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OPRUIMING van

B E H A N G

35% korting
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

Extra Vivo-aanbiedingen

Grote hotelcake
ovenvers van 198 voor

Bundel chocolade repen
van Houten melk - puur - hazelnoot

normaal 110 nu voor

l zakje griesmeelpudding
voor 1 liter melk

+ l flesje Tova puddingsaus

79

abrikozen samen

Margarine Roland
2 pakjes van 122 voor

Spaghetti
Honig groot gezinspak van 117 voor

Soepgroenten
Wilco OUDERWETSE PRIJS zakje

California bliksoep
uitzoeken alle smaken

149

98

89

25

98

Bonzo vleesbrok jes
v.d. hond reuzebaal 669 pak mee voor 598

Boterhamworst
200 gram van 130 voor

De bekende losse

fricandellen
alleen deze week

89

39

C PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

daBUITEIlKlinSJES
VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS'ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

de grote
'lappen' kindervriend

Nu van f5,45

voor slechts
f3,95

Bij aankoop van 'n halve
liter flakon (f3,35)

deo CRÈME-
SCHUIMBAD

(verkrijgbaar in 3 geuren)
'n royale spons van f 0,75

GRATIS

LUXE
P1LLENDOOSJE

in degelijke, maar
elegante uitvoering (ook
geschikt voor zoetjes)

Nu van f 4,95 voor

slechts f 3,95

LENSELINK
Kerkstraat 1 - HENGELO GLD

Maandag 11 februari a.s. zijn onze lieve ouders en

grootouders

J. W. HEIJINK

B. G. HEIJINK-WAGENVOORT

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met hen te vieren woensdag
13 februari a.s.

Dat dit een fijne dag voor hen mag worden is de

wens van

Wim en Elly

Trudi

Jopie

Claudia

25 jaar geleden openden, wij onze winkel.

Dit heugelijke feit hopen wij samen met onze kinderen

te vieren woensdag 13 februari a.s.

J. W. HEIJINK

B. G. HEIJINK-WAGENVOORT

Woningtnrichting

„De Spannevogel"

Hengelo Gld, februari 1974.

Ruurloseweg 2.

Receptie van 3 tot 5 uur in zaal Concordia Hengelo G.

Wegens familiefeest zijn wij
woensdag 13 februari a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN

HEIJINK
Woninginrichtting „De Spannevogel"

Heden heeft de Here plotseling tot Zich genomen

mijn lieve man en onze lieve vader en opa

LEENDERT VINGERLING

echtgenoot van P. Schellaars

op de leeftijd van 75 jaar

Mijn Herder is de Here God

Hengelo Gld, P. Vingerling-Schellaars

Apeldoorn, W. Vingerling

Hengelo Gld, F. C. Starink-Vingerling

G. H. Starink

Noordwijkerhout, M. Vingerling

Leo n

Nelleke

GerBhy

Hengelo Gld, 31 januari 1974.

Westerstraat 44.

De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 5 februari

om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen,

worden aldaar uitgenodigd.

Profiteer hiervan
1 kg

mooi witlof

1 zak gesneden

rode kool

3 kg

Lombarts appels
zeer lekker

5 kg

klei-aardappelen

Goudreinetten

Lombarts

Golden Delicious

nu per kist

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO

100

29

175

149

750 |

GLD

Uw keurslager annonceert een belangrijke prijs-

verlaging in VARKENSVLEES

De gehele week

Magere hamlappen

500 gram 498
Magere speklappen

500 gram 248
Onze alom bekende

verse worst

500 gram

Varkensfrikando

KlQ500 gram ?• •& f\

VLEESWAREN:

150 gr slagersham 149

150 gr ontbijtspek 125
150 gr h a m worst 125

250 gr boterham worst 150
100 gr bacon 139

Dagreklames
Maandag en dinsdag:

1 kg dikke vleesribbetjes

Woensdag

500 gr gehakt 275

1 kg nog voordeliger 499

500 gr rundergehakt
spec. 548

500 gr varkensgehakt
spec. 448

Donderdag
500 gr

malse
varkenslappen 348
Vrijdag en zaterdag

500 gr

schouder-
karbonade 298
500 gram verse

kuikenboulen 398

Wij nodigen U uit van deze unieke mogelijkheid om voor-
delig varkensvlees te eten, te profiteren by:

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

« RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Ook uw keuken is een

Atag wasemkap
waard!

Daarmee voorkomt U beslagen ramen, vettige aanslag op de

wanden en de etensluchtjes verspreiden zich niet door uw huis

Profiteer van onze aanbieding
Zeer scherpe prijs

Fa. Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

Voor alle soorten DRUKWERK
zijn wij het aangewezen adres

Mogen wij ook uw drukwerk verzorgen?

Drukkerij Wolters
Tel. OS753- 1455



PAK MEE AANBIEDINGEN
Ott.fi

fritessaus

BIJ ONS
met gratis extra serviesbon

COLGATE

tandpasta
2 REUZENTUBES

van 433 voor 345

BIJ ONS

BIJ DE

KOFFIEMELK
LITER VAN 93 VOOR

MET GRATIS EXTRA SERVIESBON

PAREIN

rmce rourre

van 124 voor

VIVO

macaroni

normaal en vlug

500 gram

ROBIJN

wasverzachter

1 '/2 liter

geen 248
maar

MET 2 SERVIESBONNEN GRATIS

NOG4WEKEN GRATIS SERVIESBONNEN
BIJ ELKE RIJKSDAALDER DIE U IN EEN VIVO ZAAK BESTEEDT, VOOR BIJNA GRATIS SIERRA GLASSERVIES!!!

DEELNEMENDE WINKELIERS: Schuppers, Vierakker; Jansen, Vierakker; Krijt, Wichmond; Peters-Sueters, Keijenborg; van Neck, Hengelo Gld; Willemsen, Toldijk; Willemsen,

Steenderen; Sprenkeler, Baak; Wansink, Hengelo Gld

Appèl voor het schitterende, héél goedkoop.

Zit nog in de laatste dagen van de opruiming.

20% extra korting
op de laatste opruimings japonnen bij

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

^Kerkdiensten
n^

ZONDAG 10 FEBR.

N«d. H«rv. Kerk

9 uur Ds Jansen
10.30 uur jeugddienst

VrUz. HOT. Kerk
5 uur Ds D. A. Brinkerink

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

Bed. H. Doop

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Lucie Marie, telefoon 1315

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922

1e LUSTRUM „ONS HUIS"

Het 5-jarig bestaan van het Herv. gemeentecentrum „Ons
Huis" aan de Beukenlaan te Hengelo Gld, werd ingezet met
een middag voor de jeugd.

Peppi en Kokki, alias de Kamé's zorgden voor een middag
van dolle pret. Een propvolle zaal met kinderen heeft zich
kostelijk vermaakt met de malle fratsen van de beide clowns
Diezelfde avond organiseerde discoteam Rotation en de
popgroep Shed Libation een druk bezochte popavond.
Dinsdag 29 januari was het 5 jaar geleden dat het gebouw
officieel in gebruik werd genomen.

Voor deze avond was geen speciaal programma samen-
gesteld. Wel werd het toneelspel „Stadhuis op stelten"
opgevoerd.

De opening van de avond was van een deftig heer, compleet
met hoge hoed enz. ene meneer „Jansen" en ene boer
genaamd „Anton".

Op humoristische wijze lieten beide heren de eerste vijf
jaar de revue passeren.

O.a. met een verhaal over de „beste kamer" Dit sloeg op
de voorzitter, die bij de opening vijf jaar geleden, zo zenuw-
achtig was, dat hij de nacht ervoor verschillende malen in de
„beste kamer" verbleef.

Door de verschillende aktiviteiten die in „Ons Huis" plaats
vinden, komt dikwijls ruimte te kort. Vooral voor de jeugd,
die graag een zaal voor zich zelf zou willen hebben. Daarom

gaven de heer Jansen en Anton een advies door aan het be-
stuur, dat omvatte, een zaal te bouwen boven de be-
staande: dit onder het motto van de heer Jansen en Anton:
Ons advies luidt en van de jeugd inclus, de lucht met „Ons
Huis".

Een klein officieel tintje aan de avond bracht de voorzitter
van het stichtingsbestuur, de heer F. Politiek, die in zijn toe-
spraak het echtpaar Lubbers de beheerders van Ons Huis be
trok.- Als dank voor het vele en onvermoeibare werk van

Herman en Gerda, werd hen een 6-daagse Rijnreis aange-

boden. De zaal onderstreepte dit nogmaals met een ovatio-

neel applaus.

De hoofdschotel van de avond was het toneelspel „Stad-

huis op stelten". Door de aktiviteitencommissie was een

groep personen aangezocht, dit komische stuk onder regie

van de heer G. Meulenbrugge, op de planken te brengen.

Men trachtte door goed te repeteren het stuk onder de knie

te krijgen, doch ruim 3 weken voor de opvoering, vielen

enkele personen door ziekte en ander omstandigheden af,

waardoor een totaal andere rolbezettig moest worden op-

gezet

En dat dit goed gelu'kt is bewees het daverende gelach en

het dankbare applaus van het publiek voor het gebodene.

Het stuk speelt zich af op de secretarie van een stadhuis.

De rust wordt er verstoort door een dame, die op de secre-

tarie blijft slapen, omdat men haar uit haar huis heeft gezet.

Hierdoor ontstaan vele verwarrende situaties, die vele ko-

mische voorvallen teweeg brengt.

De toneelgroep heeft getracht er alles uit te halen en gezien

de vele reacties is men hierin goed geslaagd. Gaarne zou

men het nog een maal op willen voeren.

Na afloop dankte de heer van der Loo de spelers, speel-

sters, souffleuse en technische mensen voor het gebodene.

Hij sprak mede namens de zaal, zeer te hebben genoten van

het spel. Aan allen werd een boeket bloemen overhandigd.

Met de opwekking de fancy-fair te bezbekerTen' het~la"ten

zingen van een gezang sloot hij deze zeer gezellige avond.

JAARVERGADERING TTV BEKVELD

In zaal v.d. Weer hield TTV Bekveld haar jaarvergadering.

Voorzitter P. Berenpas kon een groot aantal leden welkor

heten, terwijl er bericht van verhindering was binnenge-

komen van A. Teunissen H. Ellenkamp.

Bij de ingekomen stukken was een uitnodiging van de NTB

voor de feestavond, die in zaal Spiekerman te Meddo zou

plaatsvinden. De notulen van de vorige jaarvergadering

werden onveranderd goedgekeurd. Uit het verslag van de

penningmeester bleek, dat er een nadelig saldo was, dit ook

mede in verband met de bouw van het clubhuis. Uit het jaar

verslag van de secretaris kwam naar voren dat de ver-

eniging het afgelopen jaar niet bepaald heeft stil gezeten.

Er waren vele wedstrijden getrokken met goede resultaten,

ondanks vele blessures De bouw van het clubhuis werd ter

hand genomen. Bij de bestuursverkiezing werd P. Berenpas

die aftredend was, met algemene stemmen herkozen. In de

kascontrole commissie kwamen B. Smeitink en D. Ellenkamp

Bij de bespreking van het winterprogramm, werd besloten

de tournooien met eigen auto's te bezoeken. Jammer is het

dat nog niet alle data van deze indoortournooien bekend zijn

Men is voor invoering van dames touwtrekken, doch eerst

dient de beslissing van de NTB afgewacht te worden.

Er werd besloten bij een eventuele oprichting de dames

dezelfde contributie als de heren te laten betalen. De ttrainin

gen zijn inmiddels al weer begonnen. Er werd gesteld dat

het clubhuis zo spoedig mogelijk afgebouwd moest worden

Men noteerde namen van mensen die hierbij zouden helpen.

Bij de rondvraag vroeg B. Hanskamp de leden zoveel moge

lijk de trainingen te bezoeken, zodat zijn reis vanuit Lochem

niet tevergeefs was. W. Groot Roessink stelde 'n vraag hoe

met aan de financiën dacht te komen als de geldmiddelen

niet voldoende zouden zijn. G. Regelink stelde voor

om een feestavond te organiseren voor de donateurs.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering en wenste allen

i/velthuis.

Voor de vele felicitaties, ca-

deaus en bloemen, die wij bij

de herdenking van ons 25-

jarig huwelijk mochten ont-

vangen, zeggen we hartelijk

dank.

A. Olthof

H. J. Olthof-

Deijenborgh

Baak, februari 1974.

Hierbij wil ik iedereen be-

danken die mijn verjaardag tot

een onvergetelijke dag hebben

gemaakt.

Mevr. C. Meijers-

van Leeuwen

Hengelo Gld, februari 1974.

Kervelseweg 21

Boekhouder heeft nog tijd be-

schikbaar voor het bijhouden

van administraties en samen-

stellen van jaarstukken.

Adres bureau de Reclame

Te koop trouwjapon, maat 42

Maanstraat 36, Hengelo Gld

Te koop 1 pers en 2 pers.

stalen ledikant, resp. ƒ 10.—
en ƒ 20.—, televisiekastje
ƒ 20.—. Leliestraat 4, Hengelo

Te koop 4-pits gasstel, 2 gas-
kachels, 1 electr. fornuis
Hummeloseweg 6, Hengelo G.

Te koop vacuumpomp VP 18

(grote capaciteit) met kracht-

motor en thermische schake-

laar, ± 27 m vacuumleiding,

1 schaar kantelploeg, z.g.a.n.

1 bietensnijder met reiniger,

1 weidewagen (28 koeien, met

Wolsly gasmotor en bovenlei-

ding), melkbussen en eetaard-

appelen bij G. Hiddink, Hoog-

straat 46, Toldijk-Steenderen

Tel. 305

Te koop broedkastjes voor

grote en kleine soorten par-

kieten, zeer billijk,

en gele manen kanaries
Rusthoek 18, Hengelo Gld

Te koop een dr. vaars, begin

febr. a.d.t. E. W. Momberg,

E 33, Hengelo Gld, Tel. 1846

,DE HEIDE SMID' BV
levert uit voorraad

trekkers
o.a.:

1 MF 135 multi power

1 MF 35, 3 cylinder

1 MF 35, 4 cylinder

3 MF30

1 gebr. PZ trommelschudder

1 gebr. Goudland snelmaaier

2 gebr. PZ cyclomaaiers,

2 trommel

1 weidewagen met boven-

leiding

2 zwaaiarmen voor 30 koeien

+ voerbakken

2 gebr. ploegen

4 PZ Strela's

Verder leveren wij tegen de

laagste prys nieuwe tractoren

opraapwagens, doseerwagens

mestwagens, mengmesttanks,

ligboxafscheiding enz.

Dit alles voor incl. service,

reparatie en onderdelen

Varsselseweg 41

Hengelo G ld

Tel. 05753-7271

Ze zijn er weer

het nieuwe
LIEDBOEK
voor de
kerken

WOLTERS
Boekhandel
Kerkstraat 17 - Tel. 05753-1253



NANSMK supermarkt

GROENTE EN FRUIT
GOLDEN DELICIOUS

2 kg

ANDIJVIE 500 gr

CITROENEN 3 voor

HARDE UIEN

VIVO J AFFA'S

kg

2 kg

1
68
68
88

189
KLEIBINTJES 1 O R

il l\{j B •̂ •••1 ^^^r

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vryheid VIEUX
De echte Deense

CARLSBERG PILS
3 fles van 294 voor

CHATEAUDELANGUEDOC
fles van 495 voor

UIT DE DIEPVRIES
IGLOVISSTICKS
10 stuks van 250 voor

SPERCIEBOONTJES
450 gram

225

109

VIVOKOOPZEGELS
ƒ 20.-- gespaard, ƒ 27.50 aan reis-
cheques waard

VLEES VERS VAN HET MES

GELDERSE SCHIJVEN p.sL

MAGER SOEPVLEES
met gratis pijpje 548

MAGER

RIBSTUK 565
VARKENSLAPJES

MAGER KLAPSTUK

SCHOUDER

348

428

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
NU HEEL KILO

275

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr gebr. gehakt
100 gr tongeworst
150 gr magere ham

119
89

129

500 gr 189Bahmiofnasi

Filet Americain 100 gr 125

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE MELK Itr

KARNEMELK Itr

KAKELVERSE EIEREN
10 stuks no3 slechts

72

56

179

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 79
wit 80

Krentebollen 5 voor 119
Tompoucen 4 voor 169

CHIPOLATASNIT 239

„Bak eens met Baukje"
Baukje taartmix

voor een fantastische taart van 181 voor
165

Cailfornia soep
groente of kip 3 blik a 105

Duyvis

rode koof
0,75 Itr glas van 114 voor

Pedro de Ravela

Montilla sherry
fles 325 6 fles slechts

Unox gevulde erwtensoep
heel blik van 220 voor205 bij ons

Cakemeel pak 500 gr
Duyvis salata van 184 voor

1750

189
69

161

Siebrand druivensap
rood en wit

Raak up

Flair dessert

Marie biscuit

van 149 voor 109

heel liter 79

aardbeien blik 98

2 rol van 118 voor 99

Witte Reus
bij ons

Tolet van Erdal bus van 169 voor

Ananas per blikje

Baby appelmoes jampot

375

139

59

59

De echte bekende f* **

Verkade beschuit n U
2 rol van 118 voor U V

Sinas

Vruchtenlimonade hu
heel liter (J V

17 leest en adverteert natuurlijk in

„DE RECLAME"



biedt aan:
DATSUN 180B HARDTOP

DATSUN 180 B

DATSUN 140J

DATSUN CHERRY

DATSUN 1200

DATSUN 1200

DATSUN 1600

SIMCA RALLEY 2

SIMCA RALLEY 1

SIMCA 1100 GLS

RENAULT 12

FORD ESCORT

CITROEN 2 CV 4

NSU 1200 C

HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

1973

1973

1973

1973

1973

1972

1971

1973

1971

1971

1970

1972

1971

1971

Inruil en financiering mogelijk

Gemeente Hengelo Gld
Aangifte t. b.v. hondenbelasting 1974
1 leder die over 1973 geen aanslagbiljet ontving en

houder is van een hond, dient dit vóór 1 maart a.s.

schriftelijk te onzer kennis te brengen;

2 Zij, die in 1973 wel een aanslagbiljet ontvingen,

maar per 1-1-1974 geen houder van een hond meer

zijn en hiervan nog geen bericht hebben gedaan,

worden tot 1 maart in de gelegenheid gesteld hier-

van opgave te doen onder vermelding van de rede-

nen waarom men geen houder meer is.

Wanneer vóór deze datum geen afmelding is ont-

vangen, wordt voor 1974 een aanslag opgelegd, ge-

lijk aan die van 1973.

3 Zij, die in 1973 in de hondenbelasting werden aan-

geslagen en thans nog houder zijn van een hond,

behoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen auto

matisch hun aanslagbiljet 1974. Zodra men in de

loop van het belastingjaar houder van een hond

wordt of geen houder meer is, dient hiervan even-

eens een kennisgeving te worden gedaan.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld

Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening
„De Graafschap-Zuid"
Kastanjelaan 15 - HENGELO GLD

Wij vestigen Uw aandacht op de

wijziging van ons telefoonno,
hetwelk voortaan zal zijn

Wij zijn van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch onder
dit nummer bereikbaar van 8.30 tot 17 uur voor het
maken van afspraken over gezinshulp, bejaardenhulp
en maatschappelijk werk.

Bovendien zijn wij in Hengelo Gld bereikbaar op de
navolgende spreekuren:

Bejaardenhulp: maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur.

Gezinsverzorging: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Maatschappelijk werk: elke morgen van 9-10 uur en
donderdagsavonds van 18-19 uur.

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LM B Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

('iiiïiaviilsscliiiiink?
DA drogisterij LEKSELINK

AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF
is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-
reiken op Spalstraat 1

Nóg hogere
spaarrente bij de

Rabobank

van tot

(direkt opvraagbaar) (voor spaarvormen met een looptijd van 5 jaar vast)

En nog vele andere aantrekkelijke spaarvormen; het is de moeite en
de rente waard eens te gaan praten bij de

Rabobank
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken

Kastanjelaan l - Hengelo Gld
Kapel weg 16 - Veldhoek

Pedicuren

Steunzolen

Elastieken kousen

Ook levering voor ziekenfonds

ELKE MAANDAG van 9-13 uur
in het Groene Kruisgebouw
te Hengelo Gld - Tel. 1397

Behandeling volgens afspraak

M. Lukassen-Niesink
CHIROPODIST

Tel. 08347-1069

Rodenrtock
modelbnllen

STICHTING GELDERS STUDIEFONDS

Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelderland,
kunnen ook voor het cursusjaar 1974/75 weer een studie-
toelage aanvragen bij de Stichting Gelders Studiefonds
(secretariaat: Huis der Provincie, Arnhem). Formulieren zijn
verkrijgbaar op elk gemeentehuis en dienen aldaar ingevuld
en ondertekend te worden ingediend. Indien men een school
bezoekt of gaat bezoeken, waarvoor het rijk studietoelagen
verstrekt, dient men eerst bij het rijk een studietoelage aan
te vragen. De betreffende aanvraagformulieren zijn bij de
administratie van die scholen verkrijgbaar. Indi'en het ver-
zoek bij het rijk om een studietoelage wordt afgewezen op
andere gronden dan het inkomen der ouders of van de
aanvrager zelf of omdat de rijkstoelage niet of te laat is
aangevraagd, kan met overlegging van deze afwijzing
alsnog een bijdrage bij de Stichting Gelders Studiefonds
worden aangevraagd. Indien men een opleidiing volgt of
gaat volgen, waarvoor geen rijksstudietoelage kan worden
verkregen, kan men terstond een aanvraag op de daarvoor
bestemde formulieren indienen bij de Stichting Gelders
studiefonds, eveneens via de gemeentesecretarie. Deze
formulieren dienen zo spoedig mogelijk maar in elk geval
vóór 1 augustus 1974 te worden ingezonden. Mocht een op-
leiding op een later tijdstip in het jaar aanvangen dan dient
'het verzoek voor de aanvang van de opleiding te worden
ingediend. Indien een verzoek om een rijksstudietoelage
wordt afgewezen op andere dan bovengenoemde gronden,
kan met bijvoeging van deze afwijzing na de sluitingsdatum
van 1 augustus 1974 alsnog een verzoek worden ingediend.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

OPTIEK

Spalstraat 27 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1979

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

Metaalindustrie WISSELINK B.V.
„De Heide Smid"

vraagt voor zo spoedig mogelijk een

administratieve
medewerker(ster)

om dhr. G. Wolsink te vervangen, die ons bedrijf ver-
laat, wegens vervulling van de militaire dienst.

Leeftijd vanaf 16 jaar, in bezit van Mavo-diploma of
middelbare landbouwschool-opleiding en enige kennis
in de agrarische sector.

Wij betalen U het wettelijk minimumloon met alle
sociale voorzieningen.

Hebt U interesse in deze baan, bel dan even,
tel. 05753-7271.

Metaalindustrie WISSELINK B.V.
„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 - Hengelo Gld

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WENERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WENERS

Poe l s we g 47 - Keijenburg - Tel. 1307

HENGELO (GLD)

ZONDAG 10

Kwartet Herman Lippinkhof

3 bars vol gezelligheid

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink BV
Halle-Heideweg 12-16
Tel. 08343-218
HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink BV
Varsselseweg 41
Tel. 05753-7271
HENGELO GLD

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie
slijpmachines + gereedschappen
betonmolens enz.
tractoren
landbouwwerktuigen
gazonmaaiers

Aanleg van:
Ligboxstallen, compleet
Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:
Loodgieterswerken
Sanitair
Dakbedekking
Centrale verwarming

Verkoop van:
Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:
Batavus - Gazelle - Empo
Zündapp


