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De Kerkeraad der Herv. Gemeente te Hengelo GId nodigt

bejaarden en minder validen uit voor de

KERKDIENST
OP ZOKDAG 7 SEPT.

's middags 3 uur

Wie geen vervoer heeft, kan zich wenden tot M. S. Dis-

bergen, Ruurloseweg, Tel. 1425.

Iedereen is natuurlijk hartelijk welkom

De Kerkeraad der Herv. Gemeente

ZEER GOEDKOPE

gas- en kolen-

convectors
alsmede kamer- en kook-

kachels

D. JANSEN
Bleekstraat 1 - Hengelo GId
(Noodwinkel) - Tel. 1360

H.H. VEEHOUDERS! l
Zwaar gegalvaniseerde gruproos-
ters met spijlen van tor of kam-
staal 12/14 mm. Alle lassen dub-
bel gelast, gaan nooit meer los.
Leverbaar voor elke grupbreedte
15 jaar schriftelijke garantie. We
zijn dinsdags met monsters bij
café KETZ, Veemarkt, Doetinchem

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting, Vorden

Tel. 05752-1259

Het is nu tijd om

CONIFEREN te planten

Vraagt onze
KLEUREN-
CATALOGUS

aan.

Wij hebben een groot assortiment voor U,

zowel voor haag als solitair

HAAGCONIFEREN
reeds per stuk vanaf

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLAG

G. j. mm & zi
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

Ook kunt u bij ons nu nog

uw rozen uitzoeken

LA A TSTE INSCHRIJVING
DE DANSLESSEN GAAN WEER BEGINNEN

Wij hebben reeds enkele gezellige clubs geformeerd. Om echter degene die nog
met vakantie waren ook de gelegenheid te geven zich alsnog te laten inschrijven,
houden wij een laatste inschrijving.

Ontspring niet langer de dans. Zorg dat U er ook bij komt. Onze lessen zijn niet
alleen op het moderne onderwijs afgestemd, maar ook gezellig. Vele oud-
leerlingen kunnen U dit bevestigen en GEZIEN ONZE EERSTE INSCHRIJVING
HEBBEN ZIJ DIT OOK GEDAAN.

Geeft U vroegtijdig op, wij doen de rest.

Inschrijvingen: STEENDEREN: 1e les VRIJDAG 5 SEPT. A.S. om 20 uur

Inchrijvingen: KEIJENBORG: Ie les DONDERDAG 4 SEPT. A.S. om 20 uur

U KUNT ZICH EEN HALF UUR VOOR DE AANVANG NOG OPGEVEN! !

DANSSTUDIO KAAK • Patronaatstraat 18 • Tel. 05443-1809 • LICHTENYOORDE Bij inschrijving ƒ 3.— voldoen

JUMBO
^^f^f^^^ -̂ ^pw f̂ff̂ i KUÜ

i Met UTD Jumbobiks is varkensfokken
dubbel lonend: zie de praktijk

Gesprekken met varkensfokkers door het hele land toonden zonder
omslag: er zit muziek in de varkensfokkerij en UTD speelt daarbij
een sterke rol. Adviezen, stalservice, voorlichting, financiering en ,
tenslotte het kwaliteitsvoer Jumbobiks.Har de praktyk is nog altijd

het beste bewijs; ook voor de varkens fokker!

UTD voort tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Ö? (05754) 270

HEBT U GEDURENDE DE
WINTERMAANDEN ENIGE
HELE DAGEN, HALVE
DAGEN OF AVONDEN PER WEEK
BESCHIKBAAR waarop u
tegen een goede beloning
zoudi willen werken?i
ZO JA, dan hebben wij voor
zowel VROUWEN als MANNEN
goede mogelijkheden.

Wij zoeken n.l. personen, die in ons Magazijn met Huishoudelijke artikeHen,
Gereedschappen en Uzerwaren e.d. de komende maanden mee willen helpen
onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen (orders klaar maken, inpakken enz.)
De mogelijkheid om t.z.t. in vaste dienst te komen, 'is aanwezig.
Het gaat om zeer afwisselend werk in modern ingerichte magazijnen, voorzien
van vele hulpmiddelen, waardoor sjouwwerk wordt voorkomen.

Dagelijks van 8.15-17.15 uur en op maandagavond van 7-8 uur stellen wij U gaarne in de ge-
legenheid over deze mogelijkheden met ons te komen praten.
Desgewenst kunt U ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen (telefoon 05750-5551 toe-
stel 353), terwijl U ook kunt volstaan met inzending van onderstaande strook.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 ZUTPHEN

Aan de Afd. Personeelszaken

Ondergetekende,

NAAM-

ADRES- -

WOONPLAATS-
heeft belangstelling voor de
schikking op 'hele
Datum:

van REESINK, Postbus 20, ZUTPHEN

functie van Magazijnbediende. Hij/zij is ter be-
/ halve dagen / avonden per week.

Handtekening:

Adverteer in de Reclame



Hervormde Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Hengelo Gld

roept sollicitanten op voor de functie van

KOOKSTER-KOK
tevens hoofd van de keuken.

BEJAARDENVERZORGSTER

BEJAARDENHELPSTER

ADMINISTRATEUR
part-time

TUimUISKIIECHT
Het tehuis zal plaats bieden aan 76 bejaarden

en eind 1969 in gebruik worden genomen.

Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven

zenden aan: de secretaris van de Stichting

p/a Ruurloseweg 61, Hengelo Gld

Inleveren vakantiebonnen
voor 1% uitkering ineens

OP WOENSDAG 10 SEPT. 's avonds 8 uur

bij j. BERENDSEN, lekink 12

Het bestuur NCB

Coöp. Raiffeisenbank VORDEN

Vraagt voor haar kantoor te WICHMOND een

schoonmaakster

Aanmeldingen ten kantore der bank, Ruurloseweg 21,

Tel. 05752-1888

Te koop nieuwe stapelpannen voor koken op gas of kachel (voor

4 personen). Te bevragen bureau de Reclame

Knip- en naaicursus
Wij starten op veel verzoek begin oktober met een naai- en

knipcursus en wel op woensdags, 's middags en 's avonds.

Inlichtingen bij: MEVR. SCHRODER bij de Kerk

ADSPIRANT-TOUWTREKKERS IN TOUW VOOR V.V.V.

Nog meer dan men had durven hopen is het touwtrektournooi

van VVV om het kampioenschap van Hengelo Gld buitengewoon

geslaagd. Zowel wat betreft het bezoekersaantal (tussen de 90Ü

en 1000 bezoekers) als de deelname, kon men uitermate tevrednn

zijn. Vele ploegen kwamen met meerdere teams aan de lijn om te

trachten de tegenstander letterlijk en figuurlijk over de streep te

trekken. Gehuld in tenue, hetzij met lange of korte broek, ging

het vanaf zaal Concordia op naar het gemeentelijk sportpark

De stoere trekkers, muzikaalbegeleid door de Kon. Harm. Concordia

baarden natuurlijk nog wel opzien.

De wedstrijden welke plaats vonden op het oefenterrein hadden

een vlot verloop en werden ondanks dat er adspirant-trekkers aan

het touw stonden zeer nauwkeurig volgens de wedstrijdregels

afgewerkt. Mede debet hieraan waren ook de goede instructies

en de leiding van dit WV-tournooi dat in handen was van TTV

Bekveld. Voor de aanvang gaf de heer P. Berenpas deskundige

uitleg van wat er al zo komt kijken in dat gezellige touwtrek-

wereldje, waar beslist niet aan „lijntrekkerij" wordi gedaan.

De vele ploegen die hadden ingeschreven trokken behoorlijk aan

het touw en lieten zich niet zonder eer over de lijn slepen. Dat er

ook nog wel een potsierlijk moment voorkwam, laat zich begrijpen

Mede daardoor was dit tournooi ook tevens een goede ontspanning

en bezienswaardigheid voor de omstanders.

Met totaal 13 ploegen verdeeld over twee poules werd getrokken

waarbij de winnaar van de poule in de finale kwam. Aangezien

de ploeg van CLV De Volharding verhinderd was deel te nemen

werd een vrije ploeg samengesteld van touwtrekkers uit het pu-

bliek. In de pauze gaven de touwtrekverenigingen Medler en Bek-

veld een demonstratie van hoe het eigenlijk wel moet in de touw-

trekkerij. Onmiddellijk na het sein hingen deze ploegen strak aan

het touw. Precies even gelijk werd getrokken, met iedere trekker

in dezelfde kaarsrechte houding achterover hangende. Met be-

wondering werd deze demonstratie van de toch wel van betekenis

zijnde sport, van nabij aanschouwd.

Als aanmoediging voor dit tournooi waren enkele bekers beschik-

baar gesteld. De uitslagen waren:

1 Jong Gelre, 2 café 't Hoekje, 3 Baakse Beek, Bekveld

EEN GOUDEN MIJLPAAL

Hetjaar 1969 is voor de Oranjevereniging te Vierakker-Wichmond,
een jaar van bijzondere betekenis. In dit jaar bestaat de vereniging
precies 50 jaar, dat reden is tot een passende herdenking.
J.l. zaterdag 30 augustus werd naar aanleiding van dit gouden
jubileum een drukbezochte receptie gehouden in het St Ludgerus
gebouw, waarbij o.m. ook diverse officiële instanties waren ver-
tegenwoordigd.
Een passende aansluiting op deze receptie vormde het vogel-
schieten bij kunstlicht, hetgeen een primeur voor de omgeving is.
Wat betreft het ontstaan van de vereniging moet worden terug-
gegaan tot het jaar 1919. Deze periode valt gelijk met het einde
van de Eerste Wereldoorlog. Na een moeilijke periode voor ons
land, bestond er in de dorpsgemeenschap van Vierakker-Wichmond
een behoefte aan een gezamenlijk feest, temeer daar voordien
zowel in Vierakker als in Wichmond afzonderlijk kermis werd
gevierd.
De algemene gedachte was het feest te doen houden op de ver-
jaardag van de in die tijd aan de regering zijnde Koningin
WiJhelmina, die met haar sterke persoonlijkheid een steun was
in de moeilijke jaren. Hiermede is tevens het ontstaan van de
Oranjevereniging verklaard.
Van de oprichters zijn nog in leven, de heren Ronk en Holtslag,
welke beide kostbare herinneringen bewaren aan d'ie 50 jaar van
lief en leed in de vereniging. Na vele ups endowns heeft de ver-
eniging in de laatste jaren een grote bloei doorgemaakt, dat mede
zijn iOorzaak vindt m de toenemende belangstelling voor de op-
tochten tijdens het feest.
In het jubileumjaar zal de optocht naar verwachting nog grootser
worden, waarbij reeds veel inschrijvingen bij het secretariaat
zijn binnengekomen.
Ook de muzikale medewerking is uitgebreid. Na veel overleg is het
bestuur er in geslaagd aan te trekken, de beroepsband van het
13e Pantser Infanterie Bataljon Garde Fusiliers Prinses Irene uit
de legerplaats Schalkhaar, voor welks het bestuur de fam. vain
Voorst van Huize Suideras zeer erkentelijk is voor haar medewer-
king in deze. Uiteraard verleent ook de plaatselijke muziekver-
eniging Jubal, in keurig uinform, haar medewerking aan het feest.
Zo bezien zal er op vrijdag 5 en zaterdag 6 sept. druk gefeest
worden in Vierakker-Wichmond.

Op de foto: Het huidige bestuur van de gouden Oranjevereniging
te Vierakker-Wichmond:

z.v.'l.n.r. Fr. Derksen (secretaris), B. J. Schoenaker (vice-voorzitter),
H. Rietman (voorzitter), J. Helmink (penningmeester).

st. v.l.n.r.: G. Hissink, H. Arendsen, B. Peters, G. Garritsen.

KANKERBESTRIJDING

Evenals vorige jaren doet het Koningin Wilhelmina Fonds weer een
beroep op Uw offervaardigheid van het publiek. De vrijwillge bij-
dragen worden gebruikt ter financiering van het onderzoek naar de
oorzaken en verbetering in de bestrijding van kwaadaardige ge-
zwelsziekten, dus van kanker. Helaas is op dit gebied nog veel
onbekend. Steeds dieper en gespecialiseerder onderzoek is daarom
dringend nodig. Met scherpe intelligentie worden theorieën op-
gebouwd, met groot doorzettingsvermogen en oneindig geduld
worden proeven genomen en herhaald. Teleurstellingen betekenen
een prikkel tot opnieuw beginnen, suksessen openen de weg naar
volgende problemen. Dit onderzoek heeft plaats in het Nederlands
Kanker Instituut te Amsterdam en in het Radio Therapeutisch
Instituut te Rotterdam. Bovendien wordt in deze institutenen in 13
over het gehele land verspreide centra voortdurend gezocht naar
verbetering in de toegepaste behandelingsmethoden. Regelmatig
worden de verkregen resultaten uitgewisseld en vergeleken. De
strijd gaat voort, heel langzaam. Voor velen te laat wordt getracht
ook dit geheim aan de natuur te ontworstelen.
Dit onderzoek is zeer kostbaar, het laatste jaar werd omstreeks
5 miljoen gulden door het Koningin Wilhelmina Fonds uitgekeerd
en het bedrag stijgt jaarlijks. Dit geld wordt geheel vrijwillig door
de Nederlandse bevolking bijeengebracht, voornamelijk door middel
van een jaarlijksa grote kollekte. Als men u dus straks om een
bijdrage vraagt, geef dan met milde hand. Help het Koningin
Wilhelmina Fonds zijn strijd tegen de kanker winnen.
Mocht u op deze wijze niet bereikt worden, stort dan uw bijdrage
op gironummer 26000 van het Koningin Wilhelmina Fonds te
Amsterdam.

KEURINGS-SUCCESSEN

Op de Centrale Premiekeuringen van het Welsh Ponystamboek te
Raalte, behaalde H. Klein Kranenbarg met de 4-jarige merrie
Betsie en haar veulen Groot Roessinks Sunshine een 1e premie
en met Green Acres Sunsilk, een 3-jarige merrie met het veulen
Groot Roessinks Sunlight eveneens een 1e premie.
Bovendien werden deze paarden uitgezocht voor de Nationale
Paardendagen te Utrcht op 16 aug. Ook voor de Jubileumshow
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welsh Ponystam-
boek op 23 aug. in Berg en Bos te Apeldoorn werden deze dieren
uitgezocht.

OP STOOM

De motorfiets, in vroeger tijden genoemd, de stoomfiets, heeft
na haar opkomst een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Is
de motorfiets heden tendage één en al stroomlijn, waarbij hoge
snelheden verlangd worden, getuige de races op het circuit
Varssel-Ring, in de periode van haar ontstaan werd vooral ge-
let op het uiterlijke ervan. Reusachtige bouwsels werden toen ge-
fabriceerd, o.m. als goed voorbeeld de Harley-Davidson.
Al deze motormonsters, vertegenwoordigd in de Veteraan-Motoren-
Club, gaan op zaterdag 13 en zondag 14 sept. hun stoom afblazen
m Hengelo Gld en omgeving. Via de plaatselijke animator, de
heer R. Kreunen jr, zelf ook verwoed motorsporter en lid van de
V.M.C, wordt er op internationaal niveau een ralley op touw ge-
zet, waarvoor toezeggingen voor deelname zijn binnengekomen
uit Duitsland, België, Tsjecho-Slowakeije, Engeland en ook uit
eigen land.
In deze internationale Windmolenralley zullen ca. 80 tot 100 deel-
nemers hun strijd leveren op de oude rossen.
Zaterdags vanaf 10 uur is de start gepland vanaf manege ,,De
Gompert", waarna men een hele rit voor de boeg heeft door de
wijde omgeving.
De tweede dag van de ralley wordt wederom een groot traject
afgelegd. Gezien de goede zorgen die de eigenaren aan hun oude
beestjes besteden, mag verwacht worden, dat de hele meute in
de strijd blijft.
Ter aktivering vandeze dagen van antiek motorgeweld hebben
diverse bedrijven en instanties hun medewerking toegezegd.

ZONDAG 7 SEPT.

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur ds. van Thlel

bed. H. Doop
's middags 3 uur Ds van Thiel

bijzonder dienst voor bejaarden en
minder validen

Goede Herder Kapel
10 uur Eerw. heer Smit, Vorden

Biedt zich aannet meisje voor enkele dagen per week. Adres bur.

de Reclame.

Te koop zwarte kolenhaard. Vordenseweg 24, Hengelo Gld

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

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 doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur

Dr. Schreuder, telefoon 1266

Zondagsdlenst wijkverpleging
Zr. Lucie Marie, telefoon 1315

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

Hoofdleidster Gezinsverzorging
Mej. H. Lenselink, D 19, Tel. 1216, b.g.g.
05752-1772 (mej. Kersten)
Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

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

Aanvang

danslessen
„DEN BREMER" - STEENDEREN
WOENSDAG 3 SEPT., 6.15 uur

CONCORDIA - HENGELO GLD
MAANDAG 8 SEPT., 8.15 uur

Voor deelname kan men zich nog

aanmelden op de eerste les.

M. J.
VORDEN

INTERIEURVERNIEUWING

Aanpassing aan de eisen des tijds is een noodzaak welke zich ook

doet gelden voor zaken en bedrijven. Dit feit heeft ook de fa. See-

sing te Baak (café-slijterij) er toe gezet haar bedrijfsruimte zodanig

te wijzigen, zodat deze geheel in overeenstemming is met de ge-

stelde eisen.

In de bestaande café-ruimte werd een geriefelijke bar aangebracht

die zodanig is geplaatst dat romdom plaats genomen kan worden.

Mede door de speciale verlichting, koperen kappen, aan de onder-

zijde met groen glas is daardoor een verhoogde sfeer gecreëerd.

De wanden zijn voorzien van schrootjes, hetgeen een heel ander

effest geeft aan de bestaande ruimte. In de achterwand is een

speciale nis aangebracht waarin monsterflesjes staan opgesteld

van alle leverbare soorten dranken. Aan de wijziging van interieur

werkten mee fa. Eliesen (elektr. install.) en fa. Heijting (timmer-

werk). Door deze wijziging is een geheel nieuwe inkijk verkregen.
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Het Koopcentrum van Hengelo met klinkende besparingen

Een tl a g v a kor vlees op tafel

dankzij onze superslager

Literblik 69

Elk 2e blik

Krentebrood met spijs

Macaroni 500 gram dubbelpak

Cacao pak 250 gram slechts

KOFFIEMELK liter

Lux afwas van 170 voor

129
148

Prodent tandpasta 2 <ub.es. ?2:0.. . Gratis

Abrikozenjam

met stuk toiletzeep

de goeie
Ongelofelijk Onze

potje 50 gram slechts

Bonbons de luxe 150 gram

Kleutertaai 500 gram baal

Prince Fourré dikke rol

zeer fijnDOPERWTJES
Toiletpapier

liter 98
4 rol

De R is weer in de maand
Dus denk aan de vitaminen

Onze afdeling drogisterij brengt u

Medicinale levertraan 187

Sanivit sinas levertraan 3OO

Sinatran drogisten sinas levertraan 36O

Sanostol ,, ,, ,, 57O

Karvan Govitam slechts
Halitran capsules, Dohyfral en Davitamon in div. formaten

De supermarkt UW groenteman!

Snijbonen panklaar

500 gram

panklaar, geschrapt, 500 gr

Koolraap KG

Gekookte bietjes 500 gr

Komkommer grote
maat 39

Clapps favourite 2 kg

Zigeunerin (moesappel) 1% kg

Druiven ITALIAANSE

heel kg 129

DE GEHELE WEEK

iets doorregen

Magere hamlapjes

Verse braadworst 248

Ossestaart
3 slavinken

3 Gelderse schijven

Roomsnitzels

HEEL KILO

89
WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

Dik gezouten spek 149

Vleesgehakt 198 elke 2e 500 gram 159

hierbij rol beschuit 25

Dikke vleesribbetjes zolang de voorraad strekt 1O8

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager l
Runderstoofstuk

Schouderkarbonade

Heerlijk gekruide

vanaf

ALLE VLEESPRUZEN PER 500 GRAM

Voor uw lekkerste boterham:

rse

200 gr zure zult

150 gr gekookte Gelde—

150 gr Berliner leverworst

150 gr gekookte lever 89

Nu uw diepvries vullen
met superslager-spullen

VRAAGT vrijblijvend HOEVEEL u
bij ons KUNT VERDIENEN



MEISJES VAN NU WETEN WAT ZE WILLEN
werken en leren tegelijk.

Bij ORCON kan dat, want er is plaats voor:

MODINETTES EN LEERLINGMODINETTES

In onze ateliers wordt de beken-
de ORCON vakkleding vervaar-
digd.Reiskosten worden volledig
vergoed. Voorgehuwdeyrouwen
gelden speciale werktijden. Wil
je meer weten? Kom gerust eens
aan en vraag. Of stuur onder-
staande strook ingevuld in.

ondergetekende:

leeftijd:

adres:

wenst nadere inlichtingen aangaande een eventueel
dienstverband te Zutphen/Doetinchem/Hengelo (Gld).

••••••••••••••••••••••••••••••••J
'Zutphen Kuiperstraat 20, tel. 05750-5141 Doetinchem Atjehstraat 23, tel. 08340-3170 Hengelo (Gld) Wichmondseweg 2, tel. 05753-12681

Gereedschap voor elk vak HiR M S M
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL

^= A. W. W. WEIJERS
SUCC6S . . . . Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307

m Doe-hot-zelvers

Door inkoop van enorm grote partijen bouwmaterialen en snelle omzet, zijn wij

in staat om onze materialen ver beneden de normale prijzen aan te bieden.

EEN GREEP UIT ONS LEVERINGSPROGRAMMA:

CEMENT

Alleen geldig indien

afgehaald en beta-

ling a kontant

1 tot en met 20 zakken ........................... f 3.55 per zak

21 tot en met 60 zakken .......................... f 3.48 per zak

61 tot en met 100 zakken .......................... f 3.44 per zak

A SHIvVl ItO l IC l» (eternit) 12Oxl5O

1 tot en met 5 stuks ........................... slechts f 8.04 per plaat

6 tot en met 12 stuks ........................... slechts ƒ 7.14 per plaat

1 3 tot en met 20 stuks ........................... slechts f 6.56 per plaat

31 tot en met 1 00 stuks ........................... slechts f 6.43 per plaat

:**t*t l». iiK

4 x 5 cm volle bos
E3T RECtELHOUT

5 x 7 cm ............................................................... f 1.02 per m

5 x 10 cm .............................................................. f 1.44 per m

5 x 13 cm ............................................................... f 1.78 per m

5 x 15 cm ............................................................... f 2.12 per m

lengten langer dan 5 meter geringe prijsverhoging

UITERST SCHERPE PRIJZEN

Ook maken wij bouwtekeningen en verzorgen uw bouwaanvragem

Verder leveren wij u

ramen, deuren en kozijnen

m elke gewenste maat.

Breng geheel vrijblijvend een bezoek. Vrijdags tot 9 mir geopend

Doe-het-zelf centrum
SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TELEFOON 05752-1486

Grote partijen QUD PAPIER

LOMPEN, METALEN of dergelijke

Even een seintje aan

SIMON DAALDER
DE HOOGSTE BETAALDER

ZUTPHEN - TEL. 05750-3039

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 8 tot 13 sept,

D. A. WILLEMSEN
VIVO-ZELFBEDIENING

Hoogstraat 11 - TOLDIJK

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Langs deze weg willen wij een
ieder hartelijk dank zeggen voor
de vele blijken van belangstelling
ondervonden bij ons 55-jarig
huwelijksfeest.

J. Heerink
E. Heerink-Rietman

Hengelo Gld, D 91, sept. 1969

Te koop een in goede staat zijnde
houten garage, 5.25x3.50 m,
uitneembaar. G. J. Stoltenborg,
Polweg 1 Wichmond.

Te koop jonge fretten en half-
was fazanten. De Vries, Hare-
weg 89, Doetinchem

Gratis verkrijgbaar jonge hond
H. Maalderink Hoogstraat 33
Toldijk

Indiana rubberstalmatten,
onmisbaar op rundveedrijfmest-
stallen en in zeugkooi, ligboxen,
vee- en paardewagens. Wij heb-
ben 40 ton in voorraad in alle
lengten.
Deze vloeren worden door ons
volgens fabrieksvoorschrift gratrs
gelegd.

A. R. Wagenvoort
Stalinn'chting, Vorden

Tel. 05752-1259

Te koop 7 biggen bij H. J. ten
Have, E 91, Hengelo Gld

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan bruidsfoto's en
reportaoe,s

van DOLPHIJN

GEVRAAGD

VERKOOPSTER

langeler

Aanmelden 's avonds
na 7 uur

Kerkstraat 11 - Tel. 1235
HENGELO GLD

Gevraagd voor hele dagen

KKX
voor winkel en huishouding

Bakkerij van Groningen
v/h Schuppers

Dorpsstraat 11 - VORDEN - Tel. 05752-1373

En toch is

RATERINK
uw slager

spaar bij de N.M.S.

informeer bij uw N.M.S.-agent te

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

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

DAMES, zojuist ontvangen de nieuwste

winterstoffen
Kom eens vrijblijvend naar onze mooie collectie kijken.

Ook is de nieuwe SIMPLICITY KNIPPATRONEN ALBUM
weer binnen.

Schröder BIJ DE KERK


