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Hen die vielen

Jan Rouwenhorst
Hendrik Willem Enzerink
Louis Meijers
Jacob Philips
Simon Philips
Usi Meyer Philipp Jacobs
Philip Philips
Samuël Jacobs
Herman Stoltenborg
Cerda Johanna Stoltenborg
Hermina Gerdina Stoltenborg
Johan Stoltenborg
Christina Johanna Wuestenenk-Agterkamp
Leo Meyers
Jans Philips
Abraham Philips
Aron Meyers
Rebekka Jacobs
Bertha Philips
Rachel Philips
Louis Philips
Billa Baer
Theodorus Wilhelmus Sanders

Erna Philips-Bönninger
Louis Philips
Jennie Philips
Julia Cohen
Louis Philips
Mina Philips
Frits Cohen
Klara Fortuin-Engers
Alexander Cohen
Sara Jacobs
Hans Cohen
Levie Meyers
Jetta Bamberg
Jacob Philips
Gerrit Arnoldus Barink
Emanuël Jacobs
Johannes Hendrikus Vennegoor
Karel Jacobs
Etje Jacobs-de Groot
Albertus Johannes Taken
Jeannette Meyers-Spier
Bernard Luimes
Zweerzina Johanna Cornegoor

Dit jaar zullen onze oorlogsslachtoffers worden her-

dacht op zondag 4 mei.

De kerkklokken zullen luiden van 19.47 tot 19.57 uur.

Daarna zal de burgemeester een krans leggen aan

de voet van het monument en een stilte van twee

minuten aankondigen.

Wanneer The Last Post zal hebben weerklonken, kan

langs het monument gedefileerd worden en kunnen

bloemen worden neergelegd.

Het komité ziet als het wezenlijke van de herdenking:

het gemeenschappelijk beleven van de twee minuten,

gedurende welke het Nederlandse volk stilte betracht

ten einde terug te denken aan de jaren 1940—1945,

aan allen die toen het leven lieten en aan de geest

van moedig verzet, die zovelen bezielde.

Velen onzer zullen in het bijzonder die ingezetenen

onzer gemeente herdenken, die in- en tengevolge

van de oorlog zijn omgekomen en wier namen vermeld

staan op een document, hetwelk zich bevindt in het

monument, waarbij wij op 4 mei - om kwart voor acht

's avonds hopen samen te komen.

Voor wie gedurende die tijd bezwaarlijk kunnen staan

zal voor zitplaatsen zorg worden gedragen.

Men wordt verzocht van zes uur 's avonds af de

vlaggen halfstok te hangen, er daarbij voor zorg dra-

gende, dat de vlag de grond niet raakt. Na zonson-

dergang dient de vlag gehesen en ingehaald te wor-

den.

De namen van „hen die vielen" zullen tijdens de her-

denking niet worden voorgelezen. Zij luiden - in volg-

orde van overlijden - als volgt:

Willem Meenink
Jacob SWttn
Johan Bobbink
Bernardus Verboom
Willem Hammink
Theodora Hendrina van Uum-van

Ditshuizen
Theodora Johanna van Uum
Johannes Everhardus Josef van Uum
Johanna Antonia Ankersmit-Kuipers
Maria Berendina Seesing-Salemink
Leo Augustinus Salemink
Gerhard Hendrik Wolsink

GROTENHUYS WARMTETECHNIEK
Wichmondseweg D 126 a - Tel. 05753-1885 - HENGELO GLD

Centrale verwarming

Gas- en oliestookinstallaties

ALLES VOOR UW

schoonmaak
O.A. PLAKPLASTIC

MIPOFIX

DOE-HET-IELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Humeloseweg - HENGELO GLD

Nieuws voor de zelfdoeners!
Naast ons schildersbedrijf hebben we nu een afdeling,

speciaal ingericht voor de zelfdoeners,

in verf, glas, behang,

gereedschappen

•n alle bijbehorende artikelen

BEHANG, geweldige kollktie vanaf f 1.50 tot f 17.- per rol

VERF, het bekende merk Supralux

LAKVERF voor buiten f 5.65, grote bus

LAKVERF voor binnen f 4.75, grote bus

ook in kleine busjes, alle kleuren

Deze verf kan kwalitatief wedijveren met elk ander

merk, dus guldens goedkoper l

MUURVERF, afwasbaar en veegvast

wasbaar; in plastic emmers van 4 kg ƒ 7.20

per emmer

wasbaar; in plastic emmers van \% kg f 3.40

per emmer

SCHILDERSBEDRIJF

W. G. WINKELMAN
Veemarktstraat 2 - Hengelo GId - Tel. 1364

P
SOULCLUB jquare

Eén van Nederlands eerste soulclubs

PRESENTEERT:

FRANK BURT
AND

Soul Serenade
De fenomenale 10-mans formatie, juist terug

uit Engeland

Zaterdag 3 mei

ZAAL CONCORDIA HENGELO GLD

7.30-11.30 uur n.m.

LANDELIJKE RIJVERENIGING

„De Zevensteen1

brengt u dan NU de gezellige

feestavond
OP MAANDAG 5 MEI A.S. IN CONCORDIA

Opgevoerd wordt het blijspel

Romance rond artikel 17

balNa het blijspel

Aanvang 7.30 uur precies

o.l.v. HET GERBA KWARTET

Kaarten vanaf 1 mei aande zaal verkrijgbaar

GEDURENDE DE MAAND MEI IS ONS BEDRIJF

vrijdagsavonds tot 9 uur geopend
WIJ TONEN U ONZE SERIE

Mc. Cormick tractoren

BOVENDIEN ALLE

nieuwe en gebruikte machines
VOOR UW BEDRIJF

L.M.B. „Hengelo Bid" N.V.
Zelhemseweg 30 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1964



H.M. Koningin Juliana,

staat dezer dagen midden in

de belangstelling, als zij haar

60e verjaardag viert.

Evenals iedere andere groot-

moeder zal ook zij blij zijn,

als haar kleinkinderen op haar

verjaardag aanwezig zijn.

Naar verwachting hoopt onze

jarige vorstin eind van dit jaar

opnieuw grootmoeder te gaan

worden.

Kerkdiensten

ZONDAG 4 MEI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds. van Thiel

10 uur Ds Osewaarde, Lochem

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Wiersma

bed. H. Doop

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Da Barnard, Ruurlo

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keyenburg

Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis, 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis 6 uur n.m. stille H. Mis in
Zelhem in Ned. Herv. Kerk. ledere dag 7.15
uur en 8 uur v.m. stille H. Mis

Zondagsdienst dokteren

Dr. Schreuder, telefoon 1266 b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster

Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Leidster gezinsverzorging
Mevr. B. Lubbers-Lljftegt. C 1, telefoon 1369

Zondagsdienst dierenartsen

Pr. van Nie telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

COMPETITIEWEDSTRIJDEN PAX

ZONDAG 4 MEI

PAX 2 - Doesburg 2 2 uur

PAX 3 - Ruurlo 2 12 uur

Gaanderense Boys 3 - PAX 6 11 uur

Te koop een vaalt verteerde mest. W. A.

Burghout, F 55 Varssel.

Te koop prima JAWA motor, 250 cc, bouw-

jaar 1967, slechts 9000 km gelopen, niet

van nieuw te onderscheiden. A. van Burg,

Westerstraat 48, Hengelo Gld, Tel. 1952

Houd
uw snelheid
intoom!

BENOEMING

Met ingang van 1 juni a.s. is de heer H. Harmsen, electrotechnisch

employé, aangesteld bij de O.L.M. (Overijsselse Landbouw Maat-

schappij) in de functie van inspecteur-adviseur electrotechnische

installaties.

De standplaats is Zwolle.

VOL GOEDE MOED NAAR CONCOURS

Met veel ijver hebben de leden van de muziekver. St Jan te

Keijenburg zich geworpen op de studie van de concoursnummers

welke zij hopen uit te voeren op het muziekconcours op zondag

15 juni te Didam.

Het concours gaat uit van de Katholieke Nationale Bond.

Als nummers voor het concours worden ingestudeerd ..Kleine

speelmuziek van van Lijnschoten en een compositie van Boedijn n.l.

Het grotendeels jeugdige koor, met slechts 5 opdere leden, ver-

Cas Cione.

leent hiermede weer haar muzikale aktiviteiten, welke zich ook op

kerkelijk terrein uitstrekken.

Ledenvergadering Groene Kruis
Het Groene Kruis Hengelo Gld hield een slecht bezochte ledenver-

gadering in zaal Bruggink onder leiding van de voorzitter, Dr F.

Schreuder. De voorzitter opende de avond met een woord van wel-

kom, waarna de notulen van de vorige vergadering onveranderd

werden vastgesteld. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer

C. Minnée, bleek o.a. dat het .wijkgebouw dit maal niet wit is ge-

schrlderd, doch is behandeld met een chemisch product door een

firma uit Doorn, die hierop tien jaar garantie geeft, zodat te ver-

wachten is dat dit de eerste jaren geen onderhoud meer vraagt.

In het afgelopen jaar werden vijf bestuursvergaderingen gehouden

terwijl het dagelijks bestuur buitendien nog viermaal bijeen kwam

voor een korte bespreking.

Het kruiswerk had in zijn facetten een vrij normaal verloop. Er

werden dit jaar slechts twee kinderen uitgezonden. Aan het eind

van 1968 waren - en dat is een gelukkig verschijnsel - nog maar

twee patiënten voor controle bezoek ingeschreven.

Uit het jaaroverzicht van de wijkverpleegster bleek dat door haar

weer tal van werkzaamheden waren verricht in het belang van de

volksgezondheid. Door de zuster werden o.a. 1055 verpleegbezoe-

ken afgelegd. Er werden 41 patiënten, waarvan 18 bejaarden ver-

pleegd. Er waren 303 zuigelingen en kleuters in zorg, hiervoor

werden 711 huisbezoeken afgelegd. Door de zuster werden aan

de vijfde en zesde klas der lagere scholen acht lessen gegeven in

huishoudelijke ziekenverzorging. Verder werden door haar aan een

aantal dames les gegeven in bewegings-gymnastiek. Op het spreek-

uur van de zuster kwamen 876 bezoekers waarvan er 164 een

injectie kregen.

Door mevr. Voskamp werden onder toezicht van de wijkverpleeg-

ster 96 patiënten bestraald met de hoogtezon, terwijl daarnaast

nog tal van andere werkzaamheden door haar werden verricht.

Door de bode, de heer Harmsen,' werden naast de inning van de

ledencontributie door hem tal van nieuwe leden ingeschreven tot

een totaal van 1068. De voorzitter sprak zijn waardering uit aan

de zuster, mevr. Voskamp en de heer Harmsen voor de prettige

wijze waarop zij in het afgelopen jaar het vele werk hebben ver-

richt.

Uit het uitvoerige en overzichtelijke jaarverstèg van de penning-

meester de heer F. Zilvold, bleek dat ook dit jaar de uitgaven weer

aanmerkelijk zijn gestegen door salarissen, uitlenen verplegings-

artikelen e.d. De kascontrole commissie, bestaande uit de heren

H. B. Lubbers en W. Heusinkveld die kas en bescheiden van de

penningmeester hadden gecontroleerd, deelde de heer Lubbers

mede dat alles prima in orde bevonden was.

De voorzitter dankte de heer Zilvold niet alleen voor zijn keurige

jaarverslag doch ook voor het vele werk dat hij het hele jaar door

voor de vereniging verricht.

Bij de rondvraag verklaarde de heer Geertsma dat hij verheugd

was dat het bestuur - ondanks kostenstijging - niet was gekomen

met een voorstel om de contributie te verhogen. De voorzitter,

stelde hierna in een algemene beschouwing dat Nederland met dit

kruiswerk een unicum is in vergelijking met vele andere landen

waar dit kruiswerk vaak door een staatsinstelling wordt verricht

en daardoor veel duurder werkt.

Hier in Nederland wordt dit werk veelal door een onbezoldigd be-

stuur geheel belangeloos verricht en zijn de resultaten zeker niet

ongunstiger. Met een woord van dank sloot de voorzitter hierna

de vergadering.

Na 2 jaar gedraaid te hebben met beat, rhytm en blues groepen,

heeft het bestuur van Square besloten alleen nog maar avonden te

organiseren met soul formaties.

De reden hiervan is de te geringe belangstelling op het ogenblik

voor de beat enz.

De jeugd van het ogenblik wil meer sfeer en show op een avond.

De eerste soul-formatie die in Concordia op de planken verschijnt is

na „The Free", Rotterdams topgroep no. 2, n.l. Frank Burt and

Soul Serenade.

Deze 10-mans formatie, die net terug is van een Engelse tournee

van 10 dagen en aldaar enorm succes had, heeft een fenomenale

show.

Op deze avond zal Square voor een goede lichtinstallatie zorgen.

Ook in de pauze blijft het soul, wat de klok slaat, hetgeen dan

verzorgd zal worden door discjockey Mountain Bill.

Het bestuur van Square dat op het ogenblik alleen nog bestaat

uit Tonnie Kroezen en Cor ten Barge, hoopt door deze avonden

veel jongelui die de laatste tijd gewend waren in huis te blijven

wederom naar Concordia te krijgen en om er aldaar een gezellige

avond van te maken met soul.

Ook de volgende avond staat reeds vast en wel op zaterdag 24

mei met „Memphis Junction".

En ook voor deze avond gelden de drie volgende woorden :

Toegang onder voorbehoud.

GEZAMENLIJKE AKTIES VOOR „ONS HUIS" VOLKOMEN

GESLAAGD

TOTALE NETTO-OPBRENGST f 10.010,01

De indertijd ingestelde aktie-commissie t.b.v. ,,Ons Huis" welke in

het afgelopen jaar en de laatste tijd meerdere aktiviteiten ontplooide

werd donderdag j.l. op een speciale bijeenkomst in ,,Ons Huis"

officieel uitgeluid.

Op deze bijeenkomst kon de heer v.d. Loo namens het aktie-comité

symbolisch de opbrengst van al die aktiviteiten overhandigen aan

de voorzitter van de stichting Herv. Gemeentecentrum, de heer

F. Politiek.

Officieel moet er ontslag volgen als het werk er op zit, nu het aktie-

comité haar werkzaamheden heeft volbracht, volgens de heer

v.d. Loo.

Hierop kon de voorzitetr van de stichting na in grote dankbaar-

heid het grote geschenk van alle aktiviteietn in ontvangst te hebben

genomen, de heer v.d. Loo en zijn helpers gerust stellen.

Mocht er in de nabije toekomst nog weer ruimte zijn voor het ont-

plooien van aktiviteiten zal zeker weer een beroep worden gedaan

op het volijverige aktie-comité.

In het aktie-comité, waarin afgevaardigden van verschillende ver-

enigingen zaten, welke gebruik maken van ,,ONS HUIS", werden

meerdere plannen ontworpen voor akties die het nodige resultaat

konden opleveren.

Nadat de akties waren ingezet met een cuturele avond, welke

netto opbracht ƒ 354,90, kon gestart worden met een grootscheepse

verkoop van oliebollen.

Dit smakelijke gerecht vond ruim aftrek in Hengelo Gld en omge-

ving welke na aftrek van kosten een bedrag opleverde van f 1140,54

De leden van de jeugdverenigingen sloegen de handen ineen voor

de verkoop van ballpoints, die vlot van de hand gingen,. Het resul-

taat was een netto-opbrengst van ƒ 622,61.

De fancy-fair op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart waarvoor een veel-

zijdige belangstelling bestond, bracht zowel voor jong als oud een

passend vermaak.

De animo voor genoemde fancy-fair was zo groot, dat uiteindelijk 'n

bedrag van liefst ƒ4052,28 netto ontvangen kon worden.

Als sluitstuk van de diverse aktiviteiten werd de verkoop van loten

voor een verloting ter hand genomen.

In totaal moesten 5000 loten van de hand worden gedaan. In Hen-

gelo Gld en omgeving maar ook zeker in de omliggende plaatsen

vonden deze loten gretig aftrek.

Na als beloning voor het vele werk verricht t.b.v. ,,Ons Huis", zich

te goed hebben gedaan aan een heerlijk pannekoekenmaal, be-

reid door mevr. Lubbers-Bretveld, keerde iedereen voldaan huis-

waarts.

Hierinder volgt dan een opgave van de prijswinnende nummers in de

verloting, waarvan de prijzen zijn af te halen bij de beheerder van

„Ons Huis".

268, 305, 332, 410, 512, 579, 667, 716, 785, 900, 1141, 1291, 1339,

1437, 1447, 1668, 1677, 1927, 1982, 2037, 2107, 2155, 2394, 2406,

2421, 2493, 2713, 2755, 2758, 2869, 2875, 3031, 3079, 3165, 3397,

3411, 3421, 3463, 3480, 3579, 3658, 3707, 3754, 3755, 3796, 3803,

3805, 3855, 40H, 4051, 4174, 4363, 4464, 4493, 4512, 4722, 4908,

4911, 4948, 4977, 2392

WANDELPLEZIER

Om fit te blijven heeft men bij de gymnastiekvereniging DOS te

Baak het plan opgevat ook dit jaar weer deel te nemen aan de

avondvierdaagse te Zutphen. Dit traditionele wandelevenement,

ongeveer midden juni, kan op verschillende afstanden worden ge-

lopen.

Wie graag enkele kilometers wil lopen kan zich opgeven bij één

van de bestuursleden van de gymnastiekvereniging met vermelding

welke afstand men wenst te lopen.

kapper

Van wekke had ik in derp 'n paar boodschapp'n edoan, toek mien

bedachte da'k ok nog wel effen noar de kapper kon goan, want

't is gouw Koninginnedag.

En binnenkot steet 't nog weer wat belangrieks te wachten, n.l.

de ruiteraovond van ,,de Zeuvensteen" te Steenderen.

Afijn toek bi'j de kapper kwam, zag ik daor een plate hangen waor

dit kommende feest op an'ekondigd ston.

Ik ston zo effen in mien eentje naor de plate te kieken wat t'r now

precies allemaole opston, toen de kapper noar buuten kwam en

mien ni'jsgierig vroog of t'r wat interessants te zeen viel.

Ondertussen to'w doar over aan 't redekavelen waen, klungeln wi'j

zo de kapperszaak binnen.

Binnen wed 't gesprek over de ruiteraovond weiter te berde 'ebracht

Zo kwam ok op 't gesprek, dat deze aovond welke now kommen

geet nog al es vezet mos wodden, naor ja, 't volt neet met 'n

aovond vas te zetten.

Met al die vergaderingen, en neet te vergetten voetballen op de

televisie, dan krie'j begriepelijker wiese gin mense met 'n stok

naor buuten.

Op Koninginnedag bunt ze van plan nog 'n ri'jwedstried te hollen,

maor 't plan um die dag te spöllen, is verschoaven naor 5 mei.

Ene Berend die ok bi'j de kapper zat um zien köpken van boaven

'n betjen te laoten kleineren, von't maor betrekkelek late in de tied.

Volgens mien maakt 't niks uut, wanneer i'j 't doon wilt.

A'j de loop in de bene heb, goa'j toch wel, maor a'j tuus op de

stoel blief plakken, jao dan geet 't neet zo bes.

Noa ik venommen heb, bunt t'r heel wat van plan um d'r hen te gaon

naor die plezierige aovond van de ri'jvereniging en zeker ok 'n hoop

bi'j mien uut de buurte.

Ak zo heure kweaken de kapper d'r tussen, dan bunt ze nog wel

iets van plan, die Zeuvensteen uut Steenderen.

Noa alle gepraot kwam de kapper er toch toe mien heur un betjen

in te korten.

Toen ik de pet weer op'ezet had, naodat ik met de kapper had

af'erekend, wensen de kapper mien, en dat meneen hi'j, een zeer

goeien aovond van de ri'jvereniging too.

Dat zit wel good, zei ik t'r zo boaven op.

JAN FEESTNEUZE

De tijd is niet meer zo ver af, dat de vakantie weer

voor een periode de aandacht vraagt, en waarvoor

nu al voorbereidingen worden getroffen.

Voor uw goede vakantie hebben wij o.a. reisgidsjes

en routekaarten, voor binnen- en buitenland, verder

alle soorten films, voor leuke herinneringen, goede

lektuur in boeken en tijdschriften enz.

Boekhandel Wolters - Kerkstraat 17, Hengelo Gld



Met voordeelprijzen en toch nog massa's gratis zegels

ZELFRIJZEND

PAK 500 GRAM

Augurken

Capucijners

Appelmoes

3/4 LITER

3/4 LITER

LITERBLIK

oni 500 GRAM

VIVO slasaus VAN 125 VOOR

Varkensvlees in gelei BUK 400 GRAM

VIVO perziken LITERBLIK

GROTE MATEN

EXTRA AANBIEDING

Appelsap

Appelmoes

Uitjes

2 FLES

JAMPOT 2VOOR

LITERPOT

Erwten-wortelen LITERBLIK

Petit beurre biscuitjes

Chocolaadjes

2 PAK

150 GRAM

De supermarkt uw groenteman

HEEL KG

500 GRAM

BOSJE

Andijvie

Radijs

Dikke krop sla 2 VOOR 69

Mooie komkommer 35

Jonathans \y2 KG

Golden delicious extra

Bloedsinaasappels

SAMEN

98

KG

15 VOOR 159
Red delicious appels soo GRAM

Bananen KG

Wees s kracht
ONZE KRACHT : Kwaliteit en lage prijzen

DE GEHELE WEEK:

Verse

braadworst
GROF 238 ELKE 2e 500 GRAM

Mooi dik spek

Gelderse schijven

Magere dikke rib 398
WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt 198 ELKE 2e 5°° GRAM

Vleesribbetjes ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

MAGERE

SPERUPJES
VRIJDAG EN ZATERDAG

Ossestaart

Runderrollade VANAF SLECHTS

188

369
Hamlapjes MAGER

RIB EN HAAS

VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

VOOR UW LEKKERSTE BOTERHAM

100 gram HAM

100 gram gek. mager spek

100 gram metworst

100 gr SNUWORST
200 gr Amsterdamse leverworst

Diepvries spinazie 600 gram 99
VOLVETTE JONGE „SUPER"

500 GRAM



En toch is RATERINK uw slager!

Café „DE SMID

GEBR. HILDERINK

KONINGINNEDAG 30 APRIL

DE GEHELE DAG

II

dansen
ORKEST: „THE METEORS"

Een grote keuze

DAMES EN HEREN

badstof pullovers
vindt u bij

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - HENGELO GLD

GROTE VOORRAAD

rijwielen
IN KLEUR EN ZWART

TOUR EN SPORT

HENLI RIJWIELMAGAZIJN

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
afd. Hengelo Gld

De dames van UW nodigen alle bejaarden in Hengelo Gld

uit voor een GEZELLIGE MIDDAG en wel op

WOENSDAG 7 MEI A.S.

's middags half drie in zaal LANGELER

Een ieder is van harte welkom l

Zij die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen

worden gehaald. Opgave vóór 7mei bij mevr. Aalberts,

Ruurloseweg, Tel. 1450.

HET BESTUUR

Th. J. HANRATH, arts

AFWEZIG

van 3 tot 1 7 mei

Waarneming dr Schreuder

In voorraad

ROGGESTRO

GERSTESTRO

GEDORSEN HOOI, alles mooi blank en zonder

schimmel

B. J. LEBBINK
Telefoon 1226

VOOR EEN

fiets
OF EEN

brommer

HARMSEN & GEURTSEN
Ruurloseweg - HENGELO GLD

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelijkheden en over de
nieuwe 6/2% spaarbrieven.

Steenderen

Ass.kant. Tijkken, Dr. Alph. Arriënsstraat 6

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

Prettig donker •

JEén rukje aan het koord van een Luxaflex aluminium
jaloezie en U verandert daglicht in een aangename
schemering. Onvermoeibaar veerkrachtig zijn de
Luxaflex Thcrmofort lamellen. De krimp- en rckvrije
plastic banden zijn afwasbaar.

uxaTiex
aluminium Jaloezieën

• volmaaJtte zonweriyg-ifaet^l^phtr^grJipg
* kleurencombinaties "voor "elk interieur

Vraag ons de gratis brochure of een demonstratie

GROOTBOD
WONINGINRICHTING TEL. 1469

Vlug een rijbewijs??

dan naar

VAMOR gediplomeerde autorijschool

A. LOONEN
Rozenhof laan 29 - Hengelo Gld - Tel. 1845

WIJ LESSEN OOK MET DAF 44

Plaatselijke theorielessen

Adverteer in De Reclame

het blad dat iedere week verschijnt

Voor de vele blijken van mede-

leven, die wij ondervonden na

het plotselinge heengaan van mijn

geliefde vrouw en onze lieve

moeder en schoondochter

ANNIE HARTMAN

betuigen wij onze oprechte dank

J. Dickmann

en kinderen

B. J. Dickmann

J. Dickmann-

Kraayvanger

Hengelo Gld, april 1969.

D 133.

Mede namens mijn kinderen en

familie wil ik allen hartelijk dan-

ken voor het oprechte medeleven

na het noodlottig ongeval en bi.

het overlijden van mijn dierbare

en zorgzame man

BERNARDUS FRANCISCUS

JANSEN

Uit aller naam :

W. J. Jansen-

Kraayvanger

Baak, april 1969.

Wichmondseweg 24.

Te koop een bruidsjapon, maat 42

Aders bureau de Reclame

Te koop prima eetaardappelen

A. Wicherink, Kroezerijweg 3

Keijenburg

Te koop partij O.H. pannen bij

Th. J. Harmsen, Raadhuisstraat

GELEGENHEID

tot het weiden

van vee
A. Burghardt, D 84, Hengelo G

Te koop parkieten, fazanten, ko-

nijnen en krielen. Leliestraat 24

Hengelo Gld

Te koop jonge konijnen, VI. reus

Gerrit Remmelink, E 71, Hengelo

Tel. 1319

Dieselolie 15 et p.ltr
incl. BTW

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden - Tel. 1217 of 1811

PASFOTO'S
voor alle doeleinden;
voor half een gemaakt
dezelfde dag nog klaar.

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Vloerbedekking

VINYL OP VILT

Slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

Spoorbiels

Gega l v.golf platen

lage prijzen

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden

Cement

SPECIALE AANBIEDING

1- 20 zakken f 3.95 per zak

21-60 zakken f 3.90 per zak

61-100 zakken f 3.85 per zak

Bovenstaande prijzen zijn alleen

van toepassing indien afgehaald

en bij betaling a contant.

DOE-HET-IELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

VOOR AL UW VOGELS

Witte Molen

Daar zitten prijzen in ! ! !

Verkrijgbaar bij

G,W,Braakhekke
Hof straat 12 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1512

Plastic

golfplaten

122x66 f 3.85

155x66 f 4.85

183x66 f 5.85

213x66 f 6.85

Inclusief BTW

HARMSEN
Banninkstraat - Tel. 1220

Uw foto's
v kwerk zijn

dan bruidsioio's en
reporlage,s

van DOLPHIJN

H.B.O. I
lage prijzen - kwantum korting

G. WEULEN KRANENBARG

Vorden - Tel. 05752-1217 of 1811

T.L armaturen

lamp en starter
nu f 15.95

DOE-HET-.ELF CENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

Tel. 1486

De kaasman biedt u op

HENGELOSE
VRIIDAGAVONDMARKT

Extra kaasreclame

4 pakjes
MARGARINE 95

MOEDERDAG

TAARTEN-

DAG
Naast heerlijke taarten leveren

wij ook gebakjes, koekjes, choco-

ade-werken enz.

VROEGTIJDIG BESTELLEN BIJ

MENTINK
Bakkerij - Zelfbediening

83 - Hengelo Gld - Tel. 1344

STEUNT

HET

v.v.v,
WERK


