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Peters-Sueters
VIVO ZELFBEDIENING - KEIJENBURG

Door brand in ons magazijn zijn wij gesloten maandag
10, dinsdag 11 en woensdag 11 september.
Donderdag 13 september zijn wij weer normaal ge-
opend en hopen dit samen met U te vieren

SPECIALE AANBIEDINGEN

SUIKER
Heel kg

KING
pak a 4 rollen van 120 nu

BANANEN
heel kg

AARDBEIEN-
JAM
Betuwe van 154 voor

109 BLUE BARD
2 pakjes van 118 voor

OQ DREFT

89

gezinspak van 499 nu

KOFFIEMELK
halfvolle 1/2 liter

BOTERHAM-
WORST
200 gram

299
79

75
Aanbiedingen geldig t.e.m. 20 september

Nu is het nog de tijd om buiten te
schilderen

Pehalin Regulé
Bijtsl.Q.
Sadolins

Gronden en afverven uit dezelfde bus

Kan niet bladderen

Voor blank hout: in eiken, teak, mahonie

alle kleuren, ook grootverpakking

^•LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

Herenmode Damesmode

Het is om het even,

want wat GEBBING u biedt,

dan bent u gekleed, een hele Piet!!

STEENBERENSE KERMIS - Feestelijke dagen
Gelegenheid bij uitstek om er puik en netjes bij te lopen

Een blik in ons uitgebreide assortiment biedt u mogelijkheden

voor feestelijke en geklede dagen

Tip-top voor elkaar mevrouw, meneeer, met de Steenderense

kermis, maar dan gekleed door

uw mode-centrum

GEBBING
STEENBEREN
HOEK OLTMANSSTRAAT-BRONKHORSTERWEG

de zaak die U kleedt naar smaak
mannenmode, vrouwenmode : de juiste mode

Wij willen op deze wijze uiting
geven van onze grote dank-
baarheid voor de bijzondere
zorg, waarmede directie en
personeel van bejaardencen-
trum „de Bleijke", moeder
tijdens haar ziekte heeft om-
ringd.

Namens de kinderen,
A. G. VINGERHOED

Te koop z.g.o.h. dames brom-

fiets (Berini) met voorwiel-
vering. Te bevragen A. Harm-
sen, Kastanjelaan 8, Hengelo
's avonds na 6 uur

Appels te koop, Lemoen, ge-
schikt voor moesappels, en
Glory van Holland, handappel
M. J. Spekkink, Baak
Tel. 05754-458

Te koop z.g.a.n. olie en kolen-
haard, go.h. binnendeuren en
een 3-pits gasstel. G. Schut,
Langendijk 2, Baak

Te koop ± 1 ha mais. Briefjes
inleveren voor zaterdag 15
sept. bij Gotink, Bleuminkw. 1
Varssel, Hengelo Gld

Billijk te koop wegens CV
keukengaskacheltje. G. van
Wezenbeek, Weustenstraat 15
Doetinchem, Tel. 08340-26064

Verse eieren te koop

(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

Familie-
drukwerk

WOLTERS

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

3 stuks biefstuk tartaar

150 gram ontbijtspek

325

250

99

Woensdag:

500 gram gehakt + krulden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498

500 gram varkensgehakt speciaal 375

250 gram boterhamworst 100

Donderdag:

l kg magere speklappen 389

l kg malse varkenslappen 699

250 gram hoofdkaas 100

Vrijdag en zaterdag:

l kg schouderkarbonade 749

l kg verse kuikenbouten 749

500 gram schenkel 448

10 frikandellen 325

100 gram snijworst 79

100 gram rauwe ham 130

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

KOM EENS PRATEN
want wij hebben voor mannelijke en vrouwelijke mede-

werkers meerdere plaatsen vrij

u vindt bij ons:

goede sfeer

goede verdiensten - winstuitkering - kleed- en
fietskostenvergoeding

vast werk dichtbij huis-- en dat is u toch ook wel
wat waard

binnenkort een 4 O urige werkweek

3 weken zomervakantie en nog snipperdagen naar
eigen keuze

goede sociale voorzieningen

dus

KOM EENS PRATEN
dagelijks aan onze fabriek of telefonisch:
vraag dan naar dhr. H. Maalderink

sportschoenfabriek b.v,
HENGELO GLD - TEL. 05753-1717'

Voor adverteren naar uw weekblad „De Reclame"



Inplaats van kaarten

Op woensdag 19 september hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te her-
denken.

H. M. WUESTENENK

A. M. WUESTENENK-VAN BURK

Hengelo Gld, september 1973.
Spalstraat 2.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in Hotel Langeler,
Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Heden ging nog onverwacht van ons heen, onze beste
zwager en oom

ARNOLD JOHAN LANDEWERS

echtgenoot van Johanna Landewers-Roenhorst

op de leeftijd van 62 jaar.

Hengelo Gld, fam. Roenhorst
Otterlo, fam. Lenderink

Hengelo Gld, sept. 1973.

•Er zijn nog geen sneeuwbuien

in zicht

Er is nog volop zon de laatste weken

Maar toch is er bij MODEHUIS LANGELER

alweer een vorstelijke kollektie dames-, heren-

en kinderkleding.

Voor weer ander weer straks

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) i
Voor zoon of dochter

PRACHTIGE

boots
tegen lage prijzen
zolang de voorraad strekt

WULLINK'S SCHOENHANDEL
EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

KOLLEKTE KANKERBESTRIJDING

Het kollekteren voor een liefdadig doel is in ons land een
regelmatig terugkerend verschijnsel.
Periodiek wordt aan u, hetzij op straat, hetzij aan huis, een
bijdrage gevraagd voor een doel, dat vrijwel altijd uw sym-
pathie zal hebben.
Wij mogen aannemen, dat de Kankerbestrijding ongetwijfeld
uw beurs zal openmaken, of u naar een bank- of giro-cheque
zal doen grijpen.
Kankerbestrijding is immers een zaak van algemeen belang;
een doel waarbij wij allen, zonder uitzondering, ten nauwste
zijn betrokken.
Dit zal zo blijven tot de overwinning op deze zo angst-
aanjagende ziekte is bevochten. Hoe eerder dit gebeurt, hoe
beter, want het gaat om de gezondheid van ons allemaal,
van ons en onze kinderen.
Gelukkig worden er goede vorderingen gemaakt, stijgen de
genezingskansen, kunnen enkele vormen van kanker zelfs
worden bedwongen en andere vormen tot staan gebracht.
Helaas vallen jaarlijks nog te veel landgenoten aan deze
ziekte ten offer. Eén op de vier sterfgevallen wordt veroor-
zaakt door kanker.
Een goed georganiseerde kankerbestrijding is duur maar
noodzakelijk. De voortschrijdende geldontwaarding is er
de oorzaak van dat op verschillende objekten moet worden
bezuiningd. Er dreigt een noodsituatie te ontstaan. Wanneer
er geen forse bedragen ter beschikking worden gesteld raakt
de kankerbestrijding jaren achterop.
In 1972 bracht de kollekte bijna 4 miljoen gulden op. Dit jaar
moet dit bedrag zeker de 5 miljoen halen. Zult u, gewapend
met deze wetenschap, een kollektebus voorbijgaan, zonder
iets te offeren.
Wij menen van niet, want evenals andere landgenoten,
draagt ook u ongetwijfeld de kankerbestrijding een warm
hart toe.
Laat het Koningin Wilhelmina Fonds op uw steun mogen
rekenen!
Mocht u geen kollektant ontmoeten of per bank of post-
giro willen bijdragen: het postgiro-nummers is 26000 t.n.v.
Koningin Wilhelmina Fonds, Amsterdam.
Zoals u weet, zijn giften als deze, onder bepaalde omstandig
heden, fiskaal aftrekbaar, d.w.z. dat zij uw netto zuiver in-
komen voor de inkomstenbelasting omlaag kunnen doen
gaan.
En uw geld is bij de kankerbestrijding goed besteed.
Weest mild in uw gave en met uw giro-storting

Ook uw keuken is een

Atag wasemkap
waard!

Daarmee voorkomt u beslagen ramen, vettige aanslag op de

wanden en de etensluchtjes verspreiden zich niet door uw huis

Profiteer van onze aanbieding

Zeer scherpe prijs

Fa. Ordelman & Dijkman
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

OPENING

Op woensdag 19 sept. a.s.
hopen wij onze

textielzaak
te openen

Wij willen dit feestelijk gebeuren samen met U vieren en nodigen
U hierbij uit om onze zaak te komen bezichtigen, vanaf 15.00 uur.

De verkoop start DONDERDAG 20 SEPT. A.S.

Ter gelegenheid hiervan geven wij de GEHELE MAAND SEPT.

OP AL UW AANKOPEN

Ans en Guus Nijenhuys
HUMMELOSEWEG 8 - HENGELO GLD - TEL 05753-1445

DE HEER H. A. RITZER

25 JAAR BIJ QUICK SPORTSCHOENEN

Vrijdag 14 september 1973 herdenkt de heer H. A. Ritzer
de dag waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de
OUICK Sportschoenfabriek te Hengelo Gld.
Hij begon zijn aktiviteiten als administrateur.
Zijn zeer grote kundigheid en juiste visies waren aanleiding
hem al spoedig te benoemen tot procuratiehouder.
In de vele jaren dat hij deze functie bekleedde was hij de
bekwame raadgever van de directie.
Door zijn goede zakelijke inzichten en warme belangstelling
maakte 'hij zich zeer veel vrienden in binnen- en buitenland.
In 1969 werd de heer Ritzer benoemd tot commercieel-
directeur. Zijn goede leiding resulteerde dat hijn in 1972
tot algemeen directeur van de QUICK Sportschoenfabriek
en de QUICK Verkoopcentrale werd benoemd.
Deze mooie carrière, zijn stuwende kracht en sympathieke
persoonlijkheid, zullen voor velen aanleiding zijn hem die
dag met zijn 25-jarig dienstjubileum te complimenteren.

UW

Zaterdag 1 sept. j.l. werd het feest ter ere van het 25-jarig
regeringsjubileum van onze Koningin in Hengelo Gld inge-
zet met een middag voor bejaarden, daartoe uitgenodigd
door de UW.
Hiervoor was een enorme belangstelling. Als eerste veren,
in de vernieuwde zaal van Hotel Langeler aanwezig, sprak
mevr. van Dijke een felicitatie uit aan het adres van de
heer en mevrouw Langeler, hen tevens dankend voor hun
grote bereidwilligheid.
De heer Jansen liet vervolgens ieder volop genieten van de
Kroningsfilm, met soms ontroerende momenten.
Na de pauze trad de accordeonclub Europoort onder de zeer
bekwame leiding van de heer D. Wagenvoort, op.
Ze brachten een zeer gevarieerd programma, dat bij allen in
de smaak viel.
Tussen de bedrijven door werden door de Oranjever, en
UW consumpties verstrekt.
Aan het slot van de samenkomst werd ieder uitgenodigd
aan de koffietafel in ,,Ons Huis", waarbij aan een weivoor-
ziene dis een gezellige stemming heerste.
De UW werd bijzonder getroffen door een dankwoord van
de heer Mulder van ,,de Bleijke".
Onze jubilerende vorstin werd deze middag op treffende
wijze hulde gebracht.

Derde internationale Veteranen rallye in Hengelo G
Voor de derde maal achtereen organiseert de Veteraan
Motorenclub Nederland in samenwerking met de Hengelose
auto- en motorclub Hamové weer een internationale rallye
voor oude motoren, onder de naam „Hengelo-Dieren week-
end Holland".
Dit gebeuren zal plaats vinden op zaterdag 15 en zondag
16 sept. a.s. Op de eerste dag zal vanuit Dieren, waar de
start is bij hotel „Laag Soeren" aan de weg Dieren-Eerbeeg
de z.g. Posbankrit worden gehouden, door het prachtige
natuurschoon van de Veluwezoom. Na alfoop van deze rit
vindt direct de prijsuitreiking plaats van het Ie gedeelte van
dit weekend.
Zaterdagsavonds wordt voor de deelnemers een feestavond
georganiseerd in hotel Leemreis, met dans en attracties.
Zondagsmorgens 16 sept. om plm. 11 uur zal de eerste deel
nemer starten voor zijn rit van 60 km door mooie gedeelten
van Hengelo Gld, dit is de z.g. Hengelo-rit.
Roei Kreunen, één van de grote animators van de VMC,
heeft in samenwerking met Gerrit Burgers, dan reeds bergen
werk verzet om alles in goede banen te leiden.
Door leden van Hamové die reeds vaker met dit bijltje
hebben gehakt en dus weten wat er gebeurt, worden dan
de verschillende controleposten bemand en is de route
bepijld.

De start is bij manege „de Gompert" om plm 11 uur.
Daarbij zal het ongetwijfeld niet aan belangstelling ont-
breken, evenals bij het bewonderen van de vaak prachtige
oude motoren, die na het finishen zullen worden opgesteld
op het parkeerterrein van VLC „de Graafschap", tegenover
hotel Leemreis, waar men dan het moois kan bewonderen.
Om plm 15.00 uur zal een concours d'Elegance plaats vin-
den in het dorp Hengelo Gld.
Gezien de enorme belangstelling vorig jaar, zal ook nu
weer ongetwijfeld een grote toeloop van publiek zijn.
Er wordt gereden in 4 klassen: klasse 1 met motoren tot
1915 met 10 deelnemers; klasse 2 met motoren tot 1925 met
18 deelnemers; klasse 3 met motoren tot 1931 met 32 deel-
nemers; klasse 4 met motoren tot 1941 met 36 deelnemers.
Dus kan met spreken van een grote deelname. Onder de
deelnemers zijn een 20-tal Denen die met een antieke auto-
bus komen en de motoren per vrachtauto na laten komen.
Ook komen o.a. een 2-tal Engelsen op hun zeer speciale
Brough Superior, een motor waarvan maar een heel enkel
exemplaar is gemaakt.
Na afloop van het concours vindt in hotel Leemreis de prijs-
uitreiking plaats.
De organisatoren, VMC en Hamové hopen op goed weer
en hebben de verwachting dat alles goed slagen zal.

Een opname van een demonstratierit van de VMC-leden tijdens de Int. Motorraces op cicruit de Varssel Ring op zon-
dag 26 aug. j.l.
We zien hier o.a. van links naar rechts Johan Hilverink uit Goor, de heer Hoevers en de secretaris van Hamové, de
heer G. J. Burgers met echtgenote.

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot de heer
J. van Burk, slaagde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht
voor het doctoraal examen in
de sociale wetenschappen,
met als studierichting sociale
psychologie.

VAKANTIE

Gedurende de periode van 10
t.e.m. 30 september 1973 zal
wethouder Hiddink, wegens
vakantie, geen spreekuur
houden.

CPB
Op woensdag 19 sept. a.s.
komt de heer Limbeek in een
vergadering van de CPB in
„Ons Huis" vertellen over zijn
werk als schaapherder. Hij zal
een en ander toelichten met
dia's.

INZAMELINGS-AKTIE

VOOR HET

„KIND IN NOOD"

De inzamelingsaktie op 3 sept.
ten bate van het jubileum-
geschenk voor H.M. de Konin-
gin, die dit bestemd heeft voor
het „Kind in Nood", is een
groot succes geworden. Van
alle in de gemeente aanwe-
zige sportverenigingen waren
oollectanten afgevaardigd, in
totaal 109 stuks. Met enthou-
siasme is de sportjeugd actief
bezig geweest voor het kind
in nood. Burgemeester en wet
houders hebben persoonlijk
van hun belangstelling laten
blijken toen op de secretarie
de guldens binnen stroomden
in totaal ƒ 5.018, 64.
Tevens hebben zij de prettige
reacties van de actieve col-
lectanten aangehoord. De
sportjeugd van Hengelo heeft
zich uitstekend gemanifes-
teerd. De besturen van de ver
schillende verenigingen heb-
ben een schriftelijke dankbe-
tuiging ontvangen.
Ook moeten in dit verband
enige ambtenaren van de ge-
meente-secretarie genoemd
worden, die de aktie in goede
banen hebben geleid.

Vanaf heden verkrijgbaar:

met het gemeentewapen van

Hengelo Gld

Alleenverkoop

Wolters
boekhandel



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

BANANEN kg

Pracht
JAMES GRIEVE 2 kg

KOMKOMMER per st.

GEK. BIETJES
500 gr

Echte Zeeuwse
KLEIBINTJES 5 kg

98

178

58

48

149
SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr
TOREADOR

ZOETE SPAANSE WIJN f l.
SLIJTERSBIER

KELLERBIER 6fl.

NIEUW NIEUW m^

PRACHT SPORTHEMD |575
6 versch. kleuren, maat 38-42

Wat een gemak,
alles onder één dak

en toch duidelijk voordelig

VLEES VERS VAN HET MES

3 GELDERSE SCHIJVEN 165

MAGERE HAMLAPPEN 549

Mager

HM

DIKKE RIBBETJES

MAGER KLAPSTUK

Runder

s t o o f l a p j e s

98

Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts
alle vleesprijzen per 500 gram

alle aanbiedingen de hele week geldig (geen dagaanbiedingen)

150 gram snijworst
100 gram pekelvlees
Heel leverworstje

119

98

98

Alle salades 100 gram 49

189

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

VANILLE VLA Itr

BULGAARSE YOGHORT

beker

95

45

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 69

wit 71

Krentensneetjes de luxe
van 125 voor 115

BANKETSTAAF

met echte roomboter 169

BLOEMEN EN PLANTEN

PRACHTBOS Spinchrysanten 198
BAKMEEL

pak 500 gram 49
Extra pittig

Nescaié
familiepot extra groot525

Vivo koffiemelk 0,5 Itr 79

Vivo pils 12 eurofles slechts 550

Vivo chocoladerepen 8 voor 119

De beste merken toch voordeliger
Aardbeienjam de Betuwe van 154 voor 119
Dubbeldrank de Betuwe van 207 voor 185
Calvé slasaus van 184 voor 159
Calvé pindakaas van 184 voor 159
Royco kippesoep 2 zakjes van 132 voor 99

Andy grote fles van 183 voor 129

Ariel koffer van 795 voor 495

Delmonte fruitcocktail v. 285 v. 245

Herschi extra frisse citroen

limonade
2 litersflessen slechts 149 SUNIL

grote ton v. 1630 meenemen v.1350
iKerkdiensteaj

ZONDAG 16 SEPT.

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds J. P. Kabel

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

Vrljz. Herv. Kerk

10.45 uur Ds Ras, Drempt

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur
Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-436

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo. Tel. 08348-236

Weekenddienst doktoren
Dr Pollack, Tel. 1277
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag ven
9.30-10 uur

R.K. Kerk Keljenburg

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 zaterdagavonda O
uur R.K. kerkdienst

RJC Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mla. Door de
week H. Mla 8 uur.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 910 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdaga van 19
tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur. ,

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur.



H s er

De nieuwe Kadett

OPEL KADETT

uw nieuwe wagen

VERNIEUWD VAN BUITEN

VERNIEUWD VAN BINNEN

ROTSVASTE WEGLIGGING

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

Deze auto is te bezichtigen in ons bedrijf

Gratis proefrit, zeiler enige verplichting

B.REGELINK
Synagogestraat 6 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1573

M

AVIKO
aardappelverwerkende industrie

Grootste producent van voorgebakken aardappelprodukten (patates frites,
pommes parisiennes, aardappelschijfjes, pommes allumettes en Rösti) in West
Europa, gaat binnenkort haar 2e produktiebedrijf in Steenderen openen, hier-
voor hebben wij nog plaatsingsmogelijkheden voor:

mannen
die daadwerkelijk mee willen bouwen aan de toekomst van het bedrijf en hun
eigen toekomst.
U behoeft geen geschoolde kracht te zijn om te solliciteren naar een werkking
in ons moderne en hygiënische bedrijf.
Er wordt slechts gevraagd naar mensen met een juiste instelling, die bereid
zijn om in ploegendienst te werken (wisselend dag- en nachtdienst). Leeftijd
is niet van wezenlijk belang.

Daar staat tegenover:

— een uitstekend basisloon
- toeslag voor nachtdienst 35%

— overuren 150%
— vrije bedrijfskleding
- gratifikatieregeling
- premievrij pensioen

— dienstjarentoeslag
— reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer

U kunt gerust en geheel vrijblijvend, telefonisch of persoonlijk kontakt op-
nemen met de heren Th. Hetterscheid of A. L. Kuperij bij AVIKO te Steenderen,
tel. 05755-341

AVIKO b.v., Prinsenweg 16, Hoog Keppel

HENGELO (GLD)

ZONDAG

Herman Lippinkhof

3bar$ vol gezelligheid

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

Er wordt gezegd

dat de winkel van

Groot Kormelink weg is

DAT IS NIET ZO

Tijdens de verbouwing is de

ingang van onze winkel aan de

zijkant van het huis,

aan de tekink.

A. GROOT KORMELINK
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Tel. 1771 - Hengelo Gld

CAFÉ-RESTAURANT

„de

MET DE STEENDERENSE KERMIS

beide dagen

vanaf 10.30 uur

orkest „The Starlets"

in het café speelt voor u de 1e dag

Jan Gieling
en de 2e dag

Jan Wissink
op Hammond orgel

Stichting voor Maatschappelijke Dienst-

verlening „De Graafschap-Zuid"
Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

Voor het werk in de

gemeente Steenderen

zoeken wij dames, die zich enkele mor-

gens of middagen of misschien een hele

werkweek ter beschikking zouden willen

stellen als

bejaardenhelpster
Gaarne aanmelding op bovenstaand adres

's morgens tussen 9 en 10 uur. Ook tele-

fonisch contact is mogelijk, onder nummer

05753-1406

Vrijdag 14 sept.
Ie kermisdag

de gehele dag gesloten

Zaterdag 15 sept.
2e kermisdag

na l uur gesloten

BAKKERIJ MASSELINK

Aanbiedingen van Wijnbergen

39

125

175

1 zak gesneden

rode kool
2 kg

moesappels
5 kg

klei-aardappelen
VOLOP

blanke zuurkool
uit het vat

Deze week 1 bos verse

spinchrysanten 150
Tevens volop

gemengde chrysanten
uit eigen tuin

Kom ook eens kijken in onze

verkoop-bloemenkas

VOLOP KEUS TEGEN LAGE PRIJZEN

Autobedrijf

H E R W E R S B . V .
biedt aan:

DATSUN CHERRY, 2-deurs
DATSUN CHERRY, 4-deurs
DATSUN CHERRY, 2-deurs
DATSUN CHERRY, 4-deurs
DATSUN CHERRY stationcar

DATSUN 1200

DATSUN 1200

DATSUN 1200 coupé

DATSUN 1600

DATSUN 1800

NSU 1000

NSU 1000

FIAT 600

FIAT 124

FIAT 850 SPECIAL

FIAT 850 SPECIAL

RENAULT R 12

RENAULT R 12

SIM A 1000 automaat

SIMCA 1100 GLS

CITROEN DYANE

CITROEN DYANE

CITROEN 2 CV4

FORD ESCORT

HENGELO GLD - Tel. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL 08340-23839

1971

1971

1972

1972

1971

1971

1972

1972

1971

1970

1968

1970

1965

1968

1969

1970

1970

1971

1967

1971

1970

1971

1972

1972

Inruil en financiering mogelijk

GEVRAAGD

plukkers of pluksters
van SPRUITKOOL

Opgave vóór 22 september bij

H. MENKVELD
D 14 - HENGELO GLD - Tel. 1567


