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De R is in de maand

voorkom vitaminetekorten
Halitran - Davitamon 10

Dagravit 30 totaal - Dohyfral

^•LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

VOORDELIGE

kisten appels
VOORRADIG

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

o
Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer

Hengelo

Gelderland

Nieuwe opgave voor recreatie bestemde verhuur van

zomerhuisjes, kamers

of gedeelte van

boerderijen
Gaarne bericht voor 1 nov. 1973, secretariaat VVV,

Kastanjelaan 5 - Tel. 1521

Gemeente Hengelo Gld
Bij gemeentewerken, afdeling plantsoenen is plaats

voor een

medewerker
in de rang van gemeente-ambtenaar III. Aanstelling

geschiedt in tijdelijke dienst; na gebleken geschiktheid

volgt aanstelling in vaste dienst.

Bruto-salaris voor 21-jarigen en ouder van ƒ 974.—

tot f 1319.— per maand. Premie AOW/AWW komt

voor rekening van de gemeente.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, met vermelding van

leeftijd, huidige werkkring enz. binnen 10 dagen na

verschijning van dit blad in te zenden aan de Directeur

van Gemeentewerken, Raadhuisstraat 20, Hengelo Gld.
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ledere
spaarder krijgt

volgende week iets
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Want volgende week begint de
Spaarweek. Een week met een feestelijk

tintje. Daarom is er voor iedere
spaarder een aardige attentie. Voor de

kinderen is er bijvoorbeeld
een grappig 'Ping'-kleurboekof

'n spannend 'Ping'-stripboek.

sparen doet u bij de

Rabobank
de bank voor iedereen

Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1294

Kapelweg 16 - Veldhoek - Tel. 05736-369
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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

5OO gram verse worst

3 stuks Gelderse schijven

150 gram gekookte worst

348

179

89

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

100 gram slagersham 115

Onze bekende fijne •:• i grove rookworst is er weer

Donderdag:

l kg dikke vle .sribbetjes

l kg malse varkenslappen

100 gram leverkaas

300

699

75

Vrijdag en zaterdag:

l kg schouderkarbonade 699

l kg verse kuikenbouten 749

10 kroketten 325

10 fricandellen 325

100 gram gekookte lever 99

100 gram rauwe ham 135

250 gram leverworst 125

VLEESSPEG1ALIST VAN B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

SURGE

O motieven waarom u
beter kunt melken met

SURGEl

1. Verstelbaarheid: U kunt het melkstel voor

elke koe in de juiste stand aanbrengen.
2. Capaciteit: De melk wordt snel afgevoerd,

waardoor terugvloeien wordt voorkomen.
3. Zichtbaarheid: U kunt van elk kwartier

de melkstroom zien.
4. Veiligheid: Van elk leeg kwartier kan de

tepelbeker worden afgenomen, zodat
'blindmelken' wordt voorkomen.

5. Kwaliteit: Materiaal van de beste
kwaliteit en perfect vakmanschap

garanderen grote betrouwbaarheid en
duurzaamheid.

Uw Surge dealer:

,Hengelo Gld' B.V,
ZELHEMSEWEG 30

HENGELO GLD

TEL. 05753-1964



Inplaats van kaarten

Op maandag 15 oktober hebben onze ouders en mijn

kinderen

J. B. HULSHOF

G. J. HULSHOF-WOLSHEIMER

hun 25-jarig huwelijk herdacht.

Annie en Johan

Ada en Gerrit

Johan

Opa

Hengelo Gld, oktober 1973.

Gelegenheid tot felicietren op vrijdag 19 oktober van

3 tot 4.30 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Woensdag 17 oktober
IS ONZE ZAAK WEGENS FAMILIEFEEST

de gehele dag gesloten

Café-cafetaria H. WINKELMAN
KEUENBURG

Bij modehuis LANGELER

is de kollektie modebij

Dat ziet U als u de mantelkollektie bekijkt.

Dat ontdekt U als u onze japonnenvoorraad ziet

En bovendien kijkt U op plezierige prijskaartjes

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) i d
Te koop

Een perceel goed

BOUWLAND
met schuur van steen/pannen

groot 1.66.10 ha
gelegen aan de Oude Varsselseweg nabij

„de Gennep"

Vrij te aanvaarden

Inlichtingen en bemiddeling

D. Walgemoed makelaar
E 21 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1338

HEIDE SMID"

DE SMID
VOOR DE ACHTERHOEK EN VOOR U

SPECIAAL ADRES VOOR:

Kruiwagens, gegalv. - gelakt - polyester v.a. f 55.—

Betonmolens, zware kwaliteit v.a. f 465.—

ƒ 225.—Zware olietanks, 1200 liter

Lastoestellen
voor ƒ 365.--b.v. 160 A - 3% electrode

geheel compleet - 5 jaar garantie

Varkensvoederbakken, 125 kg inhoud
van ƒ 160.— nu ƒ 130.—

Biggenvoederbakken f 42.50 Bij 5 stuks a ƒ 37.50

Weidepompen Utina Ipsa van f 245. — nu f 210. —

Osna zuigerpompen voor eigen installatie waterleiding
v.a. f 750.—

Vleugelpompen v.a. ƒ 45. —

Alle soorten filters, stalen - plastic - voor heien, in-
spuiten of pulsen v.a. f 30. —

Tevens regelmatig in voorraad partij 2e keus balken,

kolommen, buizen, tyleenslang, koperen buizen, elec-

troden, slijpschijven enz.

Het adres voor alle BROUWERS STALBENODIGD-

HEDEN o.a. veedrinkbakjes, hangnylons, stalmatten,

gruproosters enz.

Aanwezig op de Agrado te Doetinchem

van 24 t.e.m. 27 okt, ook zaterdags

„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7271

Halle-Heideweg 12-16 - Halle - Tel. 08343-218

WEEKENDAANBIEDING
donderdag - vrijdag - zaterdag \

Rinaldi

overhemden
verschillende kleuren

maat 37 - 43

van 18.95 voor 12.95

NIJENHUYS
Hummeloseweg 8- Hengelo Gld \l

Tel. 1445

DEZE WEEK:

400 gram vruchtjes

200 gram sinasstaafjes

200 gram rumbonen

99

99

98

Pak speculaas (400 gram) van 115 voor 98

Merg pijpjes (3 smaken) van 122 voor 89

Brabant wafels (23 stuks) van 149 voor 129

Uit eigen bakkerij:
10 eierkoeken van 150 NU 98

Uw „ST NICOLAASPAKKET OVER ZEE" kan deze

week nog besteld worden!

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL 1474 - HENGELO GLD

Grote sortering

droogbloemen

bloembollen
IN ONZE

verkoop-bloemenkas

FA.WIJNBERQEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

SUREE

De vedergewicht kampioen:

Mini-cupvan

ISURGEI

Gemakkelijk in het gebruik en bovendien neg
heel wat meer voordelen:
Capaciteit: zelfs tijdens het melken van uw meest
productieve koeien blijft het vacuüm stabiel.
Zichtbaarheid: u kunt de melkstroom aan alle

kanten in de gaten houden.
Efficiency: de, op de leiding of per unit
gemonteerde, elektrisch bediende pulsators
zorgen voor de juiste rust-zuig-slag, waarbij een
hoge melksnelheid en een goede uiergezondheid

wordt gewaarborgd.
Duurzaamheid: materiaal van de beste kwaliteit
en perfect vakmanschap garanderen grote

betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Uw Surge dealer:

ita
HENGELO GLD' BV

TEL. 05753-1964

ZELHEMSEWEG 30

HENGELO GLD

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL' tractoren naar LMB

DE NIEUWSTE COLLECTIE

dames mutsen -

shawls

'f handschoenen
11

VINDT U BIJ

H. J. Buunk&Zn

Gevraagd in onze supermarkt

flink net meisje
Aangeboden:

aantrekkelijke afwisselende werkkring met

diverse mogelijkheden

WANSINK VIVO Supermarkt
HENGELO GLD - TEL.05753-1205

Ga voor uw rij-opleiding
naar VAMOR M.l. gediplomeerd

Verkeersinstituut

JAN DENEKAMP
Sarinkkamp 14 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2144

Opleidingen volgens de methodische didactische in-
structies

KINDERZANG UIT KINDERKELEN

Voor het jeugdkoor Les Enfants o.l.v. haar aktieve dirigent
Henk Fritsma worden er drukke voorbereidingen gemaakt
voor de uitvoering van zaterdag 3 nov. in Ons Huis.

De hoofdmoot is een musical onder de titel Hopsa, hopsa

Peter, waarvan de inhoud zich afspeelt ronde het stand-
beeld van Tsaar Peter de Grote in Zaandam. Alle kinderen

van Les Enfants werken hieraan mede.
Tussen de bedrijven door zullen nog een groot aantal andere

liedjes worden gebracht, met bovendien muzikale inter-
mezzo's en schetsjes die door de leden zullen worden ge-

daan.
Muzikale medewerking komt van de zijde van pianist Frank
Gilliams en The Friends. De uitvoering begint 's avonds
half acht.
In tegenstelling tot dit aarnvangstijdstip begint zaterdagmid-
dag 27 oktober om 2 uur een zangvolle middag, eveneens in
Ons Huis. Gastvrouwe is de UW afd. Hengelo Gld.

WELFARE - RODE KRUIS

De welfare-afdeling van het Rode Kruis te Hengelo Gld,
houdt zich intensief met allerlei aktiviteiten op handenarbeid
gebied bezig.
Het verdient daarom aanbeveling meerdere msen over
deze aktiviteiten in te lichten, en welk een goed doel er
mee gediend wordt.
Welfare-werk heeft tot doel te trachten door het verschaffen
van aan omstandigheden aangepaste bezigheden, de ge-
dachten van langdurig zieken, gehandicapten en eenzame
bejaarden af te leiden.
Getracht wordt deze mensen uit een eventueel isolement te
verlossen en hen aktief bezig te doen zijn. Stil zitten en
niets doen rs niet even bevorderlijk voor een geestelijke
welstand.
Daarom wordt er een oproep gedaan aan al diegenen, die
zo'n ruggesteuntje best kunnen gebruiken. Vraag inlich-
tingen over het Welfare-werk bij mevr. van Hengel-Esselen-
broek, Groene Kruisstraat 19, Tel. 1273.
Vragen staat vrij. Een goed gesprek kan verhelderend wer-
ken.

CPB ROND DE VERGADERTAFEL

Tijdens de recent gehouden vergadering in Ons Huis werd
als onderwerp aangesneden Centrale verwarming, waarover
mevr. Niessink-Schennink een boeiend betoog hield.

Centrale verwarming heeft vele voordelen, waarbij een regel
matige warmte een gunstig effect op de naaste omgeving
kan uitoefenen.

Kleine nadelen bij CV kunnen uit de weg worden geholpen.
Te droge lucht kan worden opgespoord met de hygrometer,
terwijl dit nadelig effect tijdig ondervangen kan worden door
ter plaatse waterbakjes aan te brengen.

Door thermostatische regeling is ieder vertrek op een ge-
wenste warmte te houden.

Voor de gezondheid is CV zeker goed, omdat rheuma of
bronchitus minder voedingsbodem heeft.

Op deze vergadering werd naar aanleiding van het bijbel-
gedeelte: Als God maar voor mij is, wis is er tegen, werd
een overdenking gehouden.

Als mededelingen werden op deze bijeenkomst gedaan het
bezoek aan broodfabriek Wieleman te Arnhem, 19 okt.;
bezoek aan huishoudbeurs.

De dames van CPB gaan volgende maand hun jaarver-

gadering houden, waarbij geen enkel lid mag ontbreken.

NATIONALE KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

VAN 15 T.E.M. 20 OKTOBER 1973

In 1972 was de opbrengst van bovengenoemde kollekte,
die georganiseerd wordt door 3 grote verenigingen voor
maatschappelijk werk t.b.v. zwakzinnigen en de ouderver-

enigingen Helpt Elkander, Philadelphia en Het Zorgenkind,
ƒ2.125.000.

De ingezamelde gelden worden aangewend voor een veel-
heid van objecten op het gebied van de zwakzinnigenzorg.

De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten heeft niets
van doen met organisaties of personen, die telefonisch of

huis-aan-huis artikelen te koop aanbieden onder het voor-
wendsel dat een deel van de wist ten goede komt aan de
geestelijk gehandicapten.

Van 15 t.e.m. 20 oktober kollekte; geef goed, geef gul.

Inplaats van k aarten

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van

ons zoontje en broertje

ADRIAAN DIONISIUS
JOHAN

Wij noemen hem:

ARNE

A. W. D. Loonen
G. J. Loonen-

Groot Jebbink

Jeanine

Hengelo Gld. 2 oktober 1973.
Rozenhoflaan 29.

FAMILIE

H. J. Regelink
vertrokken van „Wassink"

E 50, naar „De Wevershof"

Hengeloseweg 12 te Zelhem

Te koop kinderwagen. Hof-
straat 1, Hengelo Gld

Te koop zeugenkooi, droog-
voederbak, landbouwwagen

(i.z.g.st.). Tevens leren jas
(bruin). H. Olthof, D 51,
Hengelo Gld

VERMIST Rode keeshond, reu

luistert naar de naam Teddy.
Tegen beloning terug te be-
zorgen: Roessinkweg 1,
Hengelo Gld - Tel. 05753-2018

Te koop dwergbok en geit met
jong. Tevens ter dekking een

prachtige geregistreerde
dwergbok. Dr. A. Ariëns-
straat 11, Steenderen

Te koop jonge hond, 5 maand,
helft bouvier. Zonnestraal 32,
Hengelo Gld

Te koop 40 are knolgroen.
G. Memelink, D 47, Hengelo

Te koop best knolgroen en
voeraardappelen. D. M. Wul-

link, D 136, Hengelo Gld
Tel. 05753-1427

Te koop 1 ha knollen en 1 ha
kuilgras. G. H. Scholten, E 79a
Hengelo Gld

Te koop wannoten. H. J. Vle-

mingh, Broekweg D 63, Tel.
1848

Verse eieren te koop
(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Vraagt naar de

SPECIALE
AANBIEDING
VAN

GERO - ZILMETA
ZIE OOK ONZE ADVER-

TENTIE A.S. WEEK

Fa, D, Jansen &Zn
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1360

DUUR BROOD

Onlangs kreeg warme bakker
Kreunen te Hengelo Gld een
opdracht van het 6e elftal van
de voetbalver. PAX om een
brood van ƒ 400.— te bakken.
Dit brood was bestemd voor
collega-bakker Rinus Wijn-
bergen, die in het huwelijk trad
Hij speelde in PAX 6

In heel de 150-jarige geschie-
denis van bakkerij Kreunen, is

het nog niet voorgekomen, dat
een zo duur brood werd ge-
bakken.

GESLAAGD

Voor het examen Vakstudie
Buitengewoon onderwijs, dat
op 11 oktober j.l. door de
R.K. Leergangen te Tilburg
werd afgenomen, slaagde de
heer A. H. J. Peters uit Keijen-
burg

GEMEENTENIEUWS

Op vrijdag 19 oktober a.s. zal

het gemeentehuis en bureau
gemeentewerken de gehele
dag zijn gesloten.
Het spreekuur van burgemees

ter en wethouders op die dag
komt eveneens te vervallen.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Harde SPRUITEN 500 gr

Verse SOEPGROEN1

Gekookte Bil TJES

BANANEN

69
48
48

K* 98

„156
SLIJTERIJ „DE ZON"

Itr 1065

JONGE JENEVER Itr
DE ECHTE

KEIZERBITTER
DELICATE

PALE DRY SHERRY
VAN 595 VOOR

UIT DE DIEPVRIES

PATATES FRITES
heel kg

Baukje's bakgarneringen

maken uw bakprestaties

verrassend professioneel

VLEES VERS VAN HET MES

ROOMSNITSELS per stuk 69

ROSBIEF

llUlldlT-

es379

MAGER RIBSTUK

DIK SPEK

Haas en rib

karbonade

549

175

425
Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts

alle vleesprijzen per 500 gram

Vul uw diepvries met 'n voordelige voor- of achterbout. Vraagt onze slager

100 gr Paté de luxe
100 gr paarderookvlees
Heel droog metworstje

139
119
225

Bahmiofnasi 500 gr 179

150gr magere ham 129

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

Magere VANILLEVLA Itr 75

119SLAGROOM
0,25 Itr

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 73
wit 75

Adventstol 700 gr 78
Vrijdag en zaterdag

Dik speculaas 380 gr 145

4 SLAGROOMSOEZEN 225

Pracht heren overhemden 15/5
moderne kleuren slechts

Friese Vlag Goudband

holiiemelh
0,5 Itr geen 138 maar 115

Het bekende merk

California soep
groente per pakje

Remia zonnebloemslasaus
fles 180 voor 150 BIJ ONS

Bakmeel pak 500 gr

Verrijkt Lux afwas
reuzefles van dit merk van 260 voor

129

49

175

79

198

Sisi sinas Itr
Vivo koffie

vacuüm pak van 230 voor

Vivo margarine '
kuipje 500 gram van 114 voor

Peper merkKörver busje 89

Sunil
voordeelvat van 1630 voor 1398 BIJ ONS

Fakt

60 x 60 cm

1198

398

99

VIVO

toiletpapier
4 rol

Speculaas
reuze pak

ZONDAG 21 OKT.

Verzorgingscentrum „De Bleijke'

8.45 uur Ds J. P. Kabel

Bed. H. Avondmaal

N«d. Harv. Kerk

10 uur Ds J. P. Kabel

Bed. H. Avondmaal

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel

10 uur Ds J. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-430

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

RJC Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mla. Door da
week H. Mla 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mla, 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 8

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:



Oktober - Wijnmaand - Uw slijter: LEEMREIS )

1968 1973

Open hu/s
Woensdagavond 17 okt.

van 7 tot 10 uur in de winkel
U kunt dan ongestoord rondkijken en alles op uw gemak bezich-

tigen.

Onze gordijnen- en vitrage-afdeling kreeg een geheel ander aan-

zien, alles wordt nu geshowt aan banen, waardoor u direct UW

gordijnen en vitrage kunt vinden, welke u al zo lang zocht.

De nieuwe kollektie is binnen en de keuze geweldig groot.

Ter kennismaking worden ALLE gordijnen, deze week besteld,

GRATIS GEMETEN, GEMAAKT EN GEHANGEN.

Ook de tapijthoek met DAGLICHT is weer aangevuld met de

nieuwste beursaanbiedingen, altijd 24 rol in voorraad.

Reeds vanaf 49.50

per strekkende meter, kamerbreed tapijt. GRATIS GELEGD

't Is een bezoek waard.

Zie verder onze showroom van 850 m2 en de toonzalen in Doe-

tinchem en Winterswijk met meer dan 10000 m2.

HEB JINK voor een goed advies

HEI JINK voor goede service

HEI JINK voor uw gehele huis

„De Spannevogel"
HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1484 - RUURLOSEWEG 2

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. Hettersoheid of A. L. Kuperij bij AVIKO te Steenderen,

tel. 05755-341

AVIKO b .v., Prinsenweg 16, Hoog Keppel J

HENGELO (GLD)

LAMARA

3bar$ vol gezelligheid

Grote keuze in

brei'
wol
VOOR DE LANGE WINTER-

AVONDEN

Reeds vanaf ƒ1.-per bol
Leverbaar in vele modieuze

modetinten

GROTE SORTERING

Modecentrum

GEBBING
STEENDEREN - TEL 05755-264

Gevraagd voor direct

flink winkelmeisje
voor hele dagen 5-daagse werkweek

DUITEN Voedingsmarkt
Kruisbergseweg 118 - DOETINCHEM

Tel. 08340-24179

Bushalte GTW voor de deur

PUCH-MAXI
een machtige damesbrommer
(in leuke kleuren)

MAAR NU OOK

PUCH SKYLARK
met 4 versnelling- voetschakeling

VOOR SLECHTS ƒ 1560.--

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

Gemeente Hengelo Gld
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders der gemeente Hengelo

brengen ter openbare kennis, dat zij - met toepassing

van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

voornemens zijn, in afwijking van vigerende bestem-

mingsplannen, doch in overeenstemming met een her-

ziening van die plannen, bouwvergunning te verlenen

voor:

1 de bouw van een woning met aangebouwde garage

op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hen-

gelo Gld, sectie F, nr. 1967, gelegen aan de Berend-

schotstraat/Banninkstraat;

2 de bouw van 7 garageboxen op het perceel, kada-

straal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie K,

nr. 3163, gelegen nabij de Schoolstraat;

3 het uitbreiden van een café met een vergaderzaal

op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hen-

gelo Gld, sectie K, nr. 2948, gelegen aan de Bleek-

straat;

4 de verbouw van een boerderijtje tot woning op het

perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,

sectie B, nr. 1884, gelegen aan de Kreilweg, plaat-

selijk bekend E 81.

De hierop betrekkking hebbende stukken liggen met

ingang van 15 oktober 1973 gedurende 2 weken ter

gemeentesecretarie voor ©en ieder ter Inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende voornoemde ter

mijn van ter visieligging, hun eventuele bezwaren

tegen de voorgenomen afwijkingen van de vigerende

bestemmingsplannen schriftelijk bij hun college in-

dienen.

Hengelo Gld, 8 oktober 1973.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

L P. Quarles van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

verhuis-
tapijt

Een nieuw nuis, een andere job; er
verhuizen ongeveer een miljoen men-
sen per jaar. U dit jaar óók? Dan boft
u ais uw tapijt Heuga heet. Dat gaat
mee zonder tegenstribbelen. In dozen
of kisten of als stapeltjes met een
touwtje erom. En dat ligt weer "zó"!
Wéér zonder ondertapijt en zonder
noemenswaardig snijverlies. U kunt nu
kiezen uit 8 soorten Heuga Tapijt (w.o.
3 nieuwe): wollig, kroezig, harig... in
tientallen kleuren. U weet nooit wat u
in de toekomst nog gaat doen.
Ga daarom voor kamerbreed tapijt in
verstandige vorm naar de Heuga-
speciallsl

n

LUBBERS
Woninginrichting

Raadhuisstraat - HENGELO GLD

Bestel nu uw CONSUMPTIE-AARDAPPELEN voor winter-
opslag. D. M. Wullink, D 136, Hengelo Gld, Tel. 05753-1427

„DE HEIDE SMID"
OOK VOOR REPARATIE!!

Jola kunstmeststrooiers nu nog f 575.—

Goudland kantelploegen van f 1550.— nu f 1200.—

Reco trekkerschaaf, 3-punts heffing ƒ 340.—

Reco kipbare trekkerbak van f 400.— nu ƒ 360.—

Verlichtingsbalken „Luts" van f 110.— nu f 90.—

Balenlader, zonder moeite de balen van de grond op

de wagen v.a. f 1600.—

PZ Strela speciale prijs

1 Ferguson, 28 PK, d.d.r. met hef (Tef) f 2250.—

Regematig in voorraad MF 135 - MF 35 TREKKERS

TEVENS HET ADRES VOOR:

Miele was- en afwasautomaten

Alle modellen Efel oliehaarden

ook met spiegel

Esta diepvrieskisten

Aanleg van waterleiding, centrale verwarming, con-

structie-werken

Aanwezig op de Agrado te Doetinchem

van 24 t.e.m. 27 okt., ook zaterdags

„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7271

Halle-Heideweg 12-16 - Halle - Tel. 08343-218

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


