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Hij is er

DE NIEUWE

Fiat 133
de ruime 4 pers. auto
in de kleine prijs

f 656O-—

en FIAT 127 4-deurs ƒ7990.--
in onze showroom

Prijzen af Born

AUTOBEDRIJF

Henk Wiendels
Ruurloseweg 46-50 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1871

„DE HARBARGE"

is uitgebreid met een

mooie en ruime zaal
Vanaf heden hebben wij ook de ruimte voor U, voor het houden

van bruiloften, feestavonden, partijen, vergaderingen en wat dies

meer zij.

De officiële opening volgt later.

Vraag gerust om inlichtingen. Vragen staat vrij, het verplicht u

tot niets.

Welkom in de Herberg bij Jan en Lenie

JAN WOLBRINK
CAFÉ-BAR ANNEX ZAAL - Bleekstraat 3 - Hengelo Gld

Een toneelavond als ontspanning? Een terechte keus

De Hengelose Toneelvereniging H.T.V.
biedt U ontspanning en sfeer, tijdens de toneelavonden op zaterdag 16 en 23 nov.

in de vernieuwde zaal van Hotel Langeler te Hengelo Gld.

De voorverkoop is van start. Koop nu snel een kaartje, dan kunt U straks er in met

een vaartje. De voorverkoop is geopend bij Hotel Langeler, Boekhandel Wolters,

Café Wolbrink en de leden.

HEEL VEEL TONEEL VREUGDE

BLUF FIT DE HELE WINTER DOOR
HALITRAN A.D.

natuurlijke vitaminen

DAVITAMON 10
10 vitaminen in 1 dragee

DAGRAVIT TOTAAL 30
mineralen zijn even noodzakelijk als vitaminen

Haal nu voordelige gezinsverpakking

Drogisterij L E N S E L I N K

Restant partijen

kamertapijt
en

hoogpolig slaap-
kamertapijt
met interessante kortingen

Volle garantie - gratis gelegd

LUBBERS
woninginrichting

Tel. 05753-1286

F. Schreuder, arts

Griep-inenting
WOENSDAG 23 OKTOBER A.S.

VAN 7 TOT 8 UUR

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

De&e week

bij de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Mager

runderlappen
500 gram

1 kg nog

voordeliger

598

Gekookte lever

100 gram 99

karbonade

500 gram 425

150 gram 125

Magere

hamlappen

500 gram

Palingworst

150 gram 125

Balkenbrij
500 gr 125

Bakbloedworst
500 gr 198

Dik bevleesde hips
298

Varkenspootjes
per stuk 5O

Champignonpaté
100 gr 125

DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

298

Donderdag:

500 gr
malse varkenslappen 368

500 gr vleesribbetjes 98

Woensdag:

500 gr gehakt + krulden

250

1 kg nog voordeliger

399
500 gr r.gehakt «pee. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 278

500 GRAM VERSE KUIKENBOUTEN 375

10 BITTER B ALLEN 99

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S 225

Bij aankoop van een eigengemaakte rookworst 1 pak zuurkool v. 10 et

Keurslager van Burk
KEURSLAGER Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo Gld

ATTENTIE!

Platen en speelgoedzaak

Fa. Becking
Spalstraat 12 - Hengelo Gld

dankt alle klanten voor het genoten ver-

trouwen in de afgelopen 6 jaar endraagtde

GRAMMOFOONPLATEN-AFDELING

over aan de

FA. J. W. HEIJINK

„Spannevogel" - Ruurloseweg 2

waar u vanaf heden terecht kunt voor

grammofoonplaten, cassettes en bijbe-

horende artikelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande,

delen wij u mede de grammofoonplaten-

zaak van de fa. Becking te hebben over-

genomen.

Deze afdeling zetten wij voort op het be-

kende adres „De Spannevogel"

Ruurfoseweg 2 - Hengelo Gld

Wij heten u aldaar vanaf heden van harte

welkom.

TOT ZIENS

Fa, J. W. Heijink
„DE SPANNEVOGEL

Ruurloseweg 2

HENGELO GLD

Wij nodigen U uit op

18,19,20 oktober

te Hengelo Gld

Waar wij U graag ons gehele pro-

gramma International tractoren,

inclusief onze nieuwe
typen 644, 744, 844

landbouwwerktuigen en Surge melk-

machines etc. tonen.

U bent van harte welkom op

vrijdag 18 okt. van 17-22 uur

zaterdag 19 okt.van 10-22 uur

zondag 20 okt. van 13-17 uur

in ons pand Zelhemseweg 30 te Hen-

gelo Gld.

Komt ook!

boeke-heesters
L.M.B. Hengelo Gld

vestiging van Boeke-Heesters

Gemeente Hengelo Gld
Huisvuilophaaldienst

In de buurtschappen Varssel en de Veldhoek wordt

het huisvuil met ingang van 17 oktober a.s. iedere

donderdag opgehaald in plaats van woensdag.

Gemeentewerken Hengelo

Wij zoeken een

MEISJE
voor onze afdeling grammofoonplaten en handenarbeid

Enige creativiteit is wel vereist

J. W. HEIJINK, „Spannevogel''
Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD



Inplaats van kaarten

FRANS HERWERS

en

EMIELE DEYBER

gaan trouwen op 18 oktober 1974.

De huwelijksmis begint om 14.00 uur in de

Parochiekerk van Maria ten Hemelopneming,

Pasplein te Doetinchem.

Sarinkkamp 6, Hengelo GId

Laaressingel 203, Enschede

Toekomstig adres: Houtmolenstraat 33,

Doetinchem

Gelegenheid tot feliciteren van 15.45-17.30

uur in Hotel Leemreis, Spalstraat 40, Hen-

gelo GId.

Vrijdag 18 oktober
ZIJN ONZE ZAKEN

TE DOETINCHEM EN HENGELO GLD

na 12.00 uur gesloten

Autobedrijf H ER WERSB.V.
DOETINCHEM - HENGELO GLD

Het benzine-station is geopend

Inplaats van kaarten

HERMAN OONK

en

hebben de eer u, mede namens wederzijdse

ouders, kennis te geven van hun voorge-

nomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal

plaats hebben op vrijdag 18 oktober a.s. om

14.00 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.

Ruurlo, F 46

Hengelo GId, Vordenseweg 45

oktober 1974

Toekomstig adres: F 46, Ruurlo

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-16.30

uur in café Kerkemeijer te Borculo.

Woensdag 23 oktober a.s. hopen D.V.

A. H. MEENINK

en

H. W. MEENINK-GARRITSEN

met kinderen en kleinkinderen hun 40-jarig

huwelijksfeest te vieren.

Hengelo GId, oktober 1974.

Lankhorsterstraat 33.

Gelegenheid tot feliciteren van 2.30-4 uur

in zaal Concordia te Hengelo GId.

TE KOOP: goed onderhouden gashaard, damesbrommer,

merk Spart-JLO, kinderfietsje, 4-5 jaar. Te bevragen Prins

Bernharlaan 17, Hengelo GId

„STUIF-ES-IN" REPETITIE
HENGELO'S GEMENGD KOOR

Hengelo's gemengd koor, opgericht in 1971, aangesloten

bij de Kon. Bond van Zang_ en Oratoriumvereniging in

Nederland, gaat op dinsdag 22 okt. a.s. een „stuif-es-in"

repetitie beleggen in zaal Langeler.

De bedoeling van deze rpeptitie is vooral gericht op nieuwe

inwoners van deze gemeente, om hen in de gelegenheid te

stellen kennis te maken met het ca. 60 leden tellende Hen-

gelo's gemengd koor.

Natuurlijk zijn op deze repetitie niet alleen de nieuwe in-

woners welkom, doch ook zij die al lang hier wonen, zullen

graag door het koor begroet worden.

U kunt geheel vrijblijvend komen kijken, luisteren en kennis

maken en u kunt zelf zien of u lid wilt worden van deze

vereniging. U moet natuurlijk van zingen houden.

De repetitie-avonden zijn elke dinsdagavond van 8.15 tot 10

uur in zaal Langeler.

Contactavond
Zaterdag 26 okt. a.s. neemt Hengelo's gemengd koor deel
aan een zangers-contactavond te Vorden.
Deze avond wordt georganiseerd door Vordens dameskoor.

NVEV

In zaal Michels gaf de heer Wellink, werkzaam bij de impor-

teur van Elna, voor de dames van NVEV een uiteenzetting

van de mogelijkheden van de Elna naaimachine (een Zwit-

serse machine).

Hierna werd aandacht besteed aan het strijkapparaat, waar-

van er één voorzien was van een waarschuwingssysteem

Vrijdag 18 okt. GESLOTEN

CAFÉ-RESTAURANT

LEEMREIS
SPALSTRAAT 40 - HENGELO GLD

Setterlaine
truientips - vestenvariaties
jumperjuweeltjes

Mode die 't warm met U voor heeft,

treft U volop aan in de rijke kollektie bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Onze week-editie

ZOJUIST AANGEKOMEN

mandarijnen zonder pit

Heerlijke HAANTJES
315850 gram van 345 voor slechts

2 kg handperen of handappels
zeer lekker l vil

Bij iedere rookworst
500 gr zuurkool uit het vat

voor 25
Wij hebben in onze verkoop-bloemenkas volop groene

en bloeiende planten tegen voordelige prijzen

Ruime sortering in

droogbloemen
en bloembollen

HET ADRES voor bloemen, groente en fruit

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

tegen oververhitting van de stof.

Door een demonstratrice werden de nieuwste snufjes en

steken getoond op de machine en enkele kledingstukken

gestreken in het apparaat.

Voor de cursus Glasbewerking is opgave nog mogelijk.

Heeft u interesse, stelt u zich dan in verbinding met mevr.

van Hengel.

JEUGD- EN ANDERE CROSSWEDSTRIJDEN

IN „WOSSINKBOS" TE HENGELO GLD

Zaterdag 5 okt. j.l. werden de laatste wedstrijden uit een

serie van 7 verreden in de jeugdklasse en de grotere klas-

sen. Deze serie was opgezet door de trainingscommissie

van Hamové en vonden elke 1e zaterdag van de maand

plaats op circuit „Wossinkbos".

De deelname in de verschillende klassen was alle wed-

strijden vrij redelijk en er werd vaak verwoed gestreden om

de punten. Van deze serie telden de beste 10 resultaten uit

14 manches.

Door de aanhoudende regen van de laatste tijd was de com-

missie genoodzaakt voor de laatste wedstrijd de baan te

verleggen, wat geen moeilijkheden opleverde doordat er

nog een redelijk berijdbare baan gevonden kon worden.

Ondanks regen, modder en gladheid hadden de coureurs

veel plezier en deelden mee, het volgend jaar weer aan start

te komen.

De uitslagen waren van deze laatste wedstrijd: jeugdklasse:

1 Tonnie Seesing, Hengelo GId; 2 Erik Looman, Zelhem;

3 Henk Jolink, Hengelo GId.

50 cc Sport: 1 Harrie Harmsen, Hengelo GId; 2 Hans Wis-

sels, Doetinchem; 3 Wander Colenbrander, Silvolde.

125 cc: 1 Erik Berenschot, Hengelo GId; 2 Henk Hulshof,

Hengelo GId; 3 Henk Hellegers, Nijmegen.

250 cc: 1 Bennie Wissink, Hengelo GId; 2 Wim Wesselink,

Zelhem; 3 Eef Kruis, Zelhem.

In alle klassen werden de 3 eerstaankomenden in de bloe-

metjes gezet. .^

De kampioenen van het Wossinkbos na de 7 wedstrijden in

de verschillende klassen zijn: jeugdklasse Tonnie Seesing,

50 cc Harrie Harmsen, 125 cc Henk Hellegers, 250 cc Bennie

Wissink.

Na afloop van de wedstrijden wed in een kleine bijeenkomst

dank gebracht aan mevr. Sayers voor haar deskundige jure-

ring en puntentelling. Ook de altijd aanwezige EHBO werd

in de hulde betrokken. De commissie was dankbaar voor het

werk dat door hen verzet wordt. Als dank werd beiden een

kleine attentie aangeboden.

De plannen voor het volgend seizoen zijn nog niet helemaal

rond maar t.z.t. zal daarover nader bericht worden.

De commissie hoopt dat in het nieuwe seizoen voor de

jeugdklasse, waarin dan alleen bromfietsen met de normale

standaarduitrusting starten, iets meer deelnemers zal bren-

gen. Ook in de 125 cc klasse ziet men zeer gaarne een

uitbreiding van het deelnemersveld.

WILLEM TELL SCHIET RAAK

De schietvereniging Willem Teil die onlangs in de onderlinge

competitie in zaal Langeler won van de zustervereniging

S.IJ.S. uit Uzervoorde, bracht dezer dagen een tegenbezoek

aan S.U.S.

Op de banen van S.IJ.S werden hoge ogen geschoten, met

als resultaat een kleine overwinning voor de gastheren.

Toch was het resultaat van beide wedstrijden zo, dat Willem

Teil als winnaar uit de bus kwam en hiermede de fraaie

wisselbeker een jaar mag laten pronken in de toch als bar-

stensvolle bekerkast van Willem Teil in hotel Langeler.

Volgend jaar zullen beide verenigingen weer gaan kampen

om deze fraaie beker.

Gemeente
Hengelo GId

GEMEENTENIEUWS

Met ingang van 1 september 1974 is in werking getreden

een wijziging van de Wet op de Kansspelen. Dit houdt dus in
dat:

vergunningen voor winkelweekacties aangevraagd dienen

te worden bij de Kamer van Koophandel en fabrieken;

burgemeester en wethouders een kansspelvergunning voor

een loterij kunnen afgeven als het totale prijzenpakket niet

groter is dan ƒ 5.000.— (was ƒ 1000.—). Is het prijzenpakket

groter dan ƒ 5000.— dan moet de vergunning aangevraagd

worden bij de minister van Justitie;

verenigingen geen vergunning nodig hebben voor het hou-

den van kleine kansspelen als kienspel (bingo), het rad van

avontuur en het vogelpiekspel, maar wel gebonden zijn aan

de volgende voorwaarden en voorschriften:

de organiserende vereniging moet een Nederlandse ver-

eniging zijn, die tenminste 3 jaren bestaat en in zijn statuten

niet de doelstelling mag hebben het beoefenen van het kans-
spel;

de opbrengst van het kansspel moet zijn bestemd voor een

bepaald doel, niet in strijd met het algemeen belang;

de prijzen of premies in geld of goederen mogen geen gro-

tere waarde hebben dan ƒ 250.— per serie en f 1000.— per

bijeenkomst;

tenminste 14 dagen tevoren moet de plaats en het tijdstip

van de bijeenkomst zijn aangemeld op een formulier, ver-

krijgbaar ter gemeentesecretarie.

Een dergelijke bijeenkomst wordt door burgemeester en
wethouders verboden:

wanneer niet bijtijds aan de verplichte aanmelding is voldaan

wanneer tegelijkertijd in dezelfde lokaliteit reeds een der-

gelijke bijeenkomst is georganiseerd;

indien het aannemelijk is dat de vereniging zich niet zal

houden aan de voorschriften van de wet of aan de voor-

schriften van burgemeester en wethouders zelf.

AKTIVITEITEN

IN „ONS HUIS"

De aktiviteitencommissie van

„Ons Huis", welke werd in-

gesteld bij de opening van het

centrum aan de Beukenlaan,

heeft in al die jaren van haar

bestaan, de handen uit de

mouwen gestoken.

Ook dit seizoen zij er weer ver

schillenden plannen ontwik-

keld.
De filmdag voor de jongere

en oudere jeugd, die geschied

de in samenwerking met Dis-

co '72, heeft talloze kinderen

en ouderen plezierige uren be-

zorgd.
Aan dergelijke filmdagen blijkt

gezien de grote opkomst ge-

woon behoefte te bestaan.

Zoals bij het eerste lustrum

in het voorjaar van 1974 bleek,

is de animo voor het houden

van een fancy-fair nog steeds

volop aanwezig.
Dit in overweging nemende,

besloot de aktiviteitencommis-

sie onlangs om vertegenwoor-

digingen van de diverse ver-

enigingen, welke hun bijeen-

komsten plachten te houden in

„Ons Huis", bij elkaar te roe-

pen.

In de hiertoe gehouden ver-

gadering kwam men eenslui-

dend tot het besluit de fancy-

fair definitef te doen plaats

vinden op vrijdag 1 en zater-

dag 2 november.

Alhoewel het motto Mini-fancy

fair niet doet vermoeden, krij-

gen tal van attrakties die

dagen een plaatsje in het ge-

bouw.

Mensen met energie kunnen

een kans wagen op de kop

van Jut, dat ook in kleinere

vorm een gewilde bezigheid

blijkt te zijn. Voorts worden er

geplaatst sjoel-banen, schiet-

banen, onderverdeeld in wed-

strijd- en geluksbaan, bussen-

gooien enz.

Ook worden er meerdere

raadwedstrijden ingepast,

zoals worstraden, dubbeltjes

raden, grabbelton met lucifers

doosjes, prijzenboom.

Het bingo-spel bij uitstek ge-

schikt als gezelschapsspel, is

ook vertegenwoordigd op de

fancy-fair, terwijl Disco '72 'n

leuke bar creëert.

De dames van CPB deden in

principe de toezegging op de

„koekebakkerstoer" te gaan.
Naast een heerhjk_ kopje kof-

fie, kan men dan" ook nog ge-

nieten van een verse koek, zo

uit de pan.

De jeugd wordt niet vergeten

zij krijgen op de zaterdagmid-

dag sjoelen, speerwerpen,

flesjes hengelen, grabbelton,

alsmede vertoning van korte

filmpjes

Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave In kleuren
van Pro juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

wenst toezending van

Bestelbon
(aantal) Oranjckalcn-

l

Naam

Adres

Woonplaats

ders 1975 met Nederlands
calendarium en/of

b (aantal) Oranjekalen-
ders 1975 met viertalig calen-
darium: Engels, Frans, Duits en
Spaans.

Beide soorten d f. 5,50
(verzendkosten f. 1,35 extra).

Postgiro517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 - Amsterdam
Telefoon (020) 790949

•

•

•

l

Hengelo GId • Kastanjelaan 1 • Tel. 05753-1294 • Veldhoek - Kanelweg 16 • Tel. 05736-369

ADVERTENTIES voor

„DE RECLAME" dienen voor

5.30 uur donderdags in ons

bezit te zijn.

Wilt U hieraan medewerken?

DRUKKERIJ

Wolters
TEL. 05753-1455



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Hollandes ANDIJVIE kg 68

GRAPEFRUIT 3stuks 98

Fijne H ANDPEREN 2 kg 128

139
48

Zachtzure
HANDAPPEL

WORTELTJES
geschrapt

2 kg

500 gr

RODE KOOL
kant en klaar 500 gr 29

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid OUDE JENEVER l
WHISKY Vat 69 1425

fles van 1645 voor •••%iF

Cöte du Rhone fles

MOSEL BLüMCHEN 4fles1000

UIT DE DIEPVRIES

Iglo Hawaiiburgers 2 v. 179 v. 149

Zeesnitsels 4 stuks a 100 gr275

VIVOPILS flesje 2 9

VLEES VERS VAN HET MES

VERSE LEVER

149
398
198

Haas 385 Rib 345
VERSE BRAADWORST
VARKENSLAPJES
Puur mager ROSBIEF

298
348
598

Magere

449
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

SOQgrslechts 249 NUHEELKILO
en met gratis kruiden

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

465
150 gr katenspek
150 gr gebraden gehakt
150 gr magere ham

119
119
119

200 gr gek. Gelderse

500 gr bakbloedworst

98
148

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 79

Romige YOGHURT Itr 89

'/4ltr119SLAGBOOM

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 87

wit 90
Krentensneetjes de luxe 139

Roomboter banketstaaf 175

CHIPOLATASNIT 319

Damesslips
moderne dessins katoen 325 badstof 275

Popla 1000
4 rol geen 175 bijons 125

Blijf slank

Era halvarine

Oude Wijvenkoek

Unox keurpak rookworst

per pakje 69

99

189

99

Maxi sinas

Raak cola

Vivo asperges

Hak bruine bonen

2 lilerfles 189

liter 89

blik 198

van 138 voor 109

Sunil voordeelkoffer vergelijk de prijs 575

Sunlight bontkracht met leuke dobbelst. 1150

Houdbare halfvolle melk Itr 69

Houdbare volle melk Itr 79

Appelmoes
liter 69 elke 2e pot

kersen - abrikozenjam
de goeie huishoudkwaliteit

kerkdiensten

ZONDAG 20 OKT.

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Da Jansen

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds F. Gerbrandy

VrUz. HOT. Kerk
Geen dienst

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagtdlenat w'Jkvarpleglna

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper. Tel. 05753-2002

Weekendlenst dierenartsen Steenderen
Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

FLK. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30
uur Hoogmis. 10.30 uur H. Mie. Door d»
week H. Mto 8 uur,

R.K. Kerk Keljenburg

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

stille H. Mis. In Zelhem zatardagavonde ft

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

R KL karkdtenrt.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

elke dag van 9-10 uur en donderdags van

18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar en

spreekuur alle werkdagen van 8.30-9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur.

Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor Ie Hengelo Gld.



Betaal kontant en leg zelf

zo verjaagt u
de prijs van

originele heuga
tapijttegels

Heuga tapijttegels kunt u makkelijk zelf leggen. Zonder
ondertapijt. Ze vormen een prachtig tapijt van wand
tot wand, maar 't blijven opneembare tegels. En dat

heeft veel voordelen. Elke heuga soort is sterk en
slijtvast. U krijgt er vijf jaar garantie op.

heuga feit
heuga lux S
heuga flor S
heuga 605
heuga 500
heuga laine
heuga berber

-de stoere
-de zachtste
-de sterkste
-dekleurigste
-de naadloze
-de chique
-de mooiste

Kom vrijblijvend onze heuga-kollektie bekijken en uit-
rekenen hoeveel de aantrekkelijke doe-'t-zelf- en
contant-korting u besparen.

LUBBERS
woninginrichting

RAADHUISSTRAAT 33

HENGELO GLD

TEL. 05753-1286
l l ,

HENGELO (GLD)

ZONDAG 20 OKT

Arne Jansen en Les Cigales

3barsvól gezelligheid

ZATERDAG 26 OKT.

BAL
voor gehuwden en verloofden

Orkest: The Spitf ires

RESERVEER TIJDIG UW PLAATSEN

Plant nu uw

conif
WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT VOOR U
Zowel voor haag als solitair, tot 2 m

Haagconiferen reeds vanaf ƒ 1.25
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG

G. J. H A L F M A N & ZN
HOFSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1424

OOK UW ADRES VOOR

tuinaanleg en tuinontwerp

Met een 2-spanboiler vrijwel
onbeperkt heet water.

Heetwaterreservoir
voor uw keuken,
douche of bad?
Natuurlijk elektrisch
Schoon Veilig Betrouwbaar

Een elektrisch heetwaterreservoir
vormt geen verbrandingsstoffen
en verbruikt geen zuurstof.
Er ontstaat daarom geen vocht in
uw keuken, wanden en plafonds
worden niet verontreinigd.
Een afvoerkanaal is overbodig. Het
reservoir kan daarom dichtbij het
tappunt geplaatst worden, waardoor
onnodige warmteverliezen worden
voorkomen.

Uw Giva-installateur:

W I N T E R S
Spalstraat 8 - Hengelo Gld

Oliebollen-aktie
op vrijdag 18 en zaterdag 20 okt,

Chr. zangver. „Soli Deo Gloria", Bekveld

VEILIGE ZWAKSTROOMDEKEN
van

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

5 uitvoeringen

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

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

iim«i"i T
Zwakstroomdekens verkrijgbaar bij:

Fa. Ordelman & Dijkman
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753.1285

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN

Hiermede betuigen wij U onze

oprechte dank voor uw blijk

van medeleven, betoond tij-

dens de ziekte en na het over.

lijden van onze lieve moeder,

groot- en overgrootmoeder

HARMINA LENSELINK
weduwe van Willem Bruil

Uit aller naam:

fam. Bruil

Hengelo Gld, oktober 1974

„Altena", Lankhorsterstraat 9

Wie wil er vier morgens per
week op ons zoontje van 2
jaar passen? Loes van Eg-

mond, Kerkekamp 65, Hengelo

Te koop bijzetkachel voor gas

en kolenkachel (nootjes), we-
gens aanschaf centr. verw.

P. H. Pelgrum, Vellekesweg 1
Hengelo Gld

Te koop eiken slaapkamer-
ameublement. H. Langwerden,

Haarweg 2, Tel. 05753-1440

Te koop roodb. drag. vaarzen
en droog kachelklaar brand-
hout (appelboom). J.. W. L.

Groot Roessink Broekstraat 13

Baak.

Gratis verkrijgbaar 6 jonge

poesjes. Vordenseweg 16,

Hengelo Gld

2 raszuivere te^ckeltjes, 10

weken, kennel ,,de Stofferij"

Wichmondseweg 18, Hengelo

Tel. 05753-1934

Te koop 90 are knollen, 2 olie-
haarden en een kinderfiets
H. Klein Obbink, Remmelink-

dijk 7, Hengelo Gld

Te koop kinderledikant, hob-
belpaard, bijzitje. Vordense-

weg 24, Hengelo Gld, Tel. 1981

Nu 1/3 Rijkssubsidie
voor eigen woning, bij het aanschaffen en
plaatsen van

isolerende beglazing
THERMOPANE of tweeglas,

tot 31 december 1974

Op SCHILDERWERK ontvangt u in de periode van
18 november tot 7 maart een

premie van ƒ 20.--
per man per dag

Voor inlichtingen en vrijblijvende prijsopgave

SCHILDERSBEDRIJF

M. R. A. UITERWEERD
Z.-E.weg 121 - BAAK - Tel. 213

Efel oliehaarden v.a. 570.--
Elektr. radiatorkachels v.a.

210.--

UIT VOORRAAD BIJ

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

DEELNEMER AGRADO 23-26 oktober

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1064 Btt stallen

Het wonderbaarlijke tekeninstrument, waarvoor duizen-

den teleurgesteld moesten worden, wegens uitver-

kocht, is nu weer VOORRADIG.

Haal hem snel, zo'n fijne

S K E T C H - A - G R A P H
De prijs is ƒ 9.95

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1253


