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KWALITEIT....
voor de laagste prijs

Vlvo choc. drank

Jus d'Orange

Rosé wijn

van 89 voor

Jodekoeken
plastic bus

Perziken

van 245 voor

van 156 voor

literblik

69

99

198

139

139

Bliksoep California
uitzoeken groente - kip - tomaat

Slankie smeerkas
van 79 voor

89

65

Panty's
maten 36 - 40 en 40 - 42

De R in de maand

Roosvicëe
gezinsfles van 345 voor

Tempo zakdoekjes
voordeelpak

98

298

bijna 50O gram

199
hierbij 500 gr zuurkool 25

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

HET BESTE WAT MEN VOOR KINDERVOE-

TEN KAN DOEN, IS VOORKOMEN DAT ZE

GEBREKKIG

GEWORDEN.

In de wieg zijn onze voeten gaaf.

Hoe komen wij later aan die knobbels...?

renata
JEUGDSCHOENEN

BEVORDEREN :

IN 4 WIJDTEMATEN
PER LENGTEMAAT

• de juiste voetstand
• de natuurlijke groei

• een goede lichaamshouding

• een soepele loopbeweging.

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Ook dit jaar verzamelen wij weer

EIKELS
zowel Amerikaanse als Hollandse en ont-

vangen deze op

woensdag 17 oktober

WIJ BETALEN 10 CENT PER KG

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1226

1968 17 okt. 1973

l i

„DE SPANNEVOGEL" viert haar eerste lustrum

aan de Ruurloseweg 2.

Ter gelegenheid hiervan is er

open huis
in de winkel, 's avonds van 7 tot 10 uur.

De fam. Heijink en personeel laat U dan graag

alles zien.

Velen hebben drempelvrees, omdat ze wel eens

willen kijken, maar het gek vinden, zonder kopen

weg te gaan.

Nu is het anders want u kunt die avond niet kopen,

alleen maar kijken en vragen en ook de grote show

room boven bezichtigen.

Tot ziens op de kijkavond van
woensdag 17 okt. van 7 tot 10 uur

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL"

Woninginrichting - Doe-het-zelf centrum
Timmerbedrijf

Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEUENBURG

TEL 05753-1979

Voor

gereedschappen
ijzerwaren

H A R M S E N
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

Veescheer-
machlnes
schoonmaken, slijpen, revisie

alle merken

Van bekende merken alle

onderdelen voorradig

SLIJPERIJ

JANSEN
Julianastraat 25 - WEHL

Tel. 08347-1679

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 BIEDT U....

Maandag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 stuks slavinken

150 gram leverworst

325

179

75

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

150 gram rauwe ontbijtspek 119

Donderdag:

500 gram magere speklappen 219

l kg malse varkenslappen 699

250 gram boterhamworst 100

Vrijdag en zaterdag:

5OO gram malse riblappen 598

l kg schouderkarbonade 699

l kg verse kuikenbouten 749

500 gram schenkel 448

10 fricandellen 325

100 gram runderrollade 110

100 gram bacon 128

250 gram gebraden gehakt 150

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

HAAL UW DEA VOORDEEL
NERGEN ZO'N KWALITEIT VOOR ZO'N AANTREKKELIJKE PRIJS

Dea haarversteviger 4 flesjes voor 185

Dea wattenstaafjes
60 stuks / 120 topjes voor het hele huisgezin 125

Dea WC luchtverfrisser met trekkoord 175

Dea deodorant Spray hele bus normaal droogspray 295

dea douche schuim 1/2 liter fiacon 298

Dea haarlak op alcohol basis bus van 500 gram 398

Dea bip luiers in draagtas 30 stuks 245

Dea damesverband dubbeipak 20 stuks 175

sfelLENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

Coöp Zuivelfabriek

AANBESTEDING
15 melkritten voor 1974
Rittenlijsten zijn op het kantoor verkrijg-

baar.

Voorwaarden liggen op het kantoor ter

inzage.

Inschrijvingen worden gaarne ingewacht

uiterlijk zaterdag 13 oktober 1973.

Recht van gunning wordt aan het bestuur

voorbehouden

Wij zijn aan het afleveren met

brandstoffen
Wie nog niet besteld heeft, verzoeken wij dit per

omgaande te doen. De prijzen zijn:

ANTHRACIET IV ƒ 18.— per hl

EIERKOLEN f 13.20 per hl

ANTHRACIET V f 14.— per hl

BR. BRIKETTEN f 4.50 per pak. Deze briketten zijn

ook zeer geschikt voor de open haard

HOUTSKOOL enz. ook in voorraad

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1226



Op de leeftijd van 80 jaar nam God heden tot Zich,

voorbereid door het H. Sacrament der Zieken, onze

geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder

ALEIDA PETRONELLA WOERTS

weduwe van Gradus Johannes Kuipers

Hengelo Gld, G. J. Kuipers

J. Kuipers-te Lintelo

H. van Dam-Kuipers

H. J. van Dam

Velp, A. C. Kuipers

J. Kuipers-Bauhuis

Hengelo Gld, C. Kuipers

W. H. Kuipers-v.d. Beek

J. B. Huinink-Kuipers

J. T. Huinink

A. P. van Haarlem-Kuipers

H. T. van Haarlem

Brummen, M. J. Hippman-Kuipers

J. Hippman

klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, 1 oktober 1973.

Kervelseweg 1.

De begrafenis heeft op donderdag 4 oktober inmiddels

plaats gehad op de R.K. Begraafplaats te Hengelo Gld

Bestel nu uw CONSUMPTIE-AARDAPPELEN voor winter-

opslag. D. M. Wullink, D 136, Hengelo Gld, Tel. 05753-1427

Wie mode zoekt

die in haar lijn ligt
zou eens het belangrijke spoor naar

MODEHUIS LANGELER kunnen vol-

geen. Daar kiezen veel dames kle-

ding voor elk seizoen altijd weer heel

enthousiast. Er is ook lekker veel in

't allernieuwste

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

INFLUENZA VACCINATIE

Donderdagavond 18 okt.
bestaat er ten huize van Dr. SCHREUDER

gelegenheid zich te laten inenten tegen

influenza

Let wel: 18 okt.
VAN 7 TOT 8 UUR 's AVONDS

Attentie bromfietsrijd(st)ers

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 7278

Gevraagd

iemand
voor pakhuis en magazijn

Liefst ook in bezit van rijbewijs voor vrachtauto, om

bij ziekte e.d. in te vallen als chauffeur

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1226

GROTE VOORRAAD

gas- olie -en kolenhaarden

en kookkachels
ZOWEL NIEUW ALS GEBRUIKT

INRUIL MOGELIJK

D. Jansen
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1360

Sterk verlaagde prijzen in

STOFFEN
O.A.

ZUIVER WOLLEN STOFFEN van 26.- voor 10.

BOUNDED JERSEY van 16.- voor 10,

ACRYL JERSEY van 15.- voor 8.

KRIJTSTREEPJES van 14.- voor 9^

SUEDINE van 15.- voor 8.

DRALON van 13.- voor 9,

FLANEL van 10.- voor 5,

Dit alles vindt u bij

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Weekaanbieding

2,5 kg mooie Cox appels

2 kg handperen

2 literfl. sinas

198

165

159

1 grote pot zure haring
zonder graat nu 198

VOLOP IN VOORRAAD

KISTEN APPELS
TEGEN LAGE PRIJZEN

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - TEL. 05753-1473

v/-

VELE KLEUREN

11.95

13.95

Prijzen verloting fancy-fair
1e prijs: no. 1234; 2e prijsr>to*420j9r3éprijs: no 1977

Prijzen afhalen bij Tijdink^^astoriesti^M^Keijenburg

Het popraden werpKgewonnen door Maronet

Oude Varsselseweg 12, Hengelo Gld

OPEN HUIS
De fa. Heijink ,,de Spannevogel" die neerstreek op 17 okt.

1968, aan de Ruurloseweg 2 te Hengelo Gld, om zich daar te

nestelen, na verjaagd te zijn door het ronkend verkeer, welke
dwars door zijn nest ging, is op een goed nest terecht ge-

komen. Het viert op 17 oktober 1973 zijn eerste lustrum.

Op deze avond wordt er in de winkel open huis gehouden,

om alles eens te laten zien, wat er allemaal te koop is en
de mogelijkheden, welke er zijn op het gebied van meubelen

textiel, tapijt en doe-hetzelf artikelen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot, de heer P. Nijhof slaagde aan de ge-

meentelijke universiteit te Amsterdam voor het doctoraal
examen in de sociale geografie met als studierichting pla-

nologie.

Fancy-fair

75 JAAR HENGELOSE MARKTVERENIGING
Op een eenvoudige, doch stijlvolle wijze,

herdacht de Hengelose Marktvereniging het
gedenkwaardige feit, dat 75 jaar geleden

initiatiefrijke inwoners uit Hengelo Gld be-

sloten tot oprichting van een Marktveren. in

Hengelo Gld.
In zaal Langeler hield de jubilerende veren,

een receptie ter gelegenheid van het 75-jarig

bestaan.
Van allerlei zijden stroomden belangstellen-

den toe om het bestuur te komen feliciteren

met dit jubileum.
Alhoewel het gebruik van het paard is af-
genomen, heeft de marktvereniging vooral nu

een stimulerend karakter, in de reeds meer
dan 300 jaar bestaande Hengelose markten.

Dit kwam o.m. tot uiting in het openings-
woord van de voorzitter de heer G. J. Harm-

sen en in de toespraak van burgemeester

Jhr. Mr. L. P. Ouarles van Ufford.
Ook laatstgenoemde ging dieper in op de

geschiedenis van Hengelo's markten, waarbij
de marktvereniging een voorname rol heeft
gespeeld.

Een bijzonder feestelijk aanbod en tevens
ook erkenning voor het streven van de markt
vereniging, was de toezegging van het ge-

meentebestuur, om elke marktdag de ge-

meentevlag uit te steken vanaf het gemeente-
huis.
De heer van Hengel, voorzitter van NA/V,

bracht naar voren, welke de raakpunten van
VVV en marktvereniging zijn.

Hij vermeldde de organisatie van het jaar-
lijkse standwerkersconcours, dat als attractie

duizenden naar de kermismarkt te Hengelo

trekt. Ook was de heer van Hengel als
notaris een beetje trots op het feit, dat onder

zijn toezicht de jaarlijkse marktverloting

wordt uitgetrokken.
Als collega, had secretaris J. van de Peijl van
de Vordense marktvereniging een goed

woord over voor de Hengelose marktbe-

stuurderen. Als bijzondere geste bood hij
ieder bestuurslid een gratis lot aan van de

Vordense marktverloting.
Uit handen van oud-marktmeester H. Groot-

bod, mocht het jubilerende bestuur een ge-
denkwaardig document ontvangen, n.l. een

herinneringsboekj^ over Hengelo's markten,
dat in 1928 geschreven was door de heer

G. H. Morsink.
De talloze gelukwensen gingen vergezeld van

enveloppes met inhoud, als andere attenties,

en een schat van bloemen.
Allerlei verenigingen en zaken hadden een af-
vaardiging naar deze toch wel historische
receptie gestuurd, ter meerdere glorie van

de Hengelose marktvereniging.
Het huidige bestuur der marktvereniging

wordt gevormd door: G. J. Harmsen, voorzit-

ter; D. J. Walgemoed, secretaris; C. Minnée,
penningmeester; Joh. Berendsen; J. Dickmann

J. Herwers; A. Jansen; G. Lenselink; J. W.
Wullink.

Op naar het concours
Bezield en vol ijver, gaat de Kon. Harmonie
Concordia op zaterdag 20 oktober deelnemen
aan een federatief concours te Reusel (N.Br)
Op ditconcours, uitgaande van de Kon. Ned.
Federatie an Harmonie- en Fanfare gezel-
schappen, zal het corps gaan uitvoeren, de
werken Spirit of Life van Meindert Boekei
(verplicht) en Sinfonia Concertata van Doni-

zetti-Clerise (keuzewerk).
Dirigent G. Helmink hoopt ook op het con-
coursvlak het succesvolle werk van zijn voor-
ganger en vader D. C. H. Helmink, met suc-
ces te kunnen bekronen.
Alhoewel het concours niet naast de deur is,
hoopt men toch op de aanwezigheid van vele
supporters. Dat geeft de burger moed.

Baakse kermis
Het traditionele feest dat Baakse kermis heet
heeft in de loop der jaren een bekende
klank gekregen in de oren van veel mensen.
Ondanks een druilerige regen, waren zondag
zeel velen vol goede moed naar Baak ge-
togen, om getuige te kunnen zijn van de
grote optocht.
Deze optocht heeft weer heel wat te zien
gegeven.
Met een lieftallige glimlach, gezeten op haar
praalwagen, viel de Schaakkoningin zeer
goed in de prijzen.
Ook andere bloemenwagens waren zeer fraai

zoals de IJsselbrug 1976, Leve de Monarchie,
Sneeuwwitje.
Potsierlijke stukken zoals Wi'j hollen van me-
kare, waarbij de bruidegom steed in de
armen van zijn bruid vloog, de familietan-

dem met een reuzebezetting, het café In de
kan enz. wekten de lachlust op van de vele
toeschouwers.
Het kermiscomité had een moeilijke taak om
uit de veelheid van stukken de goede keus te
doen, want aan alle wagens was veel zorg
besteed.

Verder zagen we nog Postdienst anno, Bartje,
de held uit het verhaal, het leven van Robin-
son Crusoë, Erve Bobbink, Zo was het
vroeger, Ajax surprises enz.

Ook talrijke muziekverenigingen gaven acte
de Presence om de nodige fleur te geven
aan de optocht.

Het gezegde: Regen deert ons niet, was goed
van toepassing. Ook het publiek liet er zich
niet door wegjagen.

De volksvermakelijkheden, het lunapark en
de beentjes van de vloer maakten de Baakse
kermis in 3 dagen, weer bijzonder populair.

De carnavalsvereniging de Keidarpers te Keijenburg hebben

onlangs een goed geslaagde fancy-fair gehouden, ter ver- li Aft 5l||pf|pi
steviging van de clubkas.
Er waren vele attracties die allen veel aftrek vonden. Elders
worden in een advertentie de nummers van de verloting

vermeld waarop prijzen zijn gevallen.

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Duizend is een veel gewenst streefgetal.
Disco '72 kan echter met gepaste trots dit
getal in haar ledenbestand van toepassing
brengen.

Met vreugde werd onlang het duizendste lid
begroet in „Ons Huis".

Talent is niet rijk gestrooid, men moet er
zuinig op zijn. Talentvol hebben zich in elk

geval getoond het jeugdkoor de Keirakker-

tjes van Keijenburg die onlangs de Intro ta-

lentenjacht te Zelhem in hun voor beslisten

De chr. Jongelingsver. Pred. 12 : 1a, die
enkele jaren geleden ophield te bestaan,
heeft als erfenis een bedrag van ruim ƒ 400.-
nagelaten aan de chr. muziekver. Crescendo

Keijenburg heeft haar plannen voor een her-
nieuwd dorpscentrum al geruime tijd op tafel

liggen.
Aan de bevolking de taak om het bedrag van

ƒ 20.000.— gezamenlijk vol te maken. Vooruit
met de geit.

De Hengelose auteur Herman van Velzen

blijft een veelgevraagd schrijver.
Naast de nog steeds in de belangstelling zijn-

de uitgaven: Un mens vindt zien weg, Uut
't leaven van olde bekenden, Steaven Volman
verscheen nu ook een nieuwe uitgave.

Dit draagt de titel: Aornt Peppelenkamp op
ni'j. Deze uitgave is binnenkort verkrijgbaar
bij Wolters Boekhandel te Hengelo Gld

Daar dit jaar de elfde van de elfde op een
zondag valt, wordt de bijeenkomst van de car
navalsvereniging Hoest meugluk een dag ver-

vroegd. Ook de carnavalsvereniging de Kei-
darpers heeft dit in petto. De leut kan niet op

De verbeterde wegverbinding tusen Steen-
deren en Vorden heeft zijn beslag gekregen.
Betreffende weggebruikers dienen oplettend

te zijn bij de verschillende nieuwe verkeers-
situaties.

Een oude toestand van weleer behoort nu tot

het verleden. Was de wegverbinding tussen
Hengelo Gld en Doetinchem door de Vels-

wijk jarenlang een ergernis, zeker bij winter-
dag, sinds kort is hierin verandering gekomen
In de nieuwe weg, die momenteel gereed is,
zijn vele gevaarlijke bochten afgesneden.

Gerrit Wolsink heeft op zijn trip door Amerika

veel succes tijdens de Inter American Series
. Van de 6 verreden manches schreef hij er

reeds 4 op zijn naam, terwijl hij hierbij man-
nen als de Coster, Bauer enz. achter zich liet

Daar komen de schutters zal B. Bannink uit
Varssel gedacht hebben. In elk geval zorgde
hij er wel voor die schutters voor te blijven.
Hij werd zelf koning tijdens het Varssels
volksfeest.

De dames van CPB Toldijk zullen binnenkort

het radioprogramma van twaalf tot twee
eens van de andere kant gaan bekijken. Zij
zullen te gast zijn in de studio te Hilversum.

De Rommelmarkt is bij Crescendo nog volop
in de belangstelling. Nog onlangs kwamen er

weer enkele vrachten tegelijk aan materiaal
binnen. Wie nog met oude artikelen overhoop
zit, belt dan een van de volgende telefoon-

nummers: 1735, 1782, 1386, 1253, 1493 (over-
dag 7271) in Hengelo Gld.

Ook gebruikte kleding kan men nog kwijt.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Holl. WITLOF 500 gr

GOLDEN DELICIOUS kg

2 kg
GOUDREINETTEN

1,5 kg

RODE KOOL
verpakt 500 gr

2 kroppen SLA

138
148
98
58

49
SLIJTERIJ „DE ZON"

Remy - Pannier ROSé
Per fles 385 2 FLES

RUMBACARDI grote fles 1595
DE ECHTE

MARTINI
wit - rood - dry slechts

495

IN ONZE AANBIEDING

ECHTE DIKKE

NOORSE SOKKEN 398

UIT DE DIEPVRIES

SPINAZIE
Groot pak 750 gram

geen 140 of 109 maar
98

VLEES VERS VAN HET MES

3 GELDERSE SCHIJVEN 169

RUNDERSTOOFLAPJES

MAGER

Klapstuk

HACHéVLEES
Gratis kruiden

MAGERE HAMLAPPEN

349
549

Echte

SM
250 gram

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
alle vleesprijzen per 500 gram

Vraagt vrijblijvend naar de voordelige prijzen van voor- en achterbouten

150 gram Berliner
150 gram Hongaarse mix
100 gram rolpens

119
119
98

BALKENDRIJ 500 gram 150

150 gram magere ham 129

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr

Magere VRUCHTENYOCHURT 6g
Diverse smaken IA '»r ^0 ̂ ^

ROOMBOTER pakje 175

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 73
wit 75

Speculaaspoppen 9 voor 98

Roomboter banketstaaf 200 gr 169

4TOMPOUCEN 149

BLOEMEN EN PLANTENDLUtMtN tn rum i tn A m f*

Bosje Jrosanjers /Zijl

De echte Koiïiemelh
heel liter es

Siebrand bloedwijn
geen 625 maar

Vivo doperwtjes fijn

Vivo luiers 30 stuks

Olvarit babvyoeding v. 78 v. 69
Olvarit babyvoeding v. 93 v. 79
Vivo cassis Itr 99
Vivo up Itr 79

Dixan koffer
van 820 voor 698 bij ons

Fleuril koffer
van 700 voor 595 bij ons

Chocoladedrank Itr

598

475
69

Het bekende merk

familiepot 200 gram

Wasa

Kerkdiensten

ZONDAG 14 OKT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Jeugddienst

VrUz. H«rv. K.rk

10.30 uur Ds Stapert

Goede Herder Kapel

10 uur Ds Jansen

Bed. H. Avondmaal

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eli, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

UK. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. MJs. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door da

week H. Mis 8 uur.

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

8.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

R.K. Kerk Keljenburg

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.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdaga van 19

tot 20 uur.

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

Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag te.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. ^



MIELE wasauiomaien
1 Oerdegelijke constructie

2 Geheel geëmailleerde ommanteling

3 Apart ingebouwde, krachtige centrifuge-

motor

4 Ook geschikt voor kleine beetjes wasgoed

5 Voor alle wasmiddelen

6 Zeer geleidelijke sop-afkoeling

7 Uitrusting met precisie-thermostaten

MIELE

afwasautomaten, stofzuigers

wasautomaten, droogautomaten,

MIELE, er is geen betere

Ordelman en Dijkman
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1285

HOTEL LANGELER - HENGELO GLD

BAL
voor gehuwden en verloofden

ZATERDAG 20 OKTOBER A.S,

AANVANG 7.30 UUR

m.m.v THE TRANSITU'S

Beperkt aantal kaarten in voorverkoop. Tafelreservering mogelijk: Tel. 05753-1212

MARWITZ
OPTYL BRILLEN

v .. ••

Helioforitf
Modieus van buiten
makkelijk van binnen.

J A N S E N ' t SCHOENENHUIS

M
AVIKO

aardappelverwerkende industrie

Grootste producent van voorgebakken aardappelprodukten (patates frites,

pommes parisiennes, aardappelschijfjes, pommes allumettes en Rösti) in West
Europa, gaat binnenkort haar 2e produktiebedrijf in Steenderen openen, hier-

voor hebben wij nog plaatsingsmogelijkheden voor:

mannen
die daadwerkelijk mee willen bouwen aan de toekomst van het bedrijf en hun

eigen toekomst.
U behoeft geen geschoolde kracht te zijn om te solliciteren naar een werkkring

in ons moderne en hygiënische bedrijf.
Er wordt slechts gevraagd naar mensen met een juiste instelling, die bereid

zijn om in ploegendienst te werken (wisselend dag- en nachtdienst). Leeftijd

is niet van wezenlijk belang.

Daar staat tegenover:

— een uitstekend basisloon

— toeslag voor nachtdienst 35%

— overuren 150%

— vrije bedrijfskleding

— gratifikatieregeling

— premievrij pensioen

— dienstjarentoeslag

— reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer

U kunt gerust en geheel vrijblijvend, telefonisch of persoonlijk kontakt op-
nemen met de heren Th. Hetterscheid of A. L. Kuperij bij AVIKO te Steenderen,

tel. 05755-341

AVIKO b.v., Prinsenweg 16, Hoog Keppel

vraagt:

M
AVIKO

aardappelverwerkende industrie

vrouwelijke medewerkers
die in dagdienst lichte inpak- en schoonmaak werkzaamheden willen verrichten

tegen uistekende beloning.

en

vrouwelijke en mannelijke medewerkers
die op parttime basis (avonduren van 18.30-22.30 uur)

lichte inpak- en reinigingswerkzaamheden willen verrichten.

— Beloning op basis van overwerktarief

— Voor bedrijfskleding wordt gezorgd

Nadere inlichtingen en sollicitaties telefonisch of persoonlijk bij de heren

Th. Hetterscheid of A. L. Kuperij, Dr. A. Ariënsstraat 29 te Steenderen,

tel. 05755-341

AVIKO b.v., Prinsenweg 16, Hoog Keppel

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

SPAARGELDRENTE

4,5 - 8

Vooraan in de brillen-

mode

Ruime keuze en 20%
korting op montuur bij

aankoop op zieken-

fondsrecept

Fa. Köhler-
Wissink

S palstraat 15 - Hengelo Gld

Allen, die ons 25-jarig huwe-

lijksfeest door felicitaties,
bloemen en cadeaus, tot een

onvergetelijke dag hebben ge-

maakt, hartelijk dank.

E. J. Lettink

H. B. Lettink-Jansen

Hengelo Gld, oktober 1973.
Beatflxlaan 12

Te koop een gashaard (grijs)

J. Waenink, Poelsweg 8,

Keijenburg

Te koop nieuwe ladders
1 schuif ladder (2x18 sportels)

2 ladders (20 sportels)

Vierakkersestraatweg 5,
Vierakker

Te koop leren herenjas, maat

52 en leren damesjas, maat 46

Kerkekamp 2, Hengelo Gld

Te koop eetaardappelen, Sur-
prise. E. W. Momberg, E 33,
Tel. 1846

Te koop stoppelknollen. W. J.
Harmsen, B 102, Hengelo Gld

Te koop prachtige jonge hen-
nen. Bretveld, B 108, Hengelo
Tel. 05753-7282

Confectiebedrijf

LAMMERS
VORDEN - Raadhuisstraat 18

Tel. 1971, na 18 uur 1708

Voor het vervaardigen van ja-

ponnen kunnen wij plaatsen

modinettes

leerling-

modinettes

strijkster
eventueel part-time

Eigen vervoer vanaf Zutphen,
Vierakker, Wichmond

P§ HENGELO (GLD)

ZONDAG 7 OKT.

DE FLAMINGO'S

3 bars vol gezelligheid

Gemeente Hengelo Gld
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Hengelo Gld maakt ter vol-

doening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad dier ge-

meente op 2 oktober 1973 heeft besloten te verklaren,

dat wordt voorbereid een herziening van de navol-

gende bestemmingsplannen

1 Hengelo 1968,

betreffende het perceel kadastraal bekend gemeente

Hengelo Gld, sectie K, nr. 2948, gelegen aan de

Bleekstraat;

2 Regelinklaan-west 1970,

betreffende de percelen, kadastraal bekend ge-

meente Hengelo Gld, sectie K nrs.:

a 2539, gelegen aan de Wichmondseweg;

b 3163, gelegen nabij de Schoolstraat;

3 Buitengebied 1970,

betreffende de percelen, kadastraal bekend ge-

meente Hengelo Gld, sectie:

a B, nr. 1884, gelegen aan de Kreilweg;

b G, nr. 1870, gelegen aan de Remmelinkdijk.

Bovenbedoeld raadsbesluit, met de daarbij behorende

tekeningen, ligt met ingang van 15 oktober 1973 ter

gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, voor

een ieder ter inzage.

Hengelo Gld, 8 oktober 1973

De burgemeester voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford

De laatste japonnen

MOETEN weg

nu nog sterk afgeprijsd

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

H.H. JAGERS
Het jachtseizoen 1973 staat weer voor de deur.

Vanzelfsprekend ontvangen we weer

dagelijks al uw wild
Correcte afwerking en de hoogste prijs

PLUIMVEE- EN WILDHANDEL

J. FRANKEN
Hengelo Gld - Tel. 05753-1295

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Wegens vakantie gesloten

van maandag 15 okt.

t.e.m. zaterdag 20 okt.

E. HEKKELMAN - Steenderen
TELEFOON 05755-281

Aardappelen - Groente - Fruit


