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DAMES ATTENTIE ! !

Wegens vakantie is onze

DAMESSALON

VAN 7 T.E.M. 16 JULI

gesloten

K APS ALOM W. LU R VIK K
DAMES- EN HERENKAPPER

Ruurloseweg 16 - Hengelo GId

Telefoon 05753-1264

BESTELLINGEN WORDEN AANGENOMEN

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL
8F» A. W. W. WEIJERS

m66P SUCCGS . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

In alle gevallen blijft :

Uw verzekeringsman

Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK

Prunushof 21, Volswijk

Ze l hem
Tel. 08344-414

ZONDAG 6 JULI

DANSEN

ZAAL WINKELMAN

—ss- ORKEST: TELSTARS, met zang van GETTY

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

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"

500 gram

Uerse worst 258
3 stuks

Beierse braaduiorst 98
3 stuks

Hamburgers 168
3 stuks

Tartaar

Woensdag

500 gram

6EHAKT 198

ihg nog voordeliger 299

Hierbij:

1 blik appelmoes

voor 68 cl

ALS EXTRA REKLAME DE GEHELE WEEK :

g magere speklapn
168

Alleen donderdag

Gratis proefdag

van zelfgemaakte jachtworst

100 gram

iachluiorst 59

500 gram

Scliouderhartionade 298
500 gram

dikke uleesribbeljes 98

Vrijdag en zaterdag

MALSE VARKENSLAPPEN, 500 gram

DIKKE RIB, 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

BRAADKUIKENS FRIKI, 500 gram

JACHTWORST, 150 gram

GELDERSE GEKOOKTE WORST, 150 gram

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

158

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGEH



Vrijdag 4 juli a.s. hopen onze geliefde ouders en groot-

ouders

A. WEEVERS

en

D. WEEVERS-VELTHORST

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen

blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en klein-

kinderen

Bertha en Herman

(Ineke en Hans) (

Jan en Stien

(Wilma en Arie)

Hengelo Gld, juli 1969.

C 22.

Gelegenheid tot feliciteren van 2.30 tot 3.30 uur in zaal

Bruggink, Raadhuisstraat, Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op maandag 7 juli D.V. hopen onze lieve ouders

H. W. WESSELINK

en

W. E. WESSELINK-EGGINK

hun 25-jarige huwelijksdag te herdenken ;

Hun dankbare kinderen

Hentje en Gerrit

Tony en Rini

Alle

Willy

Hengelo Gld, juli 1969.

Noordink E 59.

Receptie van 3.30 tot 5 uur in hotel Bakker te Vorden.

BENOEMING

De heer P. J. Wildeboer.momenteel hoofd van de chr. school te

Varssel, is met ingang van het nieuwe schooljaar benoemd tot

hoofd van de prot. chr. school te Leiderdorp.

MUZIKALE PROMOTIE

Voor de muziekver. St Jan te Keijenburg is de deelname aan het

concours te Didam, onder auspician van de R.K. Bond van muziek-

gezelschappen, niet zonder resultaat gebleven.

In de 1e klasse werd als eindresultaat geboekt, een 1e prijs met

288 punten, waarmee het vereiste aantaal van 260 punten ver werd

overschreden. Een mooie bekroning op al de geleverde inspanning

van dirigent van Aken en de muzikanten, vormt de promotie, die met

voornoemd resultaatwerd bewerkstelligd. De uit te voeren nummers

Kleine speelmuziek (verplicht) en Handelain (keuze) werden resp.

met 148 en 140 punten beoordeeld.

Dit succes betekent een enorme stimulans voor de jeugdopleiding

, temeer daar het huidige koor grotendeels uit jeugdige leden be-

staat. Wat betreft de jeugdopleiding hoopt men binnenkort uit te

breiden met een blokfluitgroep, waarvoor 70 adspirant-leden staan

ingeschreven, en welke onder leiding van St Jan zal worden georga-

niseerd.

SMAKELIJK CADEAU

Voor de Hengeloërs de heer A. Wolbert en drs. J. Takkenkamp,

eigenaren van de camping IJsselstrand aan de Eekstraat te Drempt,

was het onlangs een gewichtig gebeuren, toen hun kampbeheerder

de heer Klein Menting een reuzen krentebrood werd aangeboden.

Vanwege de geboorte van een zoon in het gezin Klein Menting-va>n

Putten geschiedde de aanbieding van dit smakelijke cadeau door

directie en medewerkers van de camping.

De heer en mevrouw Klein Menting keken verrast op toen met

vrolijke muziek van de muziekver. ,,Olden Keppel" uit Keppel

en begeleid door een ruitergroep, op een zeiljacht dit cadeau op

de camping werd aangevoerd. Nadat het gewichtige brood in dank-

baarheid was aanvaard moest het natuurlijk meteen op de proef ge-

steld worden.

Aangezien de vakantietijd reeds aangebroken is, was er veel bekijks

van de op de camping verblijvende gasten.

ZESDE KLASSERS NAMEN AFSCHEID VAN O.L.S.

Vorige week namen de leerlingen uit de zesde klas van de open-

bare school dorp, afscheid van hun lagere schoolleven en van de

onderwijzers en onderwijzeressen.

Voor deze avond waren ook de ouders der leerlingenuitgenodigd,

zodat de grote hal van de school geheel bezet was.

Onder leiding van de heer en mevrouw van Dijke hadden de leer-

lingen een uitgebreid programma ingestudeerd. Allereerst werd het

schoolleven van begin tot einde bezongen. Een beatgroep van

meisjes en een van jongens (waarbij de lange haarods niet ont-

brak), toneelstukje Vrouwtje Bezemsteel, Journaal en weerbericht

en in een originele rechtszitting werden de onderwijzers en onder-

wijzeressen door een geuniformd politieman voor de in toga ge-

hulde president van de rechtbank gedaagd waar ze werden veroor-

deeld tot het in ontvangst nemen van een kleine attentie als dank

voor al hetgene deze onderwijsmensen voor de scheidende leerlin-

gen heeft gedaan.

Het toneeltje in de hal van de school leent zich bij uitstek voor

dergelijke avonden met niet al te veel bezoekers.

Het hoofd van de school richtte aan het eind van de avond de

getuigschriften met een toepasselijk woord aan de scheidende leer-

lingen uit. Namens zijn collega's dankte hij de leerlingen, maar voor

al ook de heer en mevrouw van Dijke voor het grote aandeel dat

zij hebben gehad in het welslagen van deze avond.

Namens de ouders sprak de heer J. Hulshoff een kort dankwoord

tot het onderwijzend personeel voor het geen zij voor de schelden-

de leerlingen van de school hebben bijgebracht. Ook dankte hij de

heer en mevruow van Dijke voor het gebodene van deze avond.

Kerkdiensten

ZONDAG 6 JULI

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds. van Thlel

10.00 uur ds. van Thiel

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Brinkerink

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 doktoren

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

Zondagsdienst dierenartsen

Dr. Eil telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Sportiviteit: Een grote deugd

GESLAAGD

Aan de chr. landbouwhuishoudschool te Vorden slaagden voor

het diploma Vooropleiding Verzorgende Beroepen: D. Luesink,

G. Leusink, D. Spekkink, A. Verschuur, H. Wenneke.

Voor het diploma bouwkunde slaagde aan de Hogere Technische

School te Arnhem, G. H. Hiddink (D 99).

Aan de St Willibrord Mavo te Doetinchem slaagden voor het di-

ploma B: G. B. Giesen, C. H. Hermsen.

Voor het diploma A met middenstand: G. J. A. M. Beunk, Th. J. M.

van Uum, E. A. M. Claassen, J. G. M. Derksen, H. W. Th. H. Hoks-

bergen, M. H. F. Lentferink, J. Th. G. Niesink, A. Sueters, Th. M.

Stapelbroek, A. P. B. Waenink, M. A. Weverink, P. H. A. Wissink,

H. J. M. Hermans, A. L. M. Braam, B. G. W. M. Bergervoet, G. M. l.

Bergervoet.

Aan de Technische School te Doetinchem slaagden voor de diverse

diploma's de navolgende leerlingen: W. Elsman, A. M. Oostendorp

H. A. Bruggeman, H. J. Berenschot, B. Haverkamp, B. Jansen,

B. H. Harmsen, E. H. Kwint, L. J. te Slaa, H. B. Rouwenhorst, M. A.

Zweers, J. J. M. Booltink, j. C. M. Willink.

Aan de Rijks Middelbare Landbouwschoot te Zutphen slaagde voor

B-opleiding B. J. Hanskamp.

NVEV-DAMES OP REIS

Het jaarlijkse uitstapje van de NVEV heeft inmiddels weer beslag

gekregen. De reis, die ditmaal richting Brabant ging, had veel be-

langstelling. Een interessant onderdeel van deze trip was een be-

zoek aan de grootste klokkengieterij van Europa, die van Aarle-

Rixtel, welke zijn oorsprong heeft in het jaar 1660. Met vakman-

schap wordt hier gewerkt aan klankvolel eigenschappen welke

kenmerkend zijn voor de klokken, zowel luidklokken als voor

carillons.

Als vereniging die zeer zeker haar bemoeienis heeft op huishoude-

lijk gebied, werd door NVEV ook een bezoek gebracht aan een

fabriek van huishoudelijke artikelen, n.l. de Brabantia te Valkens-

waard. Hier werd door de dames goed kennis genomen, hoe alles

gefabriceerd wordt, voordat het naar de koper gaat.

Om een beter inzicht te krijgen, hetgeen er alzo door voornoemde

fabriek gefabriceerd wordt en verhandeld, werd ook nog de toon-

ruimte van de Brabantia te Aalst met een bezoek vereerd.

In Den Bosch kon natuurlijk niet zonder meer voorbij gegaan wor-

den aan het supermoderne warenhuis van de Bijenkorf, dat letterlijk

alles biedt op huishoudelijk terrein.

Tussen de bezoeken door werd bij het rijden naar de verschillende

plaatsen van harte genoten van de^prachtige natuur, o.a. door de

Peel, Berg en Dal. Tevreden over het uitstapje, dat de dames deze

dag maakten, wordt alweer met belangstelling naar de volgende

trip uitgezien.

LEDENVERGADERING V.V. SOCCII

Met een welluidende hamerslag kondigde de heer J. Bannink,

de diverse agendastukken aan tijdens de jaarvergodering van de

v.v. Socii in het Ludgerusgebouw te Vierakker-Wichmond.

Alhoewel de opkomst iets minder was dan vorige jaren, was de

belangrijkheid van de verschillende ter tafel komende stukken er

niet minder om. z

Zoals genoemd moest de voorzitter met een flinke hamerslag nog

wel eens het woord vragen, aangezien zich over de vele belangrijke

punten een levendige discussie ontspon.

Bij het begin van de vergadering releveerde de voorzitter de gang

van zaken in de vereniging in het voorbije seizoen, waarbij aange-

tekend moge worden het voortreffelijke debuut dat het eerste team

maakte in de hoogste klasse van de GVB. Aan diverse personen

werd lof toegezwaaid voor hun onvermoeibaar werken in het be-

lang van de vereniging.

Hoe het in de vereninging reilde en zeilde kwam duidelijk naar

voren in het jaarverslag dat de secr. J. Bouwmeester op de ver-

gadering uitbracht. Vooral prijzenswaardig was het feit, dat men

in het afgelopen seizoen op geen enkele wijze in aanraking is

geweest met de strafcommissie. In de sport is het woord sporti-

viteit en het gebruik ervan een grote deugd, waarmee veel sport-

mensen nogal eens zitten te tobben.

Het financieel overzicht van de penningmeester J. Tijssen was niet

zo rooskleurig. Een flink nadelig saldo prijkte er op de balans.

Mede debet aan dit negatieve resultaat is de vernieuwing van het

hoofdveld, dat zich nu weer meten kan met vele sportvelden in

de omgeving.

De penningmeester maakte nog een berekening dat door de zelf-

werkzaamheid van de leden aan het terrein nog veel bespaard is.

Een lichtpuntje in de financiële zorgen van de schatbewaarder

was de vermeerdering van de toto-gelden.

Ook het komende seizoen wil men trachten hierin nog meer ver-

betering te brengen. Door de heer L. Taken werd de leiding van

de toto overgenomen van de heer W. Tijssen, die hulde werd ge-

bracht voor zijn vele werk voor de toto verricht.

Ook in de donateurssector zal men trachten meer uitbreiding te

krijgen.

Het punt bestuursverkiezing leverde weinig moeilijkheden op. De

herkiesbare leden J. Bannink en Tijssen zagen hun posities in

het bestuur weer met een volgende periode verlengd. De aftredende

bestuurder H. Brokke zal worden opgevolgd door de heer

H. Bitter, die hoofdzakelijk met jeugdsector zich zal bezig houden.

De elfta'lcommissie zal ook het komend seizoen weer worden ge-

vormd door de heren G. Gerritsen en A. Nieuwenhuis.

De training van de jeugd die tot nu toe steeds op voortreffelijke

wijze werd uitgevoerd door de heer C. de Wilde, zal nu worden

vervuld door de heer B. Bouwmeister, met als assistenten H. Bitter,

W. Tijssen en B. Maalderink.

De heer B. Wolbrink werd bereid gevonden, een oefenterrein voor

diens huis beschikbaar te stellen. Hieraan zitten nog vele werkzaam

heden verbonden, zoals egalisering van veld, aanleg verlichting,

verzekeringsfaciliteiten.

Tevreden over de open gesprekken, welke tijdens de vergadering

werden gevoerd, keerde ieder op een vergevorderd uur huis-

waarts, inclusief ed voorzitter, maar dan zonder hamer, want die

hoort aan het gebouw.

GOUDEN GESCHUT

De Keijenburgse kermis was voor de schtutterij St Jan een aange-

legenheid om enkele van haar leden op de voorgrond te plaatsen.

Vanwege hun 50 jaar trouw schutterslidmaatschap mochten zij een

huldiging in ontvangst nemen. Door de secretaris van de Gelderse

Federatie van Schuttersgilden werden de heren M. Houtman,

Th. Nieuwenhuis, H. te Stroet, R. J. Sueters, en M. Reulinkde ere-

medaille opgespeld. Deze heren kunnen nu met recht zeggen, wij

vormen samen een gouden geschut.

Lichtenvoorde weer startklaar

voor komend motocrossgeweld

Gerrit Wolsink

de laatste tijd

in de winning

mood .

Spanning, sensatie, snelheid, daarbij gevoegd het voor de lief-

hebbers melodieuze motorgeronk, zijn ingrediënten, die de motor-

cross zo aantrekkelijk maakt voor een omvangrijk publiek.

Al deze onderdelen zijn vertegenwoordigd in de komende inter-

nationale motorcross te Lichtenvoorde op zondag 6 juli. De nijvere

werkers van de auto- en motorclub uit Lichtenvoorde hebben bergen

werk verzet om te zorgen dat de strijd op het bekende circuit, de

Besselinkschans, een topstrijd zal worden.

Dit circuit, dat bekend staat om zeer vele zware hindernissen, heeft

voor de motorcrossers een grote aantrekkingskracht, deze de baas

te worden.

Dit jaar zullen aan de start verschijnen de klassen 50 cc senioren,

250 cc junioren, zijspannen en de de internationalen 350 cc en hoger

Vooral de laatstgenoemde klasse is steeds het neusje van de zalm

geweest van de cross te Lichtenvoorde. O.m zullen als buitenlan-

ders deelnemen aan deze cross, de Belgen JanBoonen, Harry Vro-

mans, André Sevens; de Zweden Jan Johanson en Bo Petterson.

Tussen de vele nationaliteiten wrflen onze vaderlandse toprijders

zeker een woordje meespreken. Van hen zien we o.a. Gerrit Wol-

sink, Pierre Karsmakers, Jan Keizer, Jo Lammers.

Voor Gerrit Wolsink is er reden genoeg om zich van zijn beste

zijde te laten zien. Wij hoeven maar naar zijn zege van vorig jaar

in deze cross te wijzen, waar Frans Sigmans en de bekende Zweed

Jan Johanson het onderspit moesten delven. Recente successen

van Gerrit waren de overwinning te Markelo, wie herinnert zich

nog de topstrijd van hem Arne Kring, en de magistrale zege in

de kampioenscross te Borger.

Voor de eindoverwinning in deze cross zijn verschillende kansheb-

bers, om er maar enkele te noemen: de Zweed Jan Johanson, Jan

Keizer, Pierre Karsmakers en Gerrit Wolsink.

Naast deze grote jongens is ook de klasse zijspannen. Deze klasse

die altijd een spectaculair gezicht te zien geeft, herbergt ook motor

crossers van formaat. Aan de start komen Nederlands kampioen

Broer Dirks, de streekfavoriet Bennie Braakhekke, die alles op alles

zal zetten om te tonen, dat de overwinningen van de laatste tijd

van waarde zijn geweest. Verder Jan ten Thije en Ben Snijder.

Het motorcrossen zit de familie Braakhekke waraschijnlijk wel in het

bloed. In de 50 cc zien we Jan Braakhekke, een broer van Bennie

het opnemen tegen Anton Gebben, Marsman, Lenderink en nog

veel meer namen.

De aankomende talenten uit onze streek in de 250 cc klasse, onder

wie Veenhof Doetinchem, Heusinkveld Varsseveld, Oosterink Vor-

den e.a. zullen op het moeilijke circuit, de Besselinkschans hun

kunnen op de snelle tweewielers willen tonen aan het vele publiek.

Al deze motorkunsten zullen nauwkeurig gevolgd worden in de

toren op het startveld, waar eveneens ruim plaats is voor TV, radio

en pers.

Wie deze middag nog iets anders wil doen dan zijn favorieten aan

moedigen, kan zich even verzetten op de grote dansbaan (op het

heideveld) op de tonen van het ensemble Telstar Combo met zang

van Getty.

Zo te zien is zondag 6 juli Lichtenvoorde weer in de ban van het

jaarlijks terugkerende motorfeest op de Besselinkschans, dat vanuit

de verte al is te zien aan de hoge reportagetoren met de bierfles.

Philips 22 BB 380

Combinatie cassette recorder met radio

5 cassettes a 2 uur muziek V l

420.50

Nu tijdelijk bij ons voor totaal

WINTERS
ERKENDE PHILIPS SERVICE

Spalstraat 8-10



Het modern gerichte koopcentrum van Hengelo

De superslager geeft de toon aan in

kwaliteit en prijs J

PAK 500 GRAM GEEN 71 MAAR

VIVO slasaus </2 LITER

California groentesoep BLIK

Koffiemelk LITER

PUDDINGSAUS
65 CT ELKE 2e FLES 39

VIVO pils

A. HUNINK HEEL BLIK

A. HUNINK HEEL BLIK

3 FLES

LITERBLIK

Chocolade repen s VOOR

VIVO chips

Pasta choca

109

FAMILIEZAK

VAN 122 VOOR

l ROZIJNTJES
Vermicelli

PAK 250 GRAM

500 GRAM

49

EEN ONGEKENDE KNALLER

VAN SIEBRAND

De supermarkt, uw groenteman

SLABONEN ._ 79
Bloemkool EXTRA GROOT

TUINBONEN KG

SAMEN

59

79
Sunkist sinaasappels e STUKS 11O

KtRotN 500 GRAM 98

DE GEHELE WEEK

Verse worst 238 ELKE 2e 500 GRAM

Gelderse schijven 3 STUKS

Lever OM TE BAKKEN

1O9

Snitsels PER STUK

Biefstuk tartaar 3 STUKS

WOENSDAG EN DONDERDAG

19S ELKE 2e 500 GRAM

Gezouten spek
159
139

Ribjes ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

VRIJDAG EN ZATERDAG

HEERLIK MALS 379
Rosbief

Karbonade

Mager soepvlees 378
+ GRATIS MERGPIJP ^1 |P̂  ^B

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw LEKKERSTE boterham l

Hongaarse mix

Gesneden leverworst

Boterhamworst

Gekookte lever

100 gram

200 gram

200 gram

100 gram

Beschuit
2 ROL



Zondag 6 juli Lichten voorde Motocross International Zondag 6
DEELNAME UIT MEER DAN ZES LANDEN

500 cc, 250 cc, SOOcc, ZIJSPANNEN
Circuit „DE SCHANS" - Aanvang 1.30 uur

GRATIS DANSEN op de heide (grote dansvloer)

op muziek van „Telstar Combo" met zang van Getty

BEATCLUB J'urn
pr«sente«rt;

ZATERDAG 5 JULI

Cubby and

the Blizzards

Aanvang 19.30 uur

Zaal SCHOENAKER
KRANENBURG

KERMIS in IWORDÜ
Woensdag:

DE HEIKREKELS
II

II

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar.

Vrijdag:

OUDERWETS KERMISPLEZIER
en zaterdag DANSEN met

„THE MOODCHERS"

Vlug een rijbewijs??

dan naar

VAMOR gediplomeerde autorijschool

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

b.g.g. Tel. 1551

WIJ LESSEN OOK MET DAF 44

Plaatselijke theorielessen

Kermismarkt Hengelo Gld

Woensdag 9 juli

dansen
De gehele dag:

ZAAL LEEMREIS: Orkest „The Rythme Players"

,s Avonds:

ZAAL LANGELER: Orkest „Perry Combo"

ZAAL CONCORDIA: Orkest „De Heikrekels"

ZATERDAG 12 JULI OOK DANSEN

Paardenmarkt
Kermismarkt

Woensdag 9 juli

Hengelo Gld

Centrale keuring van koiiclbloed-

Hailiiigerpaardeii en l>etmoor

pony's
van de Kon. Ver. Het Ned. Trekpaard, afd. Gelderland

li Kit .tl IS met groot stand wer-

kerseoneours

Marktvereniging

SPAAR UW BRIL

Koopt daarom een

sportbril
met onbreekbare lenzen

bij uw opticien

André Kohier
Fa Köhler-Wissink

NOG ENKELE KOOPJES IN

gavels

hakken en schoffels

vetten en verf

gaas

huish. artikelen

MET HOGE KORTING

FA. G. HARMSEN
Noordink E 45 - Hengelo Gld

Grote partijen QUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

De hoogste tijd is het NU

voor het maken van uw vakantie badstof jurk

Een grote kollektie

badstoffen
geweven en tricot, vindt U bij

Schröder BIJ DE KERK

VEEL VAKANTIE VREUGDE

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

Steenderen

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

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

En toch is

RATERINK

uw slager

Een uitgebreid

machinepark

ten dienste van al

uw „druk"-belangen

Win eens informatie
in bij uw drukker.

Drukkerij Wolters

Uitgevers „De Reclame"

14-jarig meisje biedt zich aan

als vakantiehulp. Adres bureau

de Reclame

Biedt zich aan net meisje, 3 jaar

huishoudschool, liefst in huis-

houding of winkel. D. te Hennepe

Russerweg 13, Toldijk,

Tel. 05755-508

VOOR HET

slijpen
VAN GRASPERKSCHEERDERS

Meidoornstraat 15 - Hengelo Gld

Kwijt geraakt op de kermis te

Keijenburg (bij de kerk) een twee

kleurig meisjesjack (bruin-beige)

± 10 jaar. Heuskes, Reigers-

voortseweg 10, Steenderen,

Tel. 1259

Te koop wegens aanschaf gas,

een Faber kolenconvector (grijs)

2 jaar, Vordenseweg 29, Hengelo

Te koop een g.o.h. zwarte kolen-

haard en een kinderledikantje.

A. Hulstijn. Vordenseweg 27,

Te koop koolplanten bij J. Blanken

Kervelseweg 32

HAANTJES te koop bij Joop Jaal-

tink, Neuzendijk 8, Zelhem

Tel. 08344-341

Bij inschrijving te koop — 2.85 na

rogge, in massa of in 2 percelen

Briefjes inleveren tot maandag 7

juli 's avonds 8 uur bij wed. E. W.

Bannink, B 13, Hengelo Gld

Te koop kolenconvector (grijs)

Prins, Weaterstraat 68, Hengelo

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan Druidsfolo's en
reportages

van DOLPHIJN

Heijink
„De Spannevogel"

VOOR AL UW

doe-het-zelf

artikelen

Vanwege verbouwnig geven wij

gedurende de maand juli

10 pet

KORTING
uitgezonderd enkele artikelen

Verder nog enige restanten

D. JANSEN
Bleekstraat - Tel. 1360

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539


