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KOMT ALLEN KOMT ALLEN

Jeugddiensf
ZONDAG 8 JUNI

IN DE NED. HERV. KERK HENGELO GLD

AANVANG 18.45 UUR

VOORGANGER:

Ds Langstraat, Arnhem
Bekend van TV

Medewerking wordt verleend door een combo

GEVRAAGD tegen ± 15 juli of 1 aug. all round

brood- en
banketbakker

BAKKERIJ MASSELINK
STEENDEREN - TEL. 337

inlevering uakaiHie-öoimoekjes
voor de bouwvak, volledig ingevuld

OP VRIJDAG 13 JUNI 's avonds 8-9.30 uur

bij J. Berendsen, lekink 12

Het bestuur N.C.B.

TE KOOP ALLE SOORTEN

KOOLPLANTEN
vrij van knolvoet

behandeld tegen draaihartigheid

Niesink
Past. Thuisstraat 10, Keijenburg

Weekendtassen

Badtassen
en een grote sortering luxe

damestassen

Wullink's
schoenhandel
H.H. LANDBOUWERS

Gaarne nemen wij weer uw bestel
lingen in ontvangst voor de leve-

ring van de NIEUWE OOGST

prima wefdehooi<klei>

ged. hooi (Zeeland)

alle soorten stro

speciaal roggestro
(vers gedorst)

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN,
Tel. 1295 - Hengelo GId

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman
Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem
Tel. 08344-414

Attentie Attentie

Bij deze delen wij U mede, dat de door ons geplande

BAK- EN

BRAAD-DEMONSTRATIE

op 10 JUNI, in verband met ziekte van onze kok, de heer Eksteen,

geen doorgang kan vinden
De Hengelose slagers,

RATERINK - STAPELBROEK - NIEUWENHUIS - VAN BURK

VOOR GEVOELIGE VOETEN

zomer-
schoenen

Wullink's
schoenhandel

ALLE SOORTEN

beits

kneedbaar hout

lijmen
DOE-HET-IELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD

HEREN BOUWVAKKERS

Gelegenheid tot inlevering
van vakantiebonnen voor de zomerinwisseling

OP ZATERDAG 7 JUNI

's morgens van 8.30-12 uur bij G. BRUGGINK

Het bestuur ANB

Inleveren vakantiebonnen
Leden van St Jozef

OP VRIJDAG 6 JUNI

Niet-leden MAANDAG 9 JUNI

Beide avonden 8 uur

IN HOTEL „DE EIKEBOOM"

Jong varkensvlees
met jonge voorjaarsgroente . . . . 'n verrukkelijke combinatie

Maandag en dinsdag

500 gram fijne verse worst

500 gram grove verse worst

250 gram leverworst

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram gehakt + kruiden

l kg nog voordeliger

Vacuüm verpakte rookworst per stuk

150 gram nierpastei

Donderdag

500 gram malse varkenslappen

500 gram magere speklappen

500 gram verse lever

500 gram dik vet spek

150 gram snijworst

150 gram Haagse leverworst

148

Vrijdag en zaterdag

-o o schouderkarbonade 298
500 gram malse VARKENSROLLADE

500 gram soepvlees (m.kl.b.)

500 gram Friki haantjes

100 gram varkensfricandeau 118

100 gram schouderham 89

100 gram boerenham 148

v \ \ in IK KTelefoon 05753-1269
HENGELO GLD



WIM NOTTEN

en

LIEN MULLINK

hebben de eer U, mede namens wederzijdse

ouders, kennis te geven van hun voorgenomen

huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op donderdag 5 juni a.s. om 1.30 uur ten gemeente

huize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in de

parochiekerk van de H. Willibrordus te Hengelo G

om 2.00 uur.

Hengelo Gld, D 101

Vorden, B 77
juni 1969

Toekomstig adres: D 101, Hengelo Gld.

Receptie van 3.30-4.30 uur in hotel Michels te

Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Heden is plotseling uit ons midden weggenomen onze lieve

moeder, behuwd- en grootmoeder

JOHANNA WENTINK

weduwe van A. Harmsen

in de ouderdom van 74 jaar.

Zij ruste in vrede

Vorden, H. J. Weekhout-Harmsen

H. Weekhout

Hengelo Gld, H. Harmsen

B. Jansen-Harmsen

A. W. Jansen

A. J. Harmsen

A. Luimes

Hengelo Gld, 26 mei 1969.

F 36.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op vrijdag 30 mei

op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Voor al uw famiiiedrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS

Langs deze weg zeggen wij allen,
die op een of ander wijze ons
40-jarig huwelijk tot een blijde
feestelijke dag hebben gemaakt,
heel hartelijk dank.

J. W. Menkveld
A. J. Menkveld-

Woestenenk

Hengelo Gld, juni 1969.
D 14.

Meisje huishoudschool biedt zich
aan als hulp in de vakantie. Adres
bureau de Reclame

Biedt zich aan een net meisje
(14 jaar) tijdens de vakantie, liefst
kantoor of winkel. Adres bureau
de Reclame

Genoodzaakt door ziekte van het
huidige meisje, vraag ik voor zo
spoedig mogelijk flink dagmeisje
Mevr. Eil, Beatrixlaan 16, Hen-
gelo Gld, Tel. 05753-1420

Wie heeft een groene slaapzak
gevonden? Verloren op de weg
van Steenderen naar Baak.
Gaarne terugbezorgen bij zuster
Tulp, Groene Kruisgebouw, Steen-
deren

Vakantiewerk gevraagd voor de
maand juli door een meisje van
14 jaar. Brieven onder no. 22
bureau de Reclame

Koolplanten te koop. A. J. Rondeel
C 2. Hengelo Gld

Te koop zware bergroede met
lier en luchtbandenkar voor pony
D. J. Jansen, Hummeloseweg 5
Hengelo Gld

Te koop ± 30 m3 prima mest
voor billijke prijs. B. A. Wentink
Paardestraat 2, Steenderen

Nog in te scharen 1 stuks vee of
pony. R. Kreunen, Tel. 1474

Te koop landbouwwagen op lucht-
banden. J. A. Besselink, F 6, Hen-
gelo Gld

OOK VOOR

gezondheids
sandalen

is uw adres

Wullink's
schoenhandel

Te koop 3 perc. hooigras, ook in
massa. Briefjes inleveren donder-
dagavond 8 uur bij G. J. van Til,
Toverstraat 10, Baak

Bij inschrijving te koop 1 ha hooi-
gras, in 2 perc. met 1 week van
staan. Briefjes inleveren vrijdag
6 juni 2 uur bij E. J. Broekman,
E 47. Hengelo Gld

Te koop 5 zware drag. varkens
bijna a.d.t. G. Hiddink, Bekveld
D 35, Hengelo Gld

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reportage.s

van DOLPHIJN

GROTE VOORRAAD

PERKPLANTEN

zoals

SALVIA

PETUNIA

AFRIKANEN

AGARATUM

tegen zeer lage prijzen

Fa Wimbergen & Zn
40 jaar in de Kerkstraat

Tankgas, Diesel-
olie
Petroleum

extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
VORDEN - Tel 05752-1217-1811

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

eer

meer succes . . .

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
A. W. W. WEIJERS

Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 8 JUNI

8.30 uur Ds Langstraat, Arnhem

Jeugddienst

10.00 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
8.30 uur Ds P. J. v. d. Vange, Zutphen

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

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

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Lucle Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Krulsgebouw. telefoon 1397

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

Zondagsdlenst dierenartsen
Dr. van Nle telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

Het Weten Waard
wekelijkse encyclopedie

WOLTERS' BOEKHANDEL

TIP-TOP NIEUWS VAN SQUARE

Het is voor het bstuur van Hengelo's soulclub Square een buiten-

kans geweest beslag te kunnen leggen op de soulgroep „Moody

Sec" uit Den Haag.

Voor deze 10-mans formatie is de laatste tijd een grote belang-

stelling getoond in de popwereld. Na toetreding van de bekende

soul-ster Marva Hodges bereikte Moody Sec een doorbraak naar

de top.

Momenteel staan zij met hun nieuwste hit ,,Let the sunshine in"

hoog in de top-tien genoteerd.

Zo gezien is het bestuur van Square er weer in geslaagd een top-

avond te presenteren voor haar steeds groter wordende leden-

aantal.

Voor de liefhebbers van soul is dit dan ook een pracht gelegenheid

de bekende soulformatie Moody Sec van dichtbij te zien en te be-

luisteren. Na hun optreden in Hengelo Gld liggen voor Moody

Sec talloze contracten te wachten die om afwerking vragen, waar

mee ze bijna het hele komende jaar onder de pannen zijn. Een

reden des te meer voor de leden van Square deze avond niet te

missen.

Ook in vakantietijd is de behoefte aan het genieten van soul een

niet weg te denken feit, dat het bestuur van Square aan het denken

heeft gezet. Als voorlopig plan zal getracht worden ook op door de

weekse dagen soul van goede kwaliteit te bieden. Concrete gege-

vens zullen hierover later volgen. Allereerst verwacht het bestuur

al haar leden op de eerstkomende clubavond en wel op zaterdag

7 juni in zaal Concordia met als gasten de groep Moody Sec.

GESLAAGD

Te Utrecht slaagde voor het vakdiploma slijtersbedrijf de heer Joh.
Hilderink, Keijenburg (café De Smid).

Onze plaatsgenote mej. G. Lubbers slaagde voor Lerares huishoud-
school N 12. Zij genoot haar opleilding te Apeldoorn
Aan het Baudartius Lyceum te Zutphen slaagde voor het diploma
HBS B, J. Harmsen.

VERGADERING ONDERLINGE WAARBORG VAN RUNDEREN

Het Genootschap tot Onderlinge Waarborg van Runderen te Hen-

gelo Gld hield in hotel Langeler de jaarlijkse algemene deelhebbers

vergadering onder voorzitterschap van de heer H. Eil, dierenarts

alhier.

Na het openings- en welkomswoord van de voorzitter, volgde

rekening en verantwoording van de administrateur de heer D. J.

Walgemoed. Uit het verslag bleek dat in het afgelopen boekjaar

door het fonds 11 koeien zijn vergoed en wel voor een gezamenlijke

waarde van ƒ 8798.—.

De totale inkomsten bedroegen ƒ 11378.— en de uitgaven ƒ 10348.-

zodat het boekjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van

ƒ 1030.—.

De reserve van het fonds bedraagt thans ƒ 15803,—. Aan het eind

van het boekjaar bedroeg het aantal deelhebbers 177 met een totaal

van 1041 verzekerde koeien. Deze1041 koeien zijn bij het fonds

verzekerd tot een totaalbedrag van ƒ 809650.—.

Ter vergadering werd besloten om het hoogst te verzekeren bedrag

per koe vast te stellen op ƒ 900.—. Eveneens werd besloten om een

half procent premie van het verzekerde bedrag te innen voor het

eerste halfjaar.

BENOEMD

Door de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Hengelo Gld-

Vorden is met ingang van 1 jurri tot leidster van de Gezinsverzor-

ging benoemd te Hengelo Gld, mej. Lenselink te Deventer.

Momenteel vervuld zij een functie van waarnemend leidster van

de gezinsverzorging.

De nu nieuw gecreërde functie van beroeps-leidster van de gezins-

verzorging te Hengelo Gld werd tot op heden geheel belangeloos

verzorgd door mevr. Lubbers-Lijftogt.

NVEV

In de flink bezette zaal van café Bruggink werd vorige week dinsdag

door de heer K. Wolf uit Loenen een lezing gehouden over de

natuur in de 4 jaargetijden op de Veluwe.

De bijzonder fijne kleurendia's werden begeleid door aangepaste

zachte muziek, terwijl spreker heel veel wist te vertellen over alles

wat hier groeit en bloeit.

Aan het slot wekte de heer Wolf de aanwezigen op dieper de

bossen in nte trekken om meer te genieten van alles wat hier te zien

is. Nadat mevr. van Hengel had bedankt voor deze leerzame lezing

op plant- en dierkundegebied, gaf spreker nog een intressante aan-

vulling. Voor de vele prachtige opnamen die werden vertoond blijkt

een enorm geduld en veel vindingrijkheid nodig te zijn.

BEDEVAART BANNEUX GESLAAGD

Tot aller tevredenheid is de dit jaar gehouden bedevaart -naar Ban-

neux goed verlopen. Mede debet hieraan is de goede leiding,

waardoor ook de tocht op zichzelf al een prettige ervaring was.

De totale groep bedevaartgangers was dit jaar gekomen van 36 op

46 personen, waarmee een stijgende belangstelling voor deze jaar-

lijkse bedevaart valt waar te nemen

De bedevaartsplaats Banneux was dit jaar een object voor vele

duizenden pelgrims, die op de Esplanade waren bijeengekomen.

Onder deze waren ook vele zieken die de zegen ontvingen.

De heenreis werd onderbroken voor een bezoek aan Pr. Titus

Brandsma, met daarna een verblijf in de basiNek de Sterre der zee

te Maastricht. Het Nederlnadse bedevaartcentrum te Wittem (Zuid

Limburg) werd op de terugreis ook aangedaan door de bedevaarts-

groep Banneux.

Hier werd een bezoek gebracht aan de H. Gerardus met de relekwie

verering.

Gezien de opperbeste stemming welke deze bedevaarts tocht op-

leverde, wordt algemeen de verwachting gekoesterd, dat het aantal

bedevaartgangers het volgend jaar nog groter zal zijn.

BEWONERS RUSTHUIS REISLUSTIG

Met frisse moed en vol belangstelling togen onlangs de beiaarden

van het Rusthuis aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld op weg voor

een boeiende reis.

Het reisdoel was de bloeiende Betuwe.

De reis erheen leidde via de prachtige Veluwezoom, welke indruk

maakte op de bejaarde reizigers, door de prachtige villa's met hun

uitgestrekte tuinen.

Na de Betuwe links en rechts doorkruist te hebben ging de tocht ver

der naar de Achterhoekse heuvels, het Montferland bij Zeddam.

Het prachtige uitzicht, dat men hier heeft van de heuvels bij Beek

en Zeddam is een steeds weerkerende prettige belevenis.

Als passend besluit van de mooie tocht kregen de vermoeide maar

vol belevenis zijnde toeristen een warme maaltijd aangeboden.

De leiding van de tocht was in goede handen bij rnver. v.d. Berg,

directrice Rusthuis.

„MOTOR"-VOETBALFEEST

Dat de supportersclubs van Jan van Beek uit ZeFhem en Gerrit Wol-

sink uit Hengelo Gld, beiden bekende motorcrossers, hun favo-

rieten ook wel eens op andere wijze bezig willen zien, getuige de

voetbalontmoeting op het gemeentelijk sportterrein te Hengelo Gld.

In beide kampen was voor deze match naar een zo sterk mogelijke

opstelling gezocht, waarbij uiteraard de beide heren persoonlijk het

doel zouden verdedigen.

Met veel enthousiasme, supporters van motorcrossers eigen werd

de strijd aangebonden op de groene mat, waarbij de leiding in goed

handen was bij de heer Th. Claver, „arbiter in vaste dienst".

Oer gebrek aan doelpunten viel niet te klagen, gezien de totaal

score van 10-4, vielen de doelpunten als rijpe appelen van ed boom

Het meest produktief was uiteidelijk de supporters-voetbal-elf van

Gerrit Wolsink. De strijd was nog maar nauwelijks begonnen of een

verdwaalde bal werd zonder pardon achter Jan vanBeek geplaatst.

Het grootste aandeel in de score hadden de heren P. en J. van Burk

(voorzitter supportersclub Gerrit Wolsink).

Het antwoord van de supporters- voetballers van Jan van Beek

liet niet lang op zich wachten. Met de vaart van een supersnelle

crosser joeg J. Aberson de bal achter Gerrit Wolsink, die zich

maar niet kon begrijpen dat hij als vrogere keeper de bal niet eens

had gezien.

Bij deze grote produktiviteit moet wel even aangetekend worden dat

Jan van Beek zich schijnbaar beter thuis voelde in het zadel van

zijn crosser, dan tussen de palen te staan.

Als volleerd visser moest hij nog al eens hengelen.

Deze sportieve ontmoeting zal gevolgd worden door een wedstrijd

te Zelhem, waarvan de datum op dit ogenblik nog niet bekend is.



Modern winkelen betekent VLUG en VOORDELIG winkelen

hagel familiezak
400 gram 129

VIVO slasaUS 1/2 liter fles

Tomatenpuree 6 blikjes

Bruintje Beer biscuit Heel kg

VIVO thee 591 00 gr deze week v. 85

M llterbllk

Joy vruchtenlimonade 2 fles 1OO

Gesneden zoetzuur

Jus d'Orangc
HELE FLES79

Victoria Marie per rol 84 elke 2e rol

RumstaafjeS deze week per pak

Ananas üterbiik

Jam H Hl frambozen-bessen

Nylons per paar 1 75 elk 2e paar 95
We hebben er weer wat

PRACHT

ir weer wat ^^ .,.

handdoek x i S
bij uw boodschappen

De supermarkt, UW groenteman

2 dikke kroppen sla

1 mooie komkommer 79
Tomaten 500 gram

Spinazie KG

Golden delicious KG

Aardbeien per bakje D V

Sinaasappels 8 voor

Alleen Uw superslager brengt door

frisse concurrentieprijzen extra vlees op tafel

DE GEHELE WEEK

Runderlapjes

MAGER DIK

iets doorregen

K
Poulet

Braadworst 238 elke 2e 500 gr 198
WOENSDAG EN DONDERDAG

Dik spek

Dik bevleesde ribbetjeszo|ang de voorr. strekt

Vleesgehakt 193 elke 2e 500 gram

MAGERE

Jpeklapjes 159
VRIJDAG EN ZATERDAG

Dikke lende

Magere hamlapjes

SCHOUDER.

Magere filet

Varkensrollade

Vlug klaar artikelen

3 slavinken 119 3 Biefstuk tartaar

3 Gelderse schijven 1O9 Snitzeis per stuk

ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

F" oor itir lekkerste boterkam

200 s Haasse leverworst 75 100 3 ham

200 3 sebr. gehakt 98 100 8 snijworst

Volvette half belegen heerlijk zoete

500 gram 225



De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . . .

Gaat u dit jaar naar het buitenland? De Raiffeisen-
bank verzorgt gaarne uw reisdeviezen en
reischeques. Snel en correct!

Maar de Raiffeisenbank doet meer: bij een
buitenlandse vakantiereis hoort ook een bagage-
en een reisongevallenverzekering. Ook daarmee
zijn wij u graag van dienst. Gemakkelijk: in één
bezoek alles geregeld- reisdeviezen én reisver-
zekeringen.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Extra eieren rapen met
UTD-LEGVOEDER
U als pluimvcehouder heeft één doel voor ogen: zoveel mo-

gelijk eieren rapen. UTD stelde VOLLEDIGE LEGVOEDERS

samen, die in de praktijk bewezen een prima resultaat te

geven; U raapt extra eieren en daar gaat het om.

Bestel nu UTD-Legvoeder

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wkhmond *Q* (05754) 270

Niet elke week
een grote advertentie, wel steeds de beste kwaliteiten tegen de allerlaagste prijzen

Fietsen
Kleuterfietsen . . . . .
Kinderfietsen
Sportfietsen, diverse kleuren, compleet
SIMPLEX fietsen compleet . .

ƒ 59.

. vanaf ƒ 86.
vanaf ƒ 145.
vanaf ƒ 193.

Bromfietsen
MOBYLETTE, BERINI en ZÜNDAPP . . . . vanaf f 419.—
(Nog 1 overjarige ZÜNDAPP van ƒ 1199. —voor ƒ 1099.—)

Koelkasten
PHILIPS, ERRES, ESTA, ZANUSSI, SIEMENS, de meeste modellen nu
nog met 10% korting.
1 tweedeurskast 225 liter koel- en 50 liter diepvries nu ƒ 599.—
Diepvrieskist 4 2 0 liter . . . . . . . ƒ 848.—

Wasmachines
PHILIPS Inclimatic volautomaat met de beste droginng die er bestaat
van ƒ 1699.—, nu met inruil f 1299.
ZANUSSI vanaf ƒ 699,—
ZANUSSI 5 kg volautomaat met goede droging, met inruil ƒ 868.—
ERRES volautomaat van ƒ 1149.—, met inruil nu ƒ 999.—
Wij leveren ieder gewenst ander merk
PHILIPS droogautomaten . . . . . ƒ 319.—

Centrifuges
ZET 3 kg, 3000 toeren
ZET 4 kg, 3000 toeren
MIELE 3 kg, 3000 toeren
FLITS 3 kg, 1500 toeren

Huishoudapparaten
PHILIPS draaitop stofzuiger
ERRES stofzuigers
Snelstrijkijzers met thermostaat van/1 32.— nu
Bakovens
Bekend merk wandkoffiemolens
PHILISHAVES

ƒ 128,
ƒ 189,
f 224,
ƒ 99,

vanaf ƒ
vanaf ƒ

f

vanaf ƒ
f

vanaf f

129.—
119.—
24,95
69,50
43.—
29,95

REMINGTON en BRAUN scheerapparaten met flinke kortingen

Radio
Luxe kamerradio, houten kast, 4 golven f 139.—
LOEWE OPTA, klassiek model ƒ 259.—
BLAUPUNKT, zeer modern ƒ 298.—
Nog enkele speciale aanbiedingen, ook in transistorradio's en iedere
prijsklasse

Televisie
ERRES, 50 cm, met inruil
ERRES, 59 cm, met inruil
BLAUPUNKT, 59 cm, met inruil
Hebt u niets in te ruilen, vraag dan toch eens naar de prijs

ƒ 498,
ƒ 578,
ƒ 598,

Bandrecorders
PIILIPS, 2 sporen ƒ 249.—
SONY lichtnet + batterij ƒ 268.—
GRUNDIG, 2 sporen f 329.—
Alles compleet met band en microfoon.
BASF geluidsband 13/260 dubbelspeelband van ƒ 20,25 tijdelijk ƒ 11,95

Grammofoons (met ingebouwde versterker)

LESA in houten kast nu
LESA, zeer luxe
LESA STEREO met 2 boxen
(dit is geen vergissing)

f 99,
f 153.
f 199,

Gazonmaaiers
ABNER, op alle modellen 15% korting

Reparaties
melden voor 9 uur 's morgens en u wordt in de mesete gevallen dezelfde
dag geholpen.
fiets- en bromfiets reparaties zaterdags tot 5 uur
Afspraak reparaties hebben dan voorrang.

Alle KONTANTE winkelaankopen 2% korting.

ELIESEN • BAAK
Z.E.-WEG 46 - TEL. 264

En toch is RATERINK

uw slager

Grote partijen OUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

H.H. LANDBOUWERS

Wij hebben een speciale aanbie-

ding prima

bierboslel
voor junilevering

Vraagt eens prijs

Pluimvee- en fouragehandel

J. FRANKEN
Tel. 1295 - Hengelo Gld


