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Inplaats van kaarten

COR BROEKHUIZEN

en

MARIA BEUSEKER

hebben de eer U, mede namens hun ouders,

kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,

op donderdag 2 oktober a.s. 's middags om 3 uur

ten gemeentehuize te Steenderen.

Kerkelijke inzegening om 3.30 uur in de parochie-

kerk van de H. Willibrordus te Steenderen.

Driebergen, Oranjelaan 61

Steenderen. J. F. Oltmanstraat 6

september 1969

Dagadros: Zaal Beuseker, Steenderen

Toekomstig adres: J. F. Oltmanstraat 6, Steenderen

Receptie 's avonds van 6-8 uur.

Op zaterdag 4 oktober hopen onze ouders en grootouders

H. J. JOLINK

en

A. J. G JOLINK-VERSTEGE
k

de dag van hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dar>kbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo GId, oktober 1969.

B 76.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-4.30 uur in zaal Bruggink

te Hengelo GId.

Snelbuflet BEUSEKER
is woensdag en donderdag de

gehele dag gesloten en vrijdag

tot 5 uur.

Op zaterdag 4 oktober a.s. hopen onze lieve ouders en groot-

ouders

H. MAALDERINK

en

E. J .MAALDERINK-BRUIL

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen

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

kinderen

Hengelo GId, sept. 1969.

,,Vruchthof" E 3.

Gelegenheid tot feliciteren en 4-630 uur in zaal Con<

te Hengelo GId.

De aanbieding van het jaar
Bij aankoop van

Kunststofkeuken
200 cm lang. Onderkost, vastgestelde prijs f 415.— (exkl. BTW)

TIJDELIJK ROESTVRIJ STALEN BLAD TER WAARDE VAN ƒ 145.— (exkl

BTW) gratis

2e aanbieding

Buffet
Bestaande uit: 2 onderkasten, 2 laden plus 1 werkblad, 2 bovenkasten.
Normale prijs f 320.— exkl. BTW

f 220.- exkl. BTW

3e aanbieding

Bij aankoop van

kunststofkeuken
170 cm lang, onderkast, ƒ 352.—

ROESTVRIJ STALEN BLAD

tijdelijk f 35.-

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - VORDEN - TELEFOON 05752-1486

MEUBELFABRIEK

LENSELINK n.v
Vordenseweg 40a - Hengelo GId

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

machinale
houtbewerkers

meubelmaker/

stoffeerders
voor de afd. voormontage

Mondelinge of schriftelijke sollicitatie aan ons kantoor,

Vordenseweg 40a, tussen 8.00 uur en 18.00 uur op werk-

dagen.

VOOR HET

zaaien en
gelijktijdig

ondereggen
VAN UW WINTERGRANEN

houdt zich beleefd aanbevolen

LOONBEDRIJF

HEUSKES
TOLDIJK - STEENDEREN

Tel. 05753-1259

TEENAGERS
Zie bij ons de nieuwste modellen

brilmonturen
in alle kleuren: rose, blauw, groen, met ge-

kleurde glazen

Vraag inlichtingen bij UW OPTICIEN

ANDRE KöHLER
FA. KÖHLER-WISSINK

ZIE ETALAGE

Vlug een rijbewijs??

dan naar

VAMOR gediplomeerde autorijschool

A. LOONEN
Rozenhof laan 29 - Hengelo GId - Tel. 1845
b.g.g. Tel. 1551

WIJ LESSEN OOK MET DAF 44

Plaatselijke theorielessen



Kerkdiensten

ZONDAG 5 OKT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur ds Jansen
10.00 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Klopman

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

POEDER- CRÈME - O L l E - Z E E j^

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. Lucle Marie, telefoon 1315

Maatschappelijk werkster
Me] M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groene Krulagebouw, 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. Felix, telefoon (05755) 266 b.g.g. 008

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

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Te koop electr. fornuis met aan-
gebouwde kolenkachel. Klem,
Spalstraat

Te koop toom biggen. H. J. Berend
sen F 25, Varssel, Hengelo Gld

MOETEN UW FOTO'S
vakwerk zijn

dan hruidslolo's en
reportages

van DOLPHIJN

Ford brengt Escort serie nu ook in 4-deurs
De succesvolle Escort serie wordt binnenkort uitgebreid met
4-deurs versies.
De 4-deurs Escort verkrijgbaar met hand- en automatische ver-
snellingsbak als standaard, de luxe, super en GT (alleen hand-
versnelling), zal begin oktober in de showrooms van de Neder-
landse Ford-dealers staan.
Sinds de introductie van de Ford Escort in februari 1968 zijn er
meer dan 300.000 in Europa van verkocht, wel een bewijs dat deze
wagen snel populair is geworden.
De gehele Escort range, zowel de 2- als 4-deurs, is thans uitgerust
met een gewijzigde wielophanging om nog meer comfort, speciaal
wanneer de wagen vol zit, te verkrijgen.
Kinderveiligheidssloten
De nieuwe 4-deurs Escorts hebben op de achterdeuren speciale
sloten. Door een kleine handel over te zetten kunnen deze deuren
van de buitenkant wel en van de binnenkant niet meer geopend
worden. Met drukknoppen worden alle deuren gesloten. Deze
sloten werken echter niet op de voordeuren wanneer deze van
buiten gesloten woren. Dan is het noodzakelijk de sleutel te

gebruiken. Hierdoor wordt voorkomen dat men de wagen geheel
op slot zet en de sleutel eventueel in de auto heeft zitten.
De Ford ontwerpers hebben de achterzittingen van de 4-deurs een
wat andere vorm gegeven om meer ruimte te krijgen voor het
in- en uitstappen.

D motorkap van de gehele Escort serie kan thans allefen van bin-
nenuit worden geopend.

De Ford Escor GT heeft thans ook een ruitewisser met twee snel-
heden en de capaciteit van het waterreservoir voor de ruitesproeiers
is in alle modellen vergroot.

Door gewijzigde veerkarakteristiek heeft de Ford Escort thans
een progressievere ophanging gekregen.

Een serie bijzondernauwgezette tests met verschillende veren heeft
geleid tot enige veranderingen in de vering van de Escort, speciaal
wanneer in de auto de gehele familie zit en in de bagageruimte
de vakantiebagage.

De kopers kunnen vanzelfsprekend allerlei extra's op de de luxe,
de super en de GT Escorts kopen.

Nu voordelig in aanschaf

3-gaats

KOOKKACHELS
zeer geschikt voor de huisvrouw

Vraag eens inlichtingen bij

Booltink
Bronkhorsterweg 4-Dorpsstraat 2-STEENDEREN

HET LOOLAND TEAM
met zang van Joke en

HET HANSKA DUO

zorgen voor sfeer en gezelligheid
in onze zaak
tijdens de Baakse Kermis
op 5, 6 en 7 oktober

ALLE DAGEN DANSEN

CAFÉ-SLiJTERIJ

Het Wapen van Baak
wenst U tot ziens op de

BAAKSE KERMIS

NVEV

In 2 bussen werd donderdag 23 sept. een bezoek gebracht aan de
Wijnhandel Siebrand in Kampen, een bedrijf van groot formaat,
dat een oppervlakte van 9 ha beslata. Na een prima ontvangst in de
moderne recreatiezaal werd onder deskundige leiding een blik
geslagen in het arbeidsproces, wat zich hier afspeelt. Zoete buiten-
landse, droge en vruchtenwijnen, zowel voor binnenlands gebruik
als voor export worden hier bereid.
Terug in Hengelo Gld was er een gemeenschappelijke maaltijd in
hotel Leemreis, die werd gevolgd door een gezellige avond met
nuttige besprekingen, dia's, spel en voordracht.

BAAKSE KERMIS IN AANTOCHT

Baak presenteert weer haar jaarlijkse kermis die door de grote op-

tocht des zondags een goede naam in de wijde omgeving heeft

verkregen. Met veel ijver en wel met een beetje naijver wort er uiter

aard in het diepste geheim gewerkt aan de stukken om deze op-

tocht maar zo fraai mogelijk te laten uitkomen. Telkenjare komen

er spitsvondiger ideën naar voren.

Dit jaar hoopt men nog meer inschrijvingen binnen te krijgen als

in 1968. Gezien het aantal toezeggingen is deze verwachting zeker

gewettigd .

Op 5, 6 en7 oktober gaat men er in Baak eens echt voor zitten.

Men gaan dan echt Baakse kermis vieren.

De kermisvermakelijkheden zullen na de optocht op zondag 5 okt.

op volle toeren gaan draaien. Het lunapark is ook dit jaar aan-

trekkelijk samengesteld.

Uiteraard is een kermis niet denkbaar zonder volksvermakelijk-

heden, die dan ook in ruime mate zijn gepland, waarbij het vogel-

schieten het spit afbijt.

6 T.E.M. 9 NOVEMBER

Nationaal Biljartkampioenschap
IN ZAAL CONCORDIA TE HENGELO GLD

Te koop nieuwe en 2e hands oliekachels. Booltink, Bronkhorster-

weg 4 Steenderen

HOOFDPIJN POEDERS

KIESPIJN POEDERS

•¥- werken verrassend

Voor een goede stalinrichting

moet u beschikken over kwaliteits

drijfmest-roosters
Wij kunnen u deze (volbad gegalvaniseerd)

aanbieden tegen zeer scherpe prijzen

B O O L T I N K
Bronkhorsterweg 4

STEENDEREN Tel 05755-229

NEDERLAND
U verricht

'n goede daad

om ook weer

Kinderzegels
te kopen

In memoriam H. J. Seesing

Met droefheid werd het bericht ontvangen dat op 63-jarige leeftijd
in het St Jozef ziekenhuis te Doetinchem was overleden, de heer
H. J. Seesing te Keijenburg.
In het ziekenhuis werd hij sinds enige weken verpleegd nadat hij
op 2 september tijdens een raadsvergadering der gemeente Hengelo
door een hersenbloeding werd getroffen. Sinds 1961 maakte hn
deel uit van dit raadscollege.
De heer Seesing was zowel op maatschappelijk als cultureel
gebied een gezien figuur. Zijn heengaan laat dan ook een grote
leemte achter.
In zijn dagelijks werk maakte hij deel uit van de directie van
kleding-industrie Seesing en zn n.v. ,waar hij een bezielende kracht
was op economisch en financieel terrein.
Naast zijn lidmaatschap van de Hengelose raad waar hij op
energieke wijze de belangen van Hengelo en in het bijzonder die
van Keijenburg behartigde, was hij ook gedurende vele jaren voor-
zitter van het sociaal charitatief centrum De Graafschap. In het
Wit-Gele Kruis te Keijenburg bekleedde hij ook lange tijd een
bestuursfunctie.
Ook de muziekver. St Jan had zijn belangstelling. In het advies-
college St Jan, alsmede parochieraad Keijenburg had hij zitting.
De sport, in het bijzonder voetbal droeg hij een warm hart toe.
Zo was hij jaren penningmeester van de GVB en maakte hij deel uit
van de bondsraad van de KNVB. In de Nederlandse Sportfederatie
heeft hij veel bijgedragen tot verbetering van de sport.
De provinciale sport- en jeugdraad voor Gelderland heeft ook
geruime tijd van zijn diensten gebruik mogen maken. Bij de plaat-
selijke voetbalver. Keijenburg vervulde hij de functie van consul
voor welks vereniging hij met hart en ziel instond.
Op maatschappelijk gebied heeft hij ook nog vele functies be-
kleed. Zo bekwaamde hij particulier maar ook verbonden aan de
DOC te Doetinchem velen in de economische wetenschappen.
De heer Seesing zelf had zich na zijn HBS-opleiding de akte
MO-handelswetenschappen eigen gemaakt. Ook was hij voor
velen een goede adviseur in bedrijfseconomische zaken.
Onder zeer grote belangstelling werd de heer Seesing op donder-
dag 25 september ten grave gedragen te Keijenburg.

HALF MIJOEN „TIENRMUZIKANTEN" OP PAD!

Dit is nog nooit gebeurd: na de ochtendschooltijd van dinsdag
30 september gaan ongeveer vijfhonderdduizend „tienermuzikanten"
op pad. Ze maken geen muziek, maar kondigen U die wel aan. Het
gaat om de nieuwe kinderpostzegels 19G9, waarin volop muziek zit.
omdat de afbeeldingen op de zegels gewijd zijn aan kinderen, die
een eenvoudig instrument bespelen.
Dat is het thema - ontwerp van de illustrator Dick Bruna - voor
de kinderpostzegels 1969.
De schoolkinderen, die komen aanbellen, vragen U om een
„muzikale" bestelling!
Stel de „tienermuzikanten" niet teleur. Ze vormen het grootste
leger van verkopers, dat ooit in Nederland op één dag op de been
is. En ze komen - maar dat weet U wel - niet voor zichzelf. Ze
komen voor de tienduizenden andere kinderen, die zelf niet kunnen
komen, jongens en meisjes, die extra hulp nodig hebben.
Het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels houdt jaarlijks deze
actie. Ze is uniek, ongeëvenaard. Ze dient een volledig Nederlands
belang, ze appelleert aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor zorg in eigen land. Daarbij gaat de schooljeugd voorop. Het
is een oude, maar telkens zinvolle leuze: het schoolkind belt -
kinderzegels besteld! Vraag een herkennigszegeltje om naast
Uw bel te plakken,dan weten volgende „tienermuzikanten" dat U al
meestemt in het voorspel.
Voor de schooljeugd is het naspel het brengen van Uw bestelling.
Dat doen ze omstreeks 11 november, dan wordt u verzocht te be-
talen.
Maa nu, dinsdag 30 september, wilt U er wel een beetje rekening
mee houden, dat ze enthousiast, schuchter, maar verwachtingsvol
bij U aanbellen.
Uw hulp voor zorgenkinderen.
Uw open deur.
Uw daadwerkelijk medeleven.
Of er volop muziek in de nieuwe zegels zit, hangt mede van U af!

—^ BIJ VERKOUDHEDEN

D a m p o
GESLAAGD

Aan de Groen van Prinsteres kweekschool te Doetinchem slaagden
voor de hoofdakte D. Memelink en H. B. Lubbers

COLLECTE VOOR DE KANKERBESTRIJDING

Het comité K.W.F, ten bate van de kankerbestryding deelt met grole
dank mee, dat de collecte f 3376,85 heeft opgebracht.
Allen, gevers (sters) en collectanten veel dank voor dit prachtige
resultaat.

Hier in Hengelo wordt steeds meer gedaan
Gedaan, om ieders wensen te vervullen
Er zijn hier ,,goede" gebouwen komen staan
Al kosten die een hoop papieren bullen.
Een mooie verlichting geeft het dorp een goede sfeer
Het trekt 'bezoekers ook van buitenaf
Om alles te zien moet men lopen op een draf
De bleek, een ouderwetse put, en ,,de knipscheer"
Ook het zwembad werd verwarmd
Verwarmd tot zomerse temperaturen
Al is door deze verwarming het zwembad iets verarmd
Dat was deze zomer wel te verzuren
Ook de paarden draafden hier gesta
Op korte baan werd er gedreven
Al was het aantal publiek er niet na
Het is voor Hengelo een goed streven
De wegraces staan nu weer achter de deur
Snelle machines raasden op Hengelo's wegen
De nacht van Hengelo was rustig, zonder gezeur
De organisatie was goed, niemand viel het tegen
Ja, Hengelo roert zich in alle „dingen"
Te veel om op te noemen
Hengelo's beurs staat nog lang niet op springen
Hengelo zal nooit ten onder doemen.

ARFVE



Het Koopcentrum van Hengelo. Onweerstaanbaar G

EEN MERKPRODUKT VOORDELIG

fi m
AARDBEIEN HH 1

EEN EMMER VOL

bloembollen
9 blauwe druifjes, 1 kg narcissen
23 tulpen, 9 crocussen 675
3/4 LITERPOT 42
UW POEDERKOFFIE

VAN 192 VOOR

VERFIJNDE CADUM CITROEN

LUXE FLACON VAN 350 GRAM

VAN 245 VOOR

VOLVET HALF BELEGEN

500 GRAM 219
lic supermarkt uw groenteman
MALSE

98
HEEL KG

89
HEEL KG

DE GEHELE WEEK

MOOI MALS

K
Vlug klaar Altyd

3 tartaar 176

3 slavinken 119

3 Gelderse schijven

3 gehaktballen

1 roomsnitzel

2 Alpensnitzels

VERSE

248 ELKE 2e 500 GRAM

Ossenstaari
WOENSDAG

ïleesgehakt |59
^•^ 198 ELKE 2e 500 GRAM l VftfflW KUS*

DONDERDAG

Spehlapjes
VRIJDAG EN ZATERDAG

250 GRAM 298
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Een boterham met smaak

Gekookte worst 85
200 GRAM ^^^T ^^T

H 100 GRAM 79



Coöp. Raiffeisenbank
„VORDEN"

Op woensdag 1 oktober wordt ons bijkantoor te Wichmond in gebruik genomen.

Het is geopend op maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.15 uur. Donderdagavond

van ha ' zeven tot acht uur.

Het kantoor is voorzien van nachtkluis en safeloketten. Tijdens de openstellingsuren

is het telefonisch te bereiken onder nr 05754-514.

Van 1 t.e.m. 7 oktober ontvangt iedere bezoeker een aardige verrassing.

GEVRAAGD

leerling-
automonteur

JAN DENKERS
D 21 - HENGELO GLD - Tel. 1588

Rundvee-folcver. Hengelo Gld

GEVRAAGD (met spoed)

monsternemer
voor de streek Ruurloseweg('t Stapelbroek)

Inlichtingen en opgave aan het kantoor van de FOKVER.

GOM A GRUPROOSTER
in gietijzer en staal, dubbelgelast
en volbad-verzinkt.

Tevens het aangewezen adres voor

INDIANA STALVLOEREN
HANGKETTINGEN, HANGNYLONS,
enz. enz.

GOMA Metaalwarenfabriek
Ruurloseweg B 103, Hengelo Gld
Telefoon 05753-166C

bedrukte f lanellen

DAMESnUU
sterken warm

maten Q95
58t/m46 9*

maat48

Fa J. H. KLEM

F. SCHREUDER, arts

AFWEZIG
VAN MAANDAG 6 OKTOBER

T.E.M. ZONDAG 19 OKTOBER

Dr Hanrath neemt waar

GOEDKOOP!!

bij „DE HEIDE SMID"
ALLE SOORTEN KRUIWAGENS

GRUPROOSTERS

STALMATTEN

HANGNYLONS

DRINKBAKJES (ook voor aanleg)

P.S. Ook aanwezig op de Agrado beurs te Doetinchem

GEBR. WISSELINK
F 61 - HENGELO GLD - Tel. 05753-7271

DE NIEUWE KOLLEKTIE

Setterlaine japonnen

pullovers en vesten

VINDT U BIJ

H.J.Buunk&Zn

NU OF NOOIT
De laatste 5000 rollen moe-
ten ook nog weg

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN - Schoolstraat

Vorden - Tel. 1486

Geef de kou
geen kans!

Ook voor gasverwarming

DE JUISTE HAARD

Fa. llarmsen
Banninkstraat

ERKEND GASFITTER

Geschaafde en geploegde

planken

(met lichte waan)

nu nog ƒ 5.90 per m2

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Bel. 1486 - Vorden

Bloembollen
voor kamer en tuin

RUIME SORTERING

LAGE PRIJS

Fa Wimbergen & Zn
CEMENT

vanaf f 3.44 per zak

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Harmsen - Vorden

U kunt bij ons ook terecht voor . Langs deze weg danken wij allen
alle

kleine

ijzerwaren
handgrepen, kapstokhaakjes, hand
vaatjes, schroeven, spijkers, plug-
gen, hangsloten, magneetsluitin

gen, volièregaas horregaas schap
dragers, draadspanners, droog-
lijnen, windhaakjes.

SPECIALE KOLLEKTIE
stalen boutjes, schroeven, zelf-
tappers, in de meest uiteenlo-
pende maten.
Kom gerust eens kijken en u zult
ongetwijfeld slagen.

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
JVit sterk in

prijs verlaagd

Husqvarna
Zweedse
kwaliteit
altijd vooraan!
Husqvarna — een klasse van
wereldformaat.
Een begrip voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en prestaties.
Bij motorcross-races en bij het
naaien.

hartelijk voor al de felicitaties
en cadeaus ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijksfeest.

A. H. G. Booltink
H. J. W. Booltink-

Offenberg

Steenderen, oktober 1969.
Beekstraat 5.

Gevraagd een meisje voor de
winkel. Niesink Spar zelfbedie-
ning, Kruisbergseweg 2, Velswijk
Tel. 08344-332

Gevraagd net dagmeisje. Bakkerij
Demming, Spalstraat 11, Hengelo
Tel. 1265

Gevraagd flinke hulp voor donder-
dag en vrijdag voor huishouding
en winkel. Beumkes, levensmid-
delenbedrijf, Tel. 1453

Net meisje, 19 jaar, dat sinds
een jaar in Hengelo Gld woont,
zoekt een leuke vlotte vriendin.
Brieven onder no. TR 1 bureau
de Reclame

Te huur gevraagd gedeelte wo-
ning door jong echtpaar. Brieven
orrder no. G 11A bureau van dit
blad

TE KOOP
g.o.h. kolenconvector (grijs), een
AEG wasmachine met verwarming
en een g.o.h. kinderwagen.
D. Berendsen, Rozenhoflaan 11,
Hengelo Gld, Tel. 1774

Te koop een meisjesfiets. Kas-
tanjelaan 5, Tel. 1521

Te koop primaconsumptie-aard-
appelen voor winteropslag, prima
kwaliteit, prijs billijk. Worden
eventueel ook thuisbezorgd
W. Maalderink, Keijenburg, Tel.
1546

Te koop zware windbuks met
tel., als nieuw; gevraagd kracht-
motor, 1 tot 2 pk. Tel. 1814
Hengelo Gld

Te koop huishoukachel Pelgrim
(zwart). A. Fokkink, Vordenseweg
28, Hengelo Gld

Husqvarna, de moderne
naaimachine uit Zweden,
is verkrijgbaar- bij:

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13

VORDEN
Tel 05752-1385

Bitumen golfplaten

1 t.m. 50 stuks
f 7.85 per plaat

51 t.m 100 stuks
f 7.65 per plaat

afm. 92 x 200

Bevestigingsmateriaal
GRATIS

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Tel. 1486 - Vorden

Te koop kolenhaard, z.g.a.n.
Vordenseweg 34

Te koop 9 roodbonte nleuwmelkte
koeien, 20-26 liter meik per dag.
Veehandel Vlogman, Vorden,
Tel. 05752-1287

Te koop jonge en oude konijnen
Vink, D 131, ' t Kervel

Te koop gevraagd partij ouderwet-
se blauwe holle pannen. J. Bruil
Lankhorsterstraat D 119, Tel. 1244

TL-armatuur

NU f 13.05 ir>kl. BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Telefoon 05752-1486

APPELS
Vanaf f 8.— per kist van 20 kg

zoals Notarisappels, Cox Orange,

Haagjes enz.

Fa & z n
En toch is RATERINK uw slager


