
Dinsdag 9 sept. 1969

Verschijnt iedere dinsdag - Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Telefoon 05753-1455 - Giro 916479

Nutsbibliotheek • Hengelo GId
WIJ LENEN WEER UIT ! ! !

Ie uitleendag vrijdag 12 sept.

kinderen: 15.30-16.30 uur

volwassenen: 19.00-20.00 uur

Inschrijfgeld ƒ 1.— per gezin. Alleen voor de kinderen van
een gezin f 0.50 p.p.

Leesgeld per boek per week f 0.10 (voor kinderen) en
f 0.15 (voor volwassenen)

NVEV Hengelo GId

Wij beginnen ons nieuwe seizoen met een REISJE en

houden daarna 8 uur een GEZELLIGE AVOND, waar alle

leden welkom zijn.

Het bestuur

Veel nieuw goed is al binnen

Modieus en niet duur

HENGELO (G) - SINDS 1880

Herv. Instuif - Hengelo GId

Aanvang van het niéuwe seizoen met

INSTUIFAVOND
ZATERDAG 13 SEPT.

7.30 UUR N.M. IN „ONS HUIS"

m.m.v. „The Scornful Laughter Group

GEVRAAGD

meisje voor de winkel

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

SCHOOLTINK - BAAK

ASBEST BOARD

ETERNIT af m. 120 x 250

1 t.m. 5 stuks f 8.04 per plaat

6 t.m. 12 stuks f 7.14 per plaat

13 t.m. 20 stuks f 6.56 per plaat

31 t.m. 100 stuks f 6.43 per plaat

Tijdelijke aanbieding

KEUKEN

kompleet met roestvrij stalen blad

Nu f 330.-

exklusief BTW bij

KEUKENCENTRUM

Harmsen Schoolstraat 6 Vorden

Telefoon 05752-1486

Inleveren vakantiebonnen
voor 1% uitkering ineens voor de bouw

vrijdag 12 sept. 's avonds 8 uur

bij A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Het bestuur A.N.B.

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

HARMSEN - Schoolstraat

Telefoon 1486

VOOR UW

TEXTIEL
IS HET AANGEWEZEN ADRES

Fa. B. Gosselink & Zn
Landlustweg 30 - STEENDEREN

Wij zijn met de

zomerkolen
aan het afleveren

HEBT U ZE AL BESTELD?

B. J. Lebbink
Telefoon 1226

vooitm:i i,w I:I:K v ABT in:
i, a:i* K i:ie t:

BAK- EN BRAADTIP

: WORST

r i; 1 1 KM:I,I F-KOOMS n s

Maak 50 gram boter en 3 lepels bloem goed warm.

Voeg water toe totU een gladde saus hebt.

Laat hierin de worst 20 min. trekken.

Klop dan de saus op met iets koffiemelk en een

lepel gehakt peterselie.

Giet de saus warm over het vlees.

V E R S E
W O R S T

500 gram

228

G E K O O K T E
W O R S T

250 gram

98

L E V E R -
W O R S T

250 gram

88
Schouderkarbonade

500 gram

Ribkarbonade
H A M B U R G E R S
3 stuks.

RIEFSTUK TARTAAR
3 stuks...

148 Haaskarbonade
Rraadvlees
Soepcomplets

500 gram

500 gram

500 gram

per stuk

328

348

368

468

198

WOENSDAG - GEHAKTDAG

Gehakt i kruiden 500 gmm 198
1 kg nog voordeliger 299
Per 100 gram

Leverkaas 58
Boterhamworst 45
Tongeworst 56
Hamworst 6 s

WIE MET DE STEENDERENSE

KERMIS MET RECHT LEKKER

WIL ETEN, MOET NATUURLIJK

de verse

haantjes

van WINKEL
NIET VERGETEN!

Voorkom teleurstelling door vroeg

tijdige opgave

HARDSTEESTRAAT 20 - TOLDIJK

Tel. 05755-498

KEURSLAGER
KEURSLAGER RAADHUISSTRAAT 7 - TEL. 1269

„De Heide Smid"
Varssel F 61 - Hengelo GId

Tegen scherpe prijzen leverbaar

stalmatten

gruproosters

Totale STALINRICHTING voor de

gehele veestapel

GEBR. NISSEIM
Tel. 05753-7271



HENK HULSHOF

en

RIEKIE HOEFMAN

hebben de eer U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
'huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 19 sept. a.s. om 1 uur ten gemeente-
huize te Steenderen.

Kerkelijke inzegening om 1.30 uur in de Kapel
te Bronkhorst door de weieerwaarde heer
Ds J. Kronenburg.

Steenderen, Timpweg 3
september 1969

Toekomstig adres: Dr A. Ariënsstraat 17,
Steenderen

Receptie van 2.30 tot 4 uur in Concordia
te Steenderen

ALBERT JAN HARMSEN

en

JOHANNA WILHELMINA REINETTA LUIMES

hebben het genoegen U kennis te geven van hun

voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal

plaatsvinden op vrijdag 12 september a.s. des

voormiddags om 11 uur ten gemeentehuize te

Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld door de weieerwaarde

heer Ds J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, Venneweg F 36

Hengelo Gld, Aaltenseweg B 39

september 1969

Toekomstig adres: F 36, Hengelo Gld

Receptie van 2.30-5 uur in zaal Bruggink, Hengelo

Met dankbaarheid hopen wij met onze kinderen, klein-

kinderen en achterkleinkind, ons zilveren huwelijk te her-

denken op maandag 15 sept. a.s.

Wij hopen dit feestelijk te vieren opvrijdag 19 sept. in zaal

Bruggink te Hengelo Gld.

Receptie van 15.30 tot 17 uur.

H. B. JANSEN

D. M. JANSEN-JANSSEN

Hengelo Gld, sept. 1969.

Slotsteeg 31 a.

HET IS GOED EN NIET DUUR BIJ

VIVO
Soepballen

Mars repen

2 blik

3 stuks

voor één keer

Appelmoes

Ananas

Doperwten

2 potten

literblik

literblik

98

79

85

79

129

69

Pikante extra belegen kaas soo gram 259

Bubble Up 2 grote gezinsflessen +/\t\

van 154 nu 109

IETS ZEER SPECIAALS VOOR GEWONE PRIJS

Kersenbonbons 100 gram 85

VOORDELIGE KENNISMAKING

Cadum citroenshampo
grote fles tijdelijk van 268 voor I.

DIEPVRIESTREFFERS

Verse worst aueen deze week 189
van 185 nu l *• VKabeljauw gezinspak

van 10 tot 17 sept.

SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING Keijenburg

REIS G.M.v.L

Donderdag maakten en aantal leden van de GMvL met hun dames
een excursie naar Friesland.
Doe1! was een bezoek te brengen aan een specifiek melkbedrijf
en wel bij de heer Politiek (broer van de directeur van de zuivel-
fabriek te Hengelo Gld) te Wons in Friesland.
Op het bedrijf worden dagelijks ^ 65 koei engemolken.
De arbeid op deze boerderij, geheel gericht op de melkveehouderij
en de kalveropfok, gaf de heer Politiek een overzicht over de
opbrengst en het onkostencijfer, wat bepalend i's, ook met bewaring
persvoer, zo geriefelijk mogelijk, te bewaren, opdat in de winter
met het minste aan arbeidskosten gereserveerd kan worden. Ook
het onderhoud van het weiland vraagt grote aandacht.
Door het gezelschap werd verder een bezoek gebracht aan het
historisch achthoekige kerkje van Wons. De heer Politiek sr ont-
ving zijn gasten daar, en deed mededeling over de restauratie die
in de jaren 1961-1962 plaats vond.
Hier werd door de fam. Politiek, met orgelbegeleiding, Friese
liederen gezongen.
In de namiddag brachten de dames een bezoek aan de aardewerk-
fabriek te Makkum, waar het gehele proces werd gevolgd.
Terwijl de heren een bezoek brachten aan de spui- en afvoersluizen
te Kornwerderzand. Zeer voldaan over de zeer aangename en
nuttige reis keerde het gezelschap huiswaarts. In Epe werd een
diner gehouden.

Garage kanteldeuren

Uit voorraad leverbaar

NU f 210.— PER STUK

exklusief BTW

Doe-het-zelff Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

KNIP en NAAICURSUS

Begin oktober starten wij met onze knip-eni naaicursus op

de woensdagmiddag en-avond. Inlichtingen en aanmelding bij

Schröder BIJ DE KERK

Tel. 05753-1232

Voor de DUIVENHOUDERS hebben wij Ie soort

Belgisch vliesvoer
in papieren zakken van 25 kg

voor 54 et per kg

stofvrij ! ! !

VERDER ALLE SOORTEN

vogelvoeders

o.a. kanariezaad, parkietenzaad, exotenzaad,
Tortelduivenvoer, krachtvoer, grit, witte zonne-
pitten enz.

Voor uw hond hebben wij

hondenbrood

B. J. LEBBINK Telefoon 1226

voor alle prijsbewuste huisvrouwen!!

Ja... dit Is werkelijk groot nieuws van uw vertrouwde textielleverancier. Vanaf he-
den brengen wij - voor het gehele gezin - een prachtig, permanent assortiment
kwaliteitstextiel tegen ongekend scherpe prijzen, onder de naam

Een assortiment dat altijd In voorraad Is. Dat altijd laaggeprijsd Is. Lage prijzen
die mogelijk zijn door gebundelde inkoop en het lidmaatschap van Inkoopcombi-
natie Nederland, de grootste textiel-inkoopcombinatie van het land. Negenhonderd
Nederland-zaken vormen een keten van kwaliteit en voordeell Onderstaand enke-
Je voorbeelden uit dit voordeel-assortiment en u ziet het, de winst is

panty nylon
werkelijk eerste
keus, altijd
verkrijgbaar fn de
maten S/M/L/XL
meeneem prijs
slechts 2,25

gladde lakens en
slopen van sterke
twentse kwaliteit, fn
de maat 150/250
reeds voor 7 95
slopen, altijd
meegenomen,
'2 stuks voor 4 50

theedoeken In
4 frisse tinten,
goeddrogende
kwaliteit
meeneem prijs
2 stuks voor 2 75

meisjes pyama
heerlijk warm, sterk
flanel fn bleu en
rose motief
maten 92 t/m 164
(kl. st. per maat)
altijd meegenomen
vanaf 5j25

Leverbaar ALLE MATEN

HOUTSOORTEN
o.a. balkhout, planken, latten, plinten, betimmeringen, wandschrootjes, holletjes.

kwartrondjes, ronde stokken, spaanderplaat, meubelplaat, hardboard, asbest-

board, tapse pootjes (voor het vervaardigen van tafeltjes).

verd*,* HOUTWAREN

tot zelfbouwmeubelen toe o.a. complete keukens, keukenkastjes, keukenbuffets

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
UW AANGEWEZEN ADRES VOOR

nieuwbouw, onderhoud, verbouw, reparatie

Coöp. Raiffeisenbank „Steenderen

VANWEGE DE KERMIS IS DE BANK

vrijdag 12 sept.

VOOR ALLE ZAKEN DE GEHELE DAG GESLOTEN

DE DIREKTEUR H. KOERSELMAN

VOOR DE HERFST EN WINTER ONTVANGEN

nieuwe kollektie

damesstoffen en breiwol
ZIE DE ETALAGES

GEBBING - STEENDEREN

NEDAP GEEFT VOORLICHTINGSAVOND
De Nederlandse Apparatenfabriek NEDAP
zal deze week donderdagavond in zaal
Leemreis een voorlichtingsavond gaan
houden, waarbij iedereen uit Hengelo Gld
en omgeving wordt uitgenodigd.
Zoals bekend, zal de NtDAP zich binnen-
kort in Hengelo Gld gaan vestigen, waar
een onderafdeling van haar fabriek ie
Groenlo voorlopig zal worden gehuu
in de vroegere openbare school aan de
Ruurloseweg. De laatste weken is in dit ge-
bouw zeer veel veranderd en is volkc
aangepast aan een „aan de eisen des tijas
stellende" gelegenheid voor een montage-
afdeling. Nu het voor de NEDAP ernst gaat
worden om binnen enkele weken de mon-
tage-afdeling te laten draaien, heeft de
direktie een goede gedachte gehad om
aan de bewoners van Hengelo Gld en om-
geving meer bekendheid te geven omtrent
haar rabriek en vooral ook om bekendheid
te geven wat de NEDAP alzo aan produkten
voortbrengt.
In eerste instantie zal waarschijnlijk worden
gedacht dat met deze vestiging in Hengelo
meer mogelijkheden zijn voor het manne-
lijk deel van de bevolKing, dit is niet het
geval. In de montagehal aan de Ruurlose-
weg kunnen ook vrouwen en meisjes vol-
doende werk krijgen, omdat het bedrijf
veelomvattende produkten vervaardigd waar
bij ook grote mogelijkheden openstaan om
ook vrouwen en meisjes werkgelegenheid
te verschaffen, vooral fijnmechanisch.
Zo zal donderdagavond a. s. in zaal Leem-
reis ruime gelegenheid zijn nader kennis
te maken met de werkzaamheden die er
worden verricht. Aan deze voorlichtings-
avond is grote zorg besteed om een zo
juist mogelijk beeld te geven over en um
de NEDAP. Er zullen toelichtingen worden
gegeven met behulp van lichtüeelden en
aia's terwijl daarnaast een persooi
kennismaking met het bedrijf de wens van
de direktie is.
Gaarne nodigt zij daarom iedereen uit deze
avond - uiteraard geheel vrijblijvend
te komen bezoeken en degenen die van
deze gelegenheid gebruik willen maken,
zullen daar zeker geen spijt van hebben.

STOMEN VOOR DE ZILVEREN MOLEN
A.s. weekend is het zover, dat Hengelo
en wijde omgeving oog in oog komt te
staan met de meest antieke strijdrossen
op twee wielen, welke nog uit de periode
van het opkomede gemotoriseerde ver-
keer stammen. Op attraktieve wijze is uit-
gaande van de VMC waarbij de heer R.
Kreunen jr, zelf lid hiervan met een vol-
waardig motormonster uit het begin van
deze eeuw, als inspirerend organisator
mede optreedt, een ralley samengesteld
voor deze oude motoren op zaterdag 13
en zondag 14 sept.
Welke naam kon beter aan deze ralley ge-
geven worden dan Windmolen-ralley, welKs
attribuut, zijn gewortelde tradities heeft
in Nederland. Zoals vermeld wordt deze
ralley over 2 dagen verreden, ledere dag
wordt een afstand van ± 125 km afgelegd.
In Goor wordt een verplichte stoptijd voor
o. m. lunch, aangehouden Ondertussen kun-
nen de oude beestjes weer een beetje op
stoom komen voor de volgende rit naar
nuis. In hotel ,,de Ster" te Goor zullen
de deelnemers wat op verhaal kunnen
komen. Wat betreft de deelnemers zelf,
hieronder bevinden zich verschillende na-
tionaliteiten. Toezeggingen stroomden bin-
nen uit Tsjecho-Slowakije, België, Zwitser-
land e. a. Uit eerstgenoemd land trekt
tevens een televisieploeg mee, om het
antieke stnjdgebeuren ook in Tsjecho-
Slowakije op de beeldbuis te brengen.
De deelname van enkele zeer bijzondere
machines is verzekerd, zoals een originele
TT -machine, een Adler uit 1903. een Wan-
derer uit 1917. De verplichting is gesteld
dat alleen motoren van voor 1931 mee
mogen rijden
Diverse verenigingen hebben hun medewer
king toegezegd voor een gestroomlijnde
tocht Na afloop van de ralley zal bij manege
,,de Gompert" de start- en finishplaats,
een barbecue worden aangeboden door de
Keurslagerscombinatie, met daarbij een
aperatiet van de Zwarte Kip.
Üm het verorberen van deze smakelijk-
heden iets te verlichten, zal een boeren-
kapel er zorg voor dragen dat er de nodige
sfeer zal zijn.

INSTUIF
De Herv. Instuif vangt haar seizoen aan
met een vernieuwde commissie, dit van-
wege de vorming van Instuif en Sociëteit.
Zaterdag 13 sept. start met de plaatselijke
groep „Scornful Laughter Group", die nu
ongeveer een half jaar draait. Hun eerste
succes werd geoogst op de Culturele
avond, waar vele jongelui, maar ook
ouderen kennis konden nemen van de
prestaties van deze groep.
Op plan verdere activiteiten als een spe-
ciaal St Nicolaasbal. Ook op ander terrein
zullen evenals voorgaande jaren activitei-
ten ontplooid worden.

ZONDAG 13 SEPT

Ned. Herv. Kerk

Jeugddienst

10.00 uur ds. van Thiel
Rusthuis Herv. Gem.

8.30 uur ds. van Thiel

Goede Herder Kapel

10.00 uur ds. Klopman

jz. 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, n
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
Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10.00 uur

Dr. Hanrath, telefoon 1277

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster

Mej. M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag

4-5 uur Groene Kruisgebouw, telefoon 1397

Hoofdleidster Gezinsverzorging

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

Zondagsdienst dierenartsen

Dr. Felix. telefoon (0575S) 266 b.g.g. 008



Het Koopcentrum van Hengelo Modern en door de massa stukken voordeliger

Droogkokende

(gebroken) Heel kg

VIVO theezakjes van 89 voor

ViVO thee van 79 voor

Tomatensoep California buk

3 paar 225
Weener worst

Sardientjes

Siebrand ranja

jampot van 1 09 voor

blik

van 1 85 voor 149

Taartbodempjes
6 stuks

llaaivislüiio
div. smaken

Samen slechts

Harpol van 165 voor

EEN HELE GULDEN GOEDKOPER

Comfort grote fles van 395

Erwtensoep iiter

voor

Qukk lip 3 fles 100
Roland margarine 4 pak

Chocoladehagel
familiezak 500 gram melk

familiezak 500 gram puur

149
129

De supermarkt uw penteman

Rode kool-r-29
Slaboontjes

Groene kool

Tomaten __ ̂

Bananen » 89

tafelklaar

500 gram

500 g

kg

kg

KG

James Grieve iy2 kg

Clapps favourite 2 kg

Outspan 8 voor

Perssiflaasappels 198
STUNTPRUS 1 4 voor

Kwaliteitsvlees voor voordeelprijs
en altijd vlug geholpen

DE GEHELE WEEK

Runderlapjes ieu doorregen

Tartaar 3 voor

Verse hraadworst™ elke 2e 500 gram 198
Fijne lende

WOENSDAG EN DONDERDAG

Magere speklapjes

ïleesgehakt
1 98 elke 2e 500 gram

met gratis kruiden

Dikke vleesribbetjes

Overheerlijke balkenbrij
1O8

65
VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager poulet met gratis mergpijp

Magere dikke

Magere hamlapjes

Runderrollade vanaf

ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

Voor uw lehherste boterham

150 gram gebraden gehakt

150 gram hamworst

gram snijwors! 69

Rechtstreeks uit het kippenhok

1 O voor



CHCEQ

KENNISMAKINGS- EN VOORLICHTINGSAVOND

op 11 sept. a.s. in HOTEL LEEMREIS

In verband met de vestiging van een montage-atelier van ons bedrijf in de voormalige open-

bare school aan de Ruurloseweg te Hengelo G.willen wij de bevolking van Hengelo en om-

geving in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de aard van ons bedrijf.

Daartoe zal op 11 september a.s. des avonds vanaf half acht in Hotel Leemreis een tentoon-

stelling worden gehouden van onze produkten - waaronder de eerste Nederlandse stem-

machine - en aan de hand van dia's onze fabricage worden toegeilcht.

Alle belangstellenden zijn

van harte welkom

Ook degenen, die voornemens zijn zich als werknemer/ster aan te melden, kunnen op deze

avond alle gewenste inlichtingen verkrijgen.

N.V.Nederlandse Apparatenfabriek NEDAP
Groenlo

Doe-het-zelff Centrum Harmsen

1 duims geschaafde en geploegde
planken (met lichte waan) voor

5.90
per vierkante meter

exklusief BTW

Bovenstaande prijs is uitsluitend mogelijk bij betaling a kontant

De Raifieisenbank
is goed voor uw geld...

én voor het geld van
„De Zilvervloot"
Een gulden cadeau bij elk tientje!
Dat is „De Zilvervloot". Het ideaal spaarplan
voor jonge mensen van 15 t/m 20 jaar.
Na afloop van de overeengekomen spaartermijn
ontvangt de deelnemer 10% premie over het
totale spaarbedrag én de bijzonder aantrekkelijke
rente van de Raiffeisenbank.
Kom beslist eens langs voor nadere inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

HARDBOARD

Bij afname van

10 platen

per plaat

122 x 183

122 x 213

122 x 244

122 x 335

122 x 366

122 x 396

122 x 427

exklusief BTW

Doe-het-zelff Centrum
HARMSEN - Schoolstraat

Telefoon 1486

PASFOTO'S
voor alle doeleinden
voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Kunststof keukenkasten

nu slechts ƒ 52.50

•inklusief BTW

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Harmsen - Tel. 1486

Voor al uw cadeaus en benodigdheden

Booltink
Bronkhorsterweg 4

STEENDEREN

Dorpsstraat 2

DE CLASSICS LECTUUR hebben wij nu ook

Speciale aanbieding:

6 porc. kop en schotels

voor f 9

EXTRA AANBIEDING:

4 porc. kop en schotels
in foulli verpakt

voor f 6

En toch is

RATERINK

uw slager

RECTIFICATIE

In onze advertentie van vorige week stond

abusievelijk vermeld:

Asbestboard 120x150

Dit moet echter zijn :

Doe-het-zelf centrum Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

In alle gevallen blijft :
Uw verzekeringsman
Uw vertrouwensman

ADR. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk

Zelhem
Tel. 08344-414

Langs deze weg willen wij een
ieder dank zeggen voor de vele
blijken van belangstelling, onder-
vonden bij ons 25-jarig huwelijks

feest.

G. Lubbers
H. Lubbers-ten Have

Hengelo Gld, sept. 1969.
Hofstraat 5.

Wegens ziekte, gevraagd tijdelijk

een huishoudelijke hulp.

J. Langeler, Kerkstraat 11
Hengelo Gld

2 jongemannen zoeken werkzaam-

heden voor de avonduren of

vrije zaterdag. Brieven met aan-
biedingen onder no. 36 bureau

de Reclame

Te koop banjo (6-snarig)

G. Bruggeman, Aaltenseweg 4

Te koop dwergpinchertjes, zuiver

ras. H. J. Tiessink, B 53, Vorden

Te koop dekrijpe beren. J. Groot
Roessink, B 4, Hengelo Gld

Te koop i.g.st.z. grijze kolencon-

vector. B. Regelink, Vordense-

weg 36, Hengelo Gld

CEMENT

vanaf f 3.44 per zak

DOE-HET-ZELF

CENTRUM

Harmsen

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan öruiüsioio's en
reporiaoe.s

van DOLPHIJN

Drukwerk? Wolters!

HEBT U GEDURENDE DE
WINTERMAANDEN ENIGE
HELE DAGEN, HALVE
DAGEN OF AVONDEN PER WEEK
BESCHIKBAAR waarop u
tegen een goede beloning

zoudi willen werken?

ZO JA, dan hebben wij voor

zowel VROUWEN als MANNEN
goede mogelijkheden.

Wij zoeken n.l. personen, die in ons Magazijn met Huishoudelijke artikeüen,
Gereedschappen en Uzerwaren e.d. de komende maanden mee wilien 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:


