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Och .. dat montuur
kan nog wel..

Gelukkig denken niet veel dames en heren

in deze tijd meer zo.

Want als u op het uiterlijk let en alle zorg

schenkt aan uw kleding, hoort daar de

bril bij.

Moderne brillen te kust en te keur in de

kollektie bij OPTICIEN

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo GId - Tel. 1771

,

U weet het toch van vorige keren?

Die opruiming van Stevord is altijd de moeite waard

Deze keer zijn wij zeer goed in aardewerk en

porselein!

STEVORD
Wegens vakantie gesloten

van 29 juli t.e.m. 5 aug.

MANUFACTURENHANDEL - WONINGINRICHTING

Disbergen

Opruiming bij Stevord van donderdag 27 juli
('s morgens 9 uur)

t.e.m. woensdag 2 aug.

De 7 winstpunten van de PZ mais-

hakselaar waardoor u zegt:

Hij is goed
De PZ heeft een lange levens-
duur
Dank zij het gecombineerde maai- en invoersysteem
is de machine simpel en sterk gebouwd. Geen invoer-
kettingen die slijten. Geen aparte maai-inrichting.
Geen invoer- en drukrollen. Hierdoor weinig kans op
storingen.
Zweegers is dan ook niet voor niets expert in roteren-
de systemen. De vondst van de contra-roterende trom
mels a la cyclomaaier bleken eveneens voor de PZ
maishakselaar uitstekend te voldoen.

Slechts één smeerpunt.
Dus vrijwel geen onderhoud. De aandrijving van de
PZ maishakselaar gebeurt met verstelbare V-snaren.
Ook die vergen geen onderhoud. Typisch Zweegers

De PZ gaat geen mais uit de
weg
De geleiders hebben een speciale vorm. Hierdoor
kunnen ook geknikte stengels ingevoerd worden.

De PZ weet van geen ophouden
Werd gemaakt voor talloze hectaren hakselen. Zonder
ophouden als u dat wenst. Dank zij de verende lijsten
op de trommels past de invoeropening zich aan. Van-

zelfsprekend is dit afhankelijk van de hoeveelheid te
verwerken stengels en de kolfdikte. Door de krachtige
blaaswerking van het hakselrad komen verstoppingen
bij de PZ maishakselaar niet voor.

De PZ is inschikkelijk
De afvoerpijp kan ingeklapt worden. En de geleiders
zijn makkelijk te verwijderen. Hij neemt dan ook maar
een ruimte van 70 x 230 cm in.

Achter de PZ kunt u ook de
wagen meenemen
De trekhaak is verstelbaar. Er kunnen dus zowel
wagens met lage als met hoge trekboom worden aan-
gehangen.

De PZ heeft bijzondere messen
Liefst 12. De haksellengte kan dan ook kort zijn, ter-
wijl toch een grote produktie behaald wordt.
Het ingebouwde slijpapparaat zorgt ervoor dat de
messen snel en veilig geslepen kunnen worden. Boven
dien is de PZ maishakselaar voorzien van een zeer
makkelijk verwisselbaar contrames.

De PZ werd beproefd in de
praktijk
Gingen we o.a. voor naar Chili. Simpel omdat er hier
geen mais was in maart. Daar ver weg ging hij de

maisstengels van soms 4 meter te lijf. En met succes.
In acht dagen lieten we 30 ha keurig gesneden achter.
Vandaar dat we rustig kunnen zeggen: Hij is goed.
Temeer omdat uitgebreide proefnemingen welke na-
dien plaatsvonden o.m. in Italië, Frankrijk en Zwitser-
land, eveneens enthousiaste reacties opleverden. De
testbaan bij de fabriek en de proefboerderij toonden
aan dat ook de soliditeit en duurzaamheid van de PZ
maishakselaar de meest critische toets kan doorstaan
Weer een echt Zweegers produkt.

Een advertentie is geen mais-
veld
Accoord. De PZ maishakselaar is al zo'n twee jaar op
de markt. De praktijk bewees dat deze PZ maishakse-
laar bovendien zeer efficiënt is. Enthousiast ontvangen
door vele klanten. Kan iedereen in een advertentie
zetten, zult u zeggen. U wilt inlichtingen? Simpel tele-
foontje naar L.M.B. Hengelo GId nv, 05753-1964.
U krijgt ze. En u zult dan ongetwijfeld horen dat wij
niet de enigen zijn die zeggen: Hij is goed.

MACHINE OP ONS BEDRIJF

AANWEZIG

LMB HENGELO GLD NV
ZELHEMSEWEG 30 TELEFOON 05753-1964



Op 14 juli waren onze ouders en grootouders

W. J. ANKERSMIT

H. M. ANKERSMIT-BERENTSEN

45 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan zal op 28 juli 's middags om

•15 uur een H. Mis uit dankbaarheid worden opge-

dagen in de parochiekerk van St Jan de Doper te

Keijenburg.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Receptie van 4-5 uur in hotel „De Eikeboom".

Voor pufhete uren en
dagen

kiest U uit uw garderobe graag een fijne luchtige

japon.

Als er wat nieuws in uw garderobe moet komen,

iets meer modisch, dan is er veel voordeligs te

zien in japonnen bij MODEHUIS LANGELER

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

30 juli 1972

De M.A.C. - Lichtenvoorde

nodigt de 15.000 supporters

die de Europa Motocross

1971 tot een succes hiel-

pen maken en alle andere

geïnteresseerden, uit om op

30 juli a.s. aanwezig te zijn

bij de

EUROPA MOTOCROSS

LICHTENVOORDE 1972

DIT MAG GEEN MOTORLIEFHEBBER MISSEN!!!

EUROPA MOTOCROSS LICHTENVOORDE 1972

ndag 30 juli a.s. wordt te Liohtenvoorde weer een van de
)te internationale evenementen op motorsportgebied ge-
janiseerd.

MAC Lichtenvoorde houdt dan weer haar jaarlijkse
)te motorcross op 'het prachtige circuit de Besselink-
lans. Dit spectaculaire circuit met zijn Leeuwenkuil en
renkuil, reeds vele malen het strijdtoneel van de Grand
x, nodigt de 15000 motorliefhebbers van vorig jaar weer
om te komen kijken naar het grote programma dat op-

zet is. En dat programma dat mag er wezen
^ deelnemerslijst van de hoofdschotel van dit motorspek-
;el, de 500 cc Internationalen, bevat namen uit Nederland
Igië, Zweden, Duitsland en Amerika.
i Nederlandse deelnemers staan onder aanvoering van de
)te mannen Gerrit Wolsink en Pierre Karsmakers. Verder
de hele Nederlandse top aanwezig: Frans Sigmans, Peter
llems, Jo Lammers, Jan Keizer, Harrie Driessen, Henk
uiman, Henk Wassink, Jan van Beek en Han Vels.
Zeweden komen Arne Lindfors (Yamaha fabrieksrijder),

Ike Adolfson, Mats Ollson, Lars Anderson en Jan Karlson
Igië stuurt Gilbert de Roover, Frans Slechten, Willy
ssen en Albert Bervoets.
: Duitsland komen Alfred Hulsmann en Manfred Blumhoff
i Amerikaanse deelnemers zijn Mack Blackwell, de Cali-
•nische kampioen en Michael Mc Queen.
t er een verwoede strijd zal ontstaan, zal bij het zien van
deelnemersijlst niemand verwonderen,
rrit Wolsink, reeds 3 maal overwinnaar in Lichtenvoorde
Pierre Karsmakers zullen elkaar wel behoorlijk in de

•en zitten. Er zal Gerrit alles aan gelegen zijn zijn pres-
e van vorig jaar te herhalen. Gemakkelijk zal dat niet gaan
nt ook Frans Sigmans gaat weer bijzonder goed evenals
altijd goedgehumeurde Peter Willems.
i de buitenlanders zullen zich ongetwijfeld de Belg Gil-
t de Roover en de Zweed Arne Lindfors ook in het strijd
/voel om de ereplaatsen storten.
ch ook de andere buitenlanders zullen hun uiterste best
3n het de gevestigde Nederlandse motorcross-elite danig
tig te maken.
de 250 cc Senioren zullen o.a. zien de snelle Maico-
jreur Tiny van Erp, Jan Oosterink uit Vorden, Fons Nijhof
Lichtenvoorde en Martin Spekkink uit Hengelo Gld.

ik zullen de spectaculaire zijspannen weer ronddaveren
3r de Besselinkschans, in hun programma-onderdeel,
jrin zullen we o.m. de Hengeloër Ad Ridderhof aan het
rk zien. Ad heeft zich een nieuwe Norton aangeschaft
heeft er bijzonder veel zin m.

t de wedstrijden een grote populariteit in het land genie-
i, blijkt wel uit het feit, dat de NOS televisie een directe
aalverbinding met Hilversum zal verzorgen, terwijl op het
cuit 4 camera's aanwezig zullen zijn, dit alles onder regie
i Paul Romer.
MAC Lichtenvoorde nodigt u uit, ongetwijfeld zullen zeer

en aan deze oproep gehoor geven.

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

verse worst 268
3 stuks

Beierse braaduiorst 195
150 gram

gekookte worst

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT mei kruiden 250
i kg nog voordeliger 450
100 gram

leuerkaas 79

Donderdag

500 gram

magere speklappen 178
3 stuks

tartaar 248

500 gram

malseuarkenslappen299
100 gram

tongeworst 79

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade 500 gram 348

Friki braadkuikens 500 gram 168

RAUWE HAM, 100 gram

SNIJWORST, 100 gram

BACON, 100 gram

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

GAZELLE

kinder- en jeugdfietsen

zijn betrouwbaar en ijzersterk.

Een grote keuze in de nieuwste modellen

en kleuren.

Fa. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - Hengelo Gld - Tel. 7278

Een fris tintje op uw muur

Met een nieuw

BEHANG

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - Hengelo Gld

Meisje, 17 jaar, zoekt werk
liefst in een winkel voor 4
dagen per week, half augustus
Hengelo of omgeving,
tel. 05753-7380

VERSE EIEREN te koop
(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

Te koop wieg, 2 ledikantjes,
piano (Rippen) Kerkekamp 11
Hengelo Gld, 's avonds na 7
uur

Te koop 70 are beste rogge
(gelegen bij de Olde Kaste)
H. Goossens, C 52

Te koop 1 perceel rogge en 1
perceel gerst. Briefjes inleve-
ren voor 1 aug. 's avonds 8
uur bij J. Waarle, Beatrixlaan 1
Hengelo Gld

Te koop rogge- en gerste-
stro, gecombined. H. Lubbers
Bleekstraat 7, Hengelo Gld
Tel. 1625

Te koop genummerde drag.
gelten. J. W. Wullink C 39,
Hengelo Gld, Tel. 1246

GRUP-

ROOSTERS

Zwaar gegalvaniseerd en let op -

dubbel gelast. Met 10 jaar ga-

rantie!

80 x 100 cm f 48.—

100 x 100 cm f 65.—

BTW inbegrepen

Vraag monster vrij op zicht

Alles franco huis

Indiana Rubber stalmatten

worden gratis door ons gelegd.

Wij hebben ruim 50 ton in voor-

raad. Verder alles voor uw stal

A.R. Wagen voort
Telefoon 05752-1259

Stalinrichting, Vorden

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

Uui weekblad:
DE RECLAME

Het Hengelose zwembad is uit zijn jasje gegroeid
Dat het zwembad te Hengelo Gld beslist te klein is en voor
al op topdagen, zoals bij de huidige zomerse temperaturen,
is al enige jaren een probleem. Het bad berekend op 35000
bezoekers per jaar, boekte achtereenvolgens jaarcijfers
van 65.000; 95.000; 112.000.
Hieruit valt te concluderen welke noodzaak uitbreiding van
het bad geworden is. Al vanaf 1968 is de Stichting tot op-
richting en instandhouding van een zwembad bezig, om dit
gedaan te krijgen. Na overleg met betreffende instanties
is men erin geslaagd vaste voet voor haar uitbreidingsplan-
nen te krijgen. Volgens berekening zal er een bedrag van
ruim 300.000,— benodigd zijn, voor de bouw van een dieper
bassin, met de afmetingen van 17 x 25 meter, dat gepland
is op een gedeelte van de bestaande zonneweide.
Om voor dit grote bedrag en geldlening te kunnen aangaan,
en waarvoor de gemeente zich garant kan stellen, moet er
tenminste ƒ 50.000,— uit de burgerij bijeengebracht worden
om de overheden te overtuigen van de uitbreiding van het
bad.
Daar het dit jaar de laatste mogelijkheid is om uitbreiding
te kunnen realiseren, heeft het stichtingsbestuur alle hens
aan dek geroepen. Een speciale aktie-commissie heeft voor
vrijdag 18 augustus een bliksem-aktie op touw gezet, waar-

van men goede hoop heeft, het bedrag van ƒ 50.0000,— in
één keer bijeen te brengen.
Ter ondersteuning van de aktie worden er onder het motto
,,Uw geefgolf, onze vloedgolf" folders verspreid, in de
week van dinsdag 13 aug. In deze folder wordt op duide-
lijke wijze uiteengezet, wat udoen kunt ter ondersteuning
van de aktie. Voor een bepaald bedrag kan men een aantal
kubieke meter water kopen. De bliksem-aktie zal op vrij-
dagavond haar beslag krijgen. Dan zullen door verschil-
lende mede werkers bij alle gezinnen in Hengelo en omge-
ving het ingevulde strookje worden afgehaald, dat aan deze
folder bevestigd is. In de zalen Leemreis en Concordia te

Hengelo Gld en in het paroohiehuis te Keijenburg staan
thermometers opgesteld, waarop de toegezegde bedragen
dan vermeld worden. Via walkie-talkies staan deze zalen
met elkaar in verbinding, zodat men op elk tijdstip van de
juiste stand op de hoogte is.
Om het alles nog veel gezelliger te maken is in deze zalen
ook amusementsmuziek. De muziekver. Concordia en Cres-
cendo, de accordeonver. Europoort en de Hengelose Majo-
rettever. en de muziekver. St Jan zullen die vrijdagavond
duidelijk er aan herinneren dat het aktie is geblazen voor
het Hengelose zwembad.

Wegens huwelijk zoeken wij een

nieuwe

assistente
IN DE SLAGERIJ

Haar werk bestaat o.a. uit

het bedienen der klanten,

verzorging der vleeswaren,

assisteren van de slagers

Welk flink meisje voelt voor deze

verantwoordelijke zelfstandige baan

Aanmelden-.

WANSINK
VIVO SUPERMARKT

Hengelo Gld - Tel. 1205

HENGELOSE KERMIS IS VOORBIJ
De Hengelose kermis 1972 behoort
weer tot het verleden.
Er kangesproken worden van goed ge-
slaagd geheel, dit mede door het zeer
mooie zomerweer.
Een woord van dank voor het bestuur
van de schutterij Eendracht Maakt
Macht is hier zeker op zijn plaats.

Dit voor alle moeite die zij gedaan
hebben om het zo aantrekkelijk
mogelijk te maken.

ZONDAG 30 JULI

Ned. Hetv. Kerk

8-30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel

10 uur Ds F. Gerbrandy

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 Keijenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11 uur

stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R. K. kerkdienst.

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. f-oeken. Hummelo. Tel. 08348-236

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

•>• F u *«l«foon (05753) 1420 b a.o OOR

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

Het is niet direct noodzakelijk dat men
diezelfde avond met het ingevulde
strookje het bestemde bedrag mee-
geeft. Het geld kan op diverse banken
gestort worden, of later bij u afgehaald.
Een ieder die een bijdrage toezegt,
krijgt naderhand een certificaat, waar-
op vermeld staat, hoeveel kubieke me-
ter water men afgenomen heeft voor
de uitbreiding van het zwembad.
De navolgende personen, werkzaam in
de maatschappelijke sector in de ge-
meente Hengelo Gld, staan als comité
achter de zo noodzakelijke uitbreidincjs
plannen van het Hengelose zwembad.
Jhr Mr L. P. Ouarles van Ufford, burge
meester van Hengelo Gld; T. P. Baron
Mackay, oud-burgemeester van Henge-
lo Gld;Ds D. A. Brinkerink, vrijz. herv.
predikant te Hengelo Gld; A. M. de
Bruin, arts; Zr Culeman, wijkzuster;
G. C. Dijkers, pastoor te Keijenburg;
Th. J. Hanrath, arts; H. van Hengel,
voorzitter VVV; M. Jansen, ned. herv.
predikant; Zr Lucie Marie wijkzuster;
C. Minnée, nestor gemeenteraad Hen-
gelo Gld; K. L. S. Reckers, pastoor te
Hengelo Gld; F. Schreuder, arts.
Affiches en stickers, ook onder het
motto uw geefgolf, onze vloedgolf, zul-
len u eveneens duidelijk helpen herin-
neren aan de bliksemaktie voor het
Hengelose zwembad.
U allen kunt helpen, om het Hengelose
zwembad meer levensruimte te geven!

wordt jonger, mod

Supermarkt Verjongingsprer

SEVEN UP
Zalm van 220 voor 189
Wiener worst 200 gr 119
Vivo limonadesiroop 125

Toilet f i
SPUITBUS

DE HELE WEEK

Runderstoof lapjes 379

Hamburgers 3 voor 149

Magere riblappen 479
150 gr gebr. gehakt 98

Bakje zure zult 98

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

VRIJDAG EN ZATERDAG

3 bief tartaar

Echte fricandeau

Puur mager

lende
Bieflappen

150 gr snijworst

238

479

579
598

98

ZOMER-
BIE
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2 f les 169
Zalm van 220 voor 189
Wiener worst 200 gr 119
Vivo limonadesiroop 125 ANANAS literblik

Toilet fris
SPUITBUS

Cowboy limonade 139
zonder prik 2 fles

Torn. puree 6 blik 98

Vivo cassis liter 109
California soep 128

kip - groente 2 blik

Iglo spinazie 95
450 gram - geen 105 maar

DE HELE WEEK

Runderstoof lapjes 379

Hamburgers 3 voor 149

Magere riblappen 479
150 gr gebr. gehakt 98

Bakje zure zult 98

VERSE

braadworst

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere

SPEKLiPJES

Hachévlees 379
gratis kruiden

Dikke ribbetjes 119

Vleesgehakt 238
gratis kruiden

Malse varkenslapjes 319

150 gr tongeworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

3 bief tartaar

Echte fricandeau

Puur mager

lende
Bieflappen

150 gr snijworst

238

479

579
598

98

Magere

Hamlapjes

alle vleesprijzen per 500 gram

ZOMER-

BIETJES

Hollandse

paprika 58
2 voor

Pers

sinaasappels 148
12 voor



Bejaarden Bustocht 1972

De jaarlijkse bustocht hopen we te doen plaatsvinden
op woensdag 30 augustus 1972. Deze zal, bij vol-
doende deelname, geschieden in 3 a 4 bussen van de
fa. Vlaswinkel uit Zutphen. Kosten ƒ 15.— per per-
soon, te voldoen bij de aanmelding, welke gedaan
kan worden bij één der comité-leden. De route gaat
vanuit de Achterhoek over de Veluwe en een ge-
deelte van de N.O.-polder. Er worden 2 koffiepauzes
gehouden en tot slot een heerlijke maaltijd.
Zoals steeds gaat er en bus, vertrek 8 uur 's morgens
vanuit de Veldhoek, naar het dorp. De deelnemers
uit Varssel en omgeving zijn op die tijd aan de Vars-
selseweg en stappen daar in. Om 8.15 uur is er een
bus bij Maria Postel te Keijenborg voor de deel-
nemers uit die omgeving en om 8.45 uur verzamelen
bij VLC „de Graafschap" in de Spalstraat. Om 9 uur
vertrek. Men gelieve voor de koffiepauze een hapje

mee te nemen.
Spoedige aanmelding verzocht in verband met de
organisatie, tot 20 aug., doch wacht niet tot het laatste
tijdstip.

Het comité:

J. H. Tijdink - L. Vingerling - A. Gasseling

Zr Culeman - Zr Lucie Marie

Diverse koelkasten en diep-

vrieskisten met forse

kortingen

PHILIPS KOELKAST, 140 liter, van 309.—

voor 249.—

PHILIPS DIEPVRIESKIST, 455 liter, met voorvriesvak

en inzetmanden van 1210.— voor

voor 980.—

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10

Rente 4y2-?%
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

MiDDENSTANDS SPAARBANK

VAKANTIEREGELING

schoenwinkeliers

schoenherstellers

GESLOTEN ZIJN:

VAN 31 JULI T.E.M. 5 AUG. HERMANS, KEIJENBURG

VAN 31 JULI T.E.M. 5 AUG WULLINK, KERKSTRAAT

VAN 31 JULI T.E.M. 12 AUG. BARINK, FOKKINKWEG

VAN 7 AUG. T.E.M. 12 AUG. JANSEN, RAADHUIS-

STRAAT

14 AUG. T.E.M. 19 AUG. WULLINK, KERKSTRAAT

HENGELO GLD

Bezoekt de jaarlijkse

TOCWTREK-
WEDSTRIJDEN

om het kammpioenschap van Hengelo Gld

DONDERDAG 27 JULI

's avonds halfacht Sportpark Elderink

Entree ƒ 1.—; kinderen ƒ 0.25

Organisatie: TTV BEKVELD

Nederlaagtournooi

v.v. PAX - Hengelo Gld

ZATERDAG 29 JULI

PAXl ZELOSl
(Ned. afd.kampioen zaterdag-

voetbal)

Aanvang 4 UUR N.M.

op sportpark Elderink

LAATSTE WEEK

van onze opruiming

PROFITEER nog van de

KOOPJES!!

Wuilinks Schoenliandel

Ook de komende week gaat

onze OPRUIMING gewoon

door, met zeer vele en speciale

KOOPJES

Schröder BIJ DE KERK

Dicht bil huis snel in handen
Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dichtstbijzijndeRaiffeisenbank
binnen te wippen. Ook voor reischeques - de
veiligste betaalmiddelen voor wie geen risico's
wil lopen. Bovendien kunt u er tegelijk uw
reisverzekeringen in orde laten maken. Evengoed
als u er ook een volledig verzorgde vakantiereis
kunt boeken. Ook u kunt zoveel méér doen
met de?e bank.

U kont zoveel
méér doen

met onze bank

RAIFFEISENBANK

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Mevr. Leferink
PEDICURE

v.d. Heijdenstraat 11 - BAAK

VAKANTIE

25 juli t.e.m. 14 aug.

Hang- en

legkasten

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF

Hummeloseweg - Hengelo Gld

ZONDAG 30 JUL

orkest

HAMELAND

COMBO

CORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB
EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


