15.

Tijdelijk: Wilhelmina ziekenhuis, Doetinchem

GERRIT WOLSINK SLAAGDE VOOR TANDARTS

Onze plaatsgenoot Gerrit Wolsink, bij meerderen beter be-
kend als top-motorcrosser, legde met zeer goed gevolg
de proeve van bekwaamheid af voor het laatste gedeelte van
het examen voor tandarts, aan de Rijksuniversiteit te Amster
dam.
Gerrit Wolsink heeft hiermede de hem veelal aangemeten
titel van vliegende tandarts, tot werkelijkheid gebracht.

GESLAAGD

Aan het Conservatorium te Utrecht slaagde voor het examen
piano-pedagoog, mevr. Hartemink-Hilderink, voorheen woon
achtig te Keijenburg.

Met goed gevolg deed B. Schuurman (Ruurloseweg te
Hengelo Gld) examen voor het diploma Gemeente-admini-
stratie l, waarvan 2e gedeelte nieuw reglement.

Kort allerlei

Hiernaast een beeld van

de onlangs in Hengelo

geopende peuterspeel-

zaal, met op de achter-

grond enkele toezicht-

houdsters

Het initiatief dat een aantal dames naar voren bracht om

een peuterspeelzaal op te richten, heeft er toe geleid, dat

midden november een Stichting Peuterspeelzaal Hengelo

van de grond kwam.

Na overleg kreeg men de beschikking over een ruimte in de

oude pastorie van de R.K. Kerk,, die grotendeels met eigen

krachten grondig werd opgeknapt.

Dat er behoefte was aan een speelruimte voor kinderen,

blijkt nu steeds meer ouders zich nog dagelijks aanmelden

om ook hun kinderen te laten verblijven in de peuterspeel-

zaal, die dagelijks geopend is van kwart voor negen tot

kwart voor twaalf.

De peuters leren in deze peuterspeelzaal zich zelf of ge-

zamenlijk te vermaken, en komen er reeds toe met ndere

kinderen te kunnen omgaan.

Alhoewel deze peuterspeelzaal voor alle gezindten geldt en

geen direkte voorbereiding is op de kleuterschool, wordt er

voor deze peuters al wel enige ondergrond opgebouwd

voor later.

O.l.v. de leidster mevr. Hoogeweg doen de peuters allerlei

spelletjes, zingen liedjes en doen aan handenarbeid.

Een voorbeeld van dit laatste zijn de hoedjes, welke de

peuters speciaal voor de officiële opening van de peuter-

speelzaal, hebben vervaardigd.

De peuters vermaken zich opperbest hetgeen het bestuur

der peuterspeelzaal tot vreugde stemt, welke zeker nog

eens haar dank wil uitdrukken voor de grote medewerking

van de Hengelose middenstand en de gemeente Hengelo

ondervonden bij het tot stand komen van deze speelzaal.

Tonnie Seesing is als aankomend crosser nu al rijk aan
attributen in zijn prijzenkast. Naast een beker van Hamové
voor het kampioenschap jeugdcross 1972 te Hengelo Gld,
kreeg hij van Gerrit Wolsink een prachtige beker uit diens
eigen grote kollektie en daarnaast een shirt van de sup-
portersclub Gerrit Wolsink. j
Dit alles vond plaats op de feestavond van Hamové in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

Hoestmeuglijk de nieuw opgerichte carnavalsvereniging te
Hengelo Gld begint steeds meer aan bekendheid te winnen.
Nog snel opgave doen tot 1 jan. a.s. bij H. Berendse, Hum-
meloseweg.

Biljarten is een kunst, welke W. Boerman van de b.v. Con-
cordia '54 te Hengelo Gld goed onder de knie heeft.
Met een geslaagd districtskampioenschap maakt hij met
vlag en wimpel promotie naar de Ie klasse KNBB, district
Doetinchem.

Het Waterlooplein was in Hengelo Gld, voor korte tijd. De

chr. muziekver. Crescendo heeft plannen binnen afzienbare
tijd weer een waterlooplein te vormen, met het houden van

de 2e rommelmarkt.

Keijenburg zet vaart achter haar plannen om een eigen

gymnastieklokaal van de grond te krijgen. De stenen staan

al op elkaar, met de mogelijkheid, dat binnen niet al te
lange tijd alles onder dak komt.

Een gat graven is geen kunst, maar dit snel en vakkundig

doen, zoals enkele heren onlangs aantoonden bij een riool-
verstopping, is eenvoudig klasse.

Glaasje op, laat je rijden, krijgt vooral met de feestdagen

nog meer betekenis. Een gewaarschuwd mens telt voor twee

CONCORDI
CAFÉ

RESTAURANT

CAFETARIA

Raadhuisstraat 36
HENGELO GLD

Tel. 05753-1461

DRANKEN
EEN GOED ADRES, EEN VERTROUWD ADRES

voor de feestdagen, nog beter het hele jaar rond!

WiltU het gaarne thuisbezorgd hebben, bel dan 1461 en Uw drank(opdrachten)

worden prompt uitgevoerd.

LEKKERE HAPJES
Lekkere hapjes van Concordia: om in te bijten!!

Vooral voor de feestdagen, extra fijn en gemakkelijk! Gemakkelijker kan het niet!

Voor U een vraag? Voor ons een weet, uw bestelling wordt snel en keurig verzorgd
i

VOOR SLAATJES VROEGTIJDIGE OPGAVE, DAN KUNNEN WIJ ER DE MEESTE

ZORG AAN BESTEDEN. DAT WILT U TOCH OOK?

Alvast dank voor uw medewerking

LEKKER DRINKEN EN ETEN?
DAN „CONCORDIA" NIET VERGETEN!
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Voor de a.s. feestdagen
ALLERLEI SOORTEN

wijnen
EN

gedistilleerde dranken

Schotels
GAARNE VOOR ZATERDAG 23 DEC.
BESTELLEN

CAFÉ-CAFETARIA

H.WINKELMAN
KEIJENBURG

Tevens wensen wij U prettige feestdagen

Voor de Kerstdagen

een feestelijke JAPON kopen?

DAN EVEN NAAR

COSSELINK
Landlustweg - STEENDEREN

Daar hebben ze weer een nieuwe zending

binnen gekregen

In de maten 38 t.e.m. 50

Met korte en lange mouwen, in moderne
kleuren en jeugdmodellen

Voordelig in prijs

Of een

overgooier met tricot blouse
staat ook vlot

U ZIET HET, DE

FA. GOSSELINK
HEEFT HET

ORCON (Hengelo-GId.) is een
klein, gezellig atelier, waar een
team van meisjes vakkleding
vervaardigt. In dit team is nu
plaats voor een

modinette «*
leerling-modinette
Heb je interesse?
Kom dan eens vrijblijvend
kijken en praten.

ORCON Vakkleding
Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753.1268

of na 7 uur 's avonds:
de heer D. Kamphuis,
Zonnestraat 10 - Hengelo (Gld.)

K E R S T K A L K O E N E N 't Hoekske - Beatrixlaan 22 - Tel. 1756

Voor mooie

kerstbakjes
kerststerren
en alle andere

bloemen
DAN NAAR ONZE

WINKEL en
VERKOOPBLOEMEN-
KAS

Speciale aanbiedingen in
KERSTBAKJES - PLANTEN

EN SNIJBLOEMEN

VOLOP

hulst met bes
kerstbomen
Bestellingen worden door ons gaarne
bezorgd

F A . W I J N B E R G E N & Z N
TELEFOON 05753-1473

Wij zijn ruim gesorteerd in

koek- en waf elautom.

kerstverlichting
en vele andere

kerstgeschenken
o.a. ELEKTR. VERWARMINGSDEKENS

met 3 jaar garantie

Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14 Tel. 05753-1285

Voor McCORMïCK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Voor de feestdagen

KWALITEITSDRANKEN
fff café-slijterij „DE ZON"

G. BRUGGINK

Bestellingen vroeg opgeven

Wij wensen u prettige kerstdagen

Kerstavond na 6 uur en 1e Kerstdag gesloten

Voor de feestdagen
Poffertjespan

Frituurpan

Wildschaar

Wildpan

Bakvormen

Kaarsen

Braden zonder boter of vet in de

5.—

7.—

9.—

15.95

Römertopf

B E S S E L I N K
Hoek Raadhuisstraat - Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 1215

Na de Kerstdagen

volop
DROOG VUURWERKK
in allerlei soorten

H. G. BIJENHOF
DOE-HET-ZELF CENTRUM

HUMMELOSEWEG - HENGELO GLD

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Philips veilige kerstboomverlichting
vanaf 16.95 per garnituur

Philips veilige kerstverlichting
geschikt voor buiten ( in waterdichte uitvoering)

59.95 per garnituur

PHILIPS

W I N T E R S
SPALSTRAAT 8 - 1 0

MODELLEN 1972 - 1973

NOG STEEDS TEGEN OUDE PRIJZEN

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - HENGELO GLD - Tel. 05753-7278

Qemeentenieuws
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

heeft bij circulaire van 25 oktober 1972 meegedeeld, dat hij
ter bevordering van de werkgelegenheid in de bouw ge-
durende het winterseizoen 1972-1973, voor werkzaamheden

betreffende woningverbetering, waarvoor geldelijke steun

ingevolge de Beschikking geldelijke steun verbetering wo-
ningen en woonbuurten uit 's Rijks Kas kan worden ver-

kregen, het rijkssubsidie met 20% heeft verhoogd, indien
deze werkzaamheden geheel in de periode van 1 november

1972 tot 1 maart 1973 worden uitgevoerd.
Om voor verhoogde subsidie in aanmerking te kunnen ko-
men zal bij de aanvraag een schriftelijke verklaring moeten

worden overgelegd, waaruit blijkt dat de werkzaamheden
in de bovenvermelde periode geheel of nagenoeg geheel
door personen in dienst van bouwvakpatroons dan wel door

bouwvakpatroons zelf zijn uitgevoerd en wel in de normale
werkuren.

Bovenbedoelde winterwerkregeling is niet van toepassing

op werkzaamheden, welke buiten de normale werkuren zijn

uitgevoerd.

Schilderen van buitenmuren

Voor de goede orde wordt er op gewezen, dat voor het

schilderen van buitenmuren van bestaande bouwwerken

een vergunning van burgemeester en wethouders vereist is.

In voorkomende gevallen kunnen belanghebbenden zich
voor het aanvragen van de bedoelde vergunningv er-

voegen bij het bureau gemeentewerken,

Kappen van bomen

Op grond van de gemeentelijke kapverordening is voor het
kappen van een houtopstand, waaronder wordt verstaan

hakhout, danwei één of meer bomen, een vergunning nodig
van burgemeester en wethouders.

Onder het kappen of rooien wordt ook verstaan het al of

niet opzettelijk beschadigen en vernietigen van houtgewas
door verbranding of bespuiting.



Voor de vele blijken van be-

langstelling die wij mochten

ontvangen bij de herdenking

van ons 30-jarig huwelijk, zeg-

gen wij u hartelijk dnk.

D. J. Langwerden

H. J. Lancwerden-
Lenselink

Hengelo Gld, dec. 1972.

F 32

Hiermede betuigen wij u onze

oprechte dank voor uw blijk

van medeleven, betoond tij-

dens de ziekte en na het over-

lijden van mijn inniggeliefde
vrouw, moeder, schoondoch-
ter en dochter

GEERTRUIDA WILHELMINA
VAN KEULEN

A. T. Roenhorst
en kinderen

E. J. Roenhorst

E. H. Roenhorst-
Gotink

G. W. van Keulen-

v.d. Ban

Hengelo Gld, dec. 1972.

Haarweg B 69

Te koop gashaard (Efel) en

een keukenkachel (gas, Bam-

bino), 2 raamkozijnen met bin-

nenraam en glas, 1.15 x 2 m

B. Schierboom, Wichmondse-

weg 9, Hengelo Gld

Te koop z.g.a.n. grijze kolen-
convector en 2-pits butagas-
stel en losse butagasoven.
De Jong, Banninkstraat 33,

Hengelo Gld

Voor de a.s. feestdagen

verse haantjes
JOOP JAALTINK
Neuzendijk 8 Velswijk-Zelhem

Tel. 08344-341

Verse eieren te koop
(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979

VERLOVINGS
RINGEN

Kohier Wissink
HORl 06fRl€-(tOVD -2ILVIR-OP7IEK

SPflLSTRflflT 15
TEL. 1374 - HENGELO GLD.

HET PRACHT STOFFEN

LUBBERS
woninginrichting
Raadhuisstraat 33 - Hengelo G

Tel. 05753-1286

ZO GEZELLIG EN BOVENAL ZO LEKKER VOORDELIG

Vivo bakmeel 65

Candida koffiemelk Itr 159

l Dikke kerststol 295
Feestpudding 2 pak 99

Vivo doperwtjes
extra fijn

149

Pracht

OF EEN ANDERE BLOEM NAAR KEUZE

WINKELWAARDE ƒ 4.25 BIJ f 40.— AAN BOODSCHAPPEN

APPELMOES

per blik 95 elk 2e blik

Walnoten 250 gr

Rodeo koffie 500 gr

Vivo SLAOLIE
FLES

Friki haantjes
per 500 gram

Slagroom l

119

325

99

149

119

Pedro sherry 365
3 fles 10.50

Carillon landwijn 198
wit - rood - rosé

Rosé de Fruits 575
FLES 198 3 FLES

Framb.-bessen 298
jonge jenever liter

Vivo up Itr 75

Onze beroemde fijn gekruide

kerstrollades
Runder vanaf 459

Varkensfilet 579

Lenderollade

Rollade a la Reine

598

625

Echte

B1EFSTUK
250 gram

Saucijzen 298

Mager soepvlees 450

Puur mager

Varkensfricandeau 498
Magere hamlappen 429

Puur mager rosbief 598

1OO gr gebr. rollade 149 Pracht

100 g rundernagelhout 159

100 gek. lever
100 gr pekelvlees

100 gr rosbief

89
98

159

WITLOF
500 gram

Fijnste handpeer

de Oomice
Rode kool 39

gesneden 500 gram

Clementines 198
zonder pit kg

Tomaten 500 gr 128

Komkommer 128

Golden delicious 2 kg 198

DIT WAS EEN KLEINE GREEP UIT DE GROTE KERSTADVERTENTIE VAN DE VORIGE WEEK, DIE GELDIG IS TOT 25 DECEMBER

DE BOEKJES IN HET DORP WORDEN INPLAATS VAN VRIJ DAG, DONDERDAG OPGEHAALD. MOGEN WE OP UW M EDEWERKING REKENEN?

Wij wensen U allen een gelukkig Kerstfeest

KERKDIENSTEN

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 24 DEC.
10.30 uur Ds Jansen

23.00 uur Ds J. P. Kabel

1e Kerstdag
10.30 uur Ds Jansen

2e Kerstdag
10.30 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
ZONDAG 24 DEC.

22.00 uur Ds Piek

Ie Kerstdag
10 uur Dr A. v.d. Hoeven

Vrijz. Herv. Kerk
Zondag 24 dec.

4 uur Kerstfeest zondagschool

2e Kerstdag
10 uur Ds Brinkerink, Kerstdienst

Weekenddienst doktoren
23 - 27 dec.

Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

23-24 dec.

Dr Felix, Tel. 05755-266

Onder voorbehoud:

Ie Kerstdag
Dr Haspels. Tel. 05753-2158

2e Kerstdag
Dr Felix



KERSTMIS 1972

Vit eten Goed voor U!

Wy staan voor u klaar Ook kindermenu's

Graag reservering

Hotel Leewnreis
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1274

r̂ r

Maak het u gezellig in huis
> met de feestdagen

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: De 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 ƒ 7700.— hiel. B.T.W.

af importeur

Kom kijken naar de diverse

DATSUN-modellen f
in onze in kerstsfeer gebrachte showroom

autobedrijf HERWERS
HENGELO GLD

TEL. 05753-1263

DOETINCHEM

TEL. 08340-23839

Coöp. Raiffeisenbank Steenderen
J. F. Oltmansstraat 3 - Steenderen

Met ingang van 1 januari is ons kantoor

geopend op vrijdagavond van 6-8 uur
De dinsdagavondzitting vervalt

Op vrijdag 29 dec. is de bank na 4 uur

gesloten
Het bestuur

Wij hebben ruime keuze in
opgemaakte kerststukjes, kerstbakjes, hyacinten,

tulpen, cyclames enz.

Doe uw bestelling tijdig, opdat wij er de nodige zorg
aan kunnen besteden.

VOOR BETER VERZORGD BLOEMWERK

WAAMELINK's
BLOEMENM AG AZIJN - Keijenburg - Tel. 1334

Wij wensen clientèle, vrienden en bekenden prettige feestdagen

Daarbij hoort ook een lekker

DRANKJE OF LIKEURTJE
Vele bekende merken uit voorraad leverbaar

BIJ IEDERE FLES RIJNWIJN

een origineel wijnglas cadeau

Geef uw bestelling vroegtijdig op aan

Café-Slijterij
„HET W A P E N VAN BAAK"

Beleefd aanbevelend Th. Sesink - Wichmondseweg 28 - Tel. 05754-315

BESTELLINGEN WORDEN THUISBEZORGD

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO CLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veld hoek: Kapelweg 16

Bespreek uw vakantiereis

bij de Raiffeisenbank

Wie met de feestdagen
lekkere

HAANTJES
wil eten, moet niet vergeten
die vroegtijdig te bestellen.

H. Hermans
Tramstraat 6 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2157

W.J.R.Beunk&Th.J.Niesink
Makelaars onroerend goed en taxateurs

Assurantiën en Boekhoudbureau

M. i. v. 18 december

is ons kantoor verhuisd naar
„de Langewagen", Hummelose-

weg 5 - Hengelo Gld

Telefoon blijft: 05753-1532

MAAK DE FEESTDAGEN EXTRA GEZELLIG

en haal een

borrel
of

wijntje
van HERFKENS in huis

Want U weet het toch,

onze kwaliteit is prima

Prettige feestdagen worden u toegewenst door

HOTEl HERFKENS
Z.-E-weg 64 - BAAK - Tel. 05754-252

Bestellingen worden thuisbezorgd

Drank bestellen?
LANGELER bellen!

RUIME SORTERING IN

gedistilleerd

Rijn en Moezelwijnen

RUIME KEUZE

relatiegeschenken

P.S. Drank wordt eventueel thuisbezorgd

Bestel vroegtijdig om teleurstelling te
voorkomen

HOTEL LANGELER
HENGELO GLD - TEL 05753-1212

Electrische
koek- en wafelijzers

W I N T E R S
SPALSTRAAT 8 - 10

H.H. Veehouders
Mede in verband met het feit dat er in de
Kerstweek in Doetinchem geen veemarkt

is, kunt u de nuchtere kalveren verkopen
of in commissie laten ophalen op

waarna ze rechtstreeks naar de mesterij
gaan.

HARRYJOLINK
TEL 1454 - HENGELO GLD

Textiel- en Plasticbedrijf

GEBR.MORSSINKHOFB.V.
Vorden - Lichtenvoorde

vraagt voor het bedrijf te Vorden

f linke JONGEMANNEN
die genegen zijn eventueel in 2- of 3-
ploegendienst te willen werken op onze
moderne speelautomaten

Ook kunnen wij nog enkele

nette meisjes
plaatsen voor de dagdienst

U kunt zich dagelijk aanmelden aan het bedrijf:

Zutphenseweg 35 - VORDEN
Tel. 05752-1340

Komt u eens rustig praten met ons over het goed
betaalde loon, de goede sociale voorzieningen etc.

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


