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Verschijnt iedere dinsdag- Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo GId - Tel. 05753-1455-1253- Giro 964791

Voor uw doe-het-zelf karweitjes
Steeds in voorraad alle soorten, diktes, breedtes en lengtes

vurenhout

Hardboard
grote platen en kleine vloerplaten

Spaanplaten
vele diktes en . . . . (dit is belangrijk) zeer glad

In alle houtsoorten verkrijgbaar

meubelplaat, triplex, deurplaten en
maatpanelen
Maatpanelen op 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 60 cm breed en de zijden

afgefineerd

Vuren latjes
geschaafd, vele maten, al vanaf 1/2 x 1 cm
lengtes 30, 60, 90, 120, 180, 210 en 240 cm

Alle hang en sluitwerk en
kleine ijzerwaren
Te veel om op te noemen

HET ADRES

HEIIINK
DOE-HET-ZELF CENTRUM
RUURLOSEWEG 2 - BIJ DE KERK

Grote parkeerplaats achter en naast de werkplaats, waar ook een
ingang is voor de doe-het-zelf artikelen
U kunt bij de deur uitstappen.
U weet wel, vanaf de Bleekstraat achterom

TOT ZIENS

ZONDAG 27 FE BR.

orkesf

FLAMINGO'S

NCORDIA
HENGELO (GID.)

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

KEURSUGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

500 gram

verse worst 268
3 stuks

Frlcadellen 149
3 stuks

Hamburgers 168
150 gram

boferhfliuiersi 79

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHOKT mei kruiden 228
i Kg nog voordeliger 399
500 gram

verse lever 199
100 gram

gek. slagersham 99
De gehele week

Malse varkenslappen

Bakbloedworst
Hachévlees + kruiden

500 gram

500 gram

500 gram

UIT ONZE DIEPVRIES

Braadkuiken (Friki) 500 gram
Vissticks (Groko) 10 stuks
Kabeljauwfilet (Frionor) 400 gram

Patat frites ± 500 gram

299

148

399

168

150

275

89

Donderdag

500 gram

magere speklappen 199
3 stuks

tartaar 198

500 gram

dikke vieesriimetjes 149
500 gram

dik bevleesde hips 299
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

Soepvlees (m.kl.b.)
Ossestaart
RAUWE HAM, 100 gram

GEKOOKTE TONG, 100 gram

GASSELERRIB, 100 gram

500 gram

500 gram

500 gram

299

248

248

118

DEZE ADVERTENTIE IS GELDIG

21 FEBR. - 4 MAART

VLEESSPEGIALIST VAN B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



GEMEENTE AVOND
HERVORMDE GEMEENTE

donderdag 24 febr.
IN „ONS HUIS", BEUKENLAAN 30

AANVANG 8 UUR 's AVONDS ,

ONDERWERP:

zondagsviering

KOM KIJKEN IN ONZE

zelfbedienings
verkoop bloemenkas
Grote sortering

BLOEIENDE EN GROENE PLANTEN

Alle dagen VERSE SNIJBLOEMEN

SPECIALITEIT:

modern bruidswerk

UW ADRES:

FA. M. WIMBERGEN & ZN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Te koop
1 dubbele woning aan
de Ruurloseweg

2 dubbele woningen aan
de Hofstraat

11 bungalows aan de
Snethlageweg

Prijzen vanaf ƒ 66.200.-

Assurantie- en Makelaarskantoor

HENGELO GLD - TEL. 1400

G. A. E. Gerrits, makelaar o.g., Lid N.B.M.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

SCHOONMAAKTIJD

BEHANGTIJD

Ruime sortering

BEHANG
in alle kleuren

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOFpi
Hummeloseweg - Hengelo Gld

Te koop wegens vertrek
4-pits aardgascomfoor, electr

comfoor, ouderwets bankstel,

oud eiken buffet, diepvrieskist

360 l, Martens brandkast, kip-

penhok, pompen, spiegels, 2

trapnaaimachines, enz. enz.

's Avonds na 6 uur en zater-

dag de hele dag. G. W. Wee-

nink, Zelhemseweg 16

Hengelo Gld

Te koop gevraagd een Spaan

se gitaar. D. Memelink, D 47,

Tel. 1423, Hengelo Gld

Te huur gevraagd los weiland

of de mogelijkheid tot inscha-

ren van jongvee. Tevens te

koop een dubbele polyester

wagentje voor in de stal (8

spoelbak en een bussen-

bussen). Verder nylon hang-

kettingen, stalmatten, zelf-

drinkers, melkbussen, kop-

riemen. Tel. 05754-355

Te koop melkbus en melkzeef
Gratis verkrijgbaar 2 poezen
grijs en zwart. J. Meenink,
B 79, Hengelo Gld

De enige echte

BOERENKAAS

koopt U bij de kaasman!

Deze kaas hapt zo lekker weg

Vaste prik:

U kunt de kaasman iedere vrij

dagavond treffen op z'n stand

aats in de Spalstraat te Hen-

gelo Gld (t.o. R.K. Kerk)

Tuinliefhebbers
Nieuwe

BLOEMZADEN

GROENTEZADEN

DAHLIA'S

GLADIOLEN

FRESIA'S

CLOCZINEA'S enz.

FaUinbergen&Zii
KERKSTRAAT 6

EERSTE LUSTRUM VAN LRV „HENGELO"

Liefde voor het paarde is ook in Hengelo Gld niet uit den

Te koop zeer geod onderhouden wasmachine
met pomp en verwarming. Asterstraat 29,
Hengelo Gld, Tel. 1738

NIEUW GEMEENTERAADSLID

In de Hengelose gemeenteraad is in de vakature

ontstaan door het overlijden van de heer M.

Aalberts, de heer H. Voskamp benoemd.

In de onlangs gehouden gemeenteraadsver-

gadering zijn de geloofsbrieven door de voor-

zitter van het stembureau onderzocht.

De heer Voskamp zit in de raadsfractie van de
PvdA.

ALG. LEDENVERGADERING LRV HENGELO

EN SHTELANDRUITERS
druppels vallen, want bij de LRV Hengelo houdt men van r>„

De landelijke rijvereniging Hengelo en de pony-
aanpakken.

club de Shetlandruiters hielden in zaal Brug-v/iuiwr W WUVfclVl IVII U t L C l O l 1 1 C l VJ d | III £.OCl\ LJl U U~

vreemde. Nadat meerdere jongeren toendertijd vanwege BiJ h l «treekconcour. op zaterdag 20 nov. 1971 werd i.v.m. gjnk de jaar|ijkse a,g vergadering onder voor-

hun leeftijd bij de ponyclub „DeShetlandruiters" uit hun het eerste lustrum reeds een erecomité gevormd. zitterschap van de heer D M Wullink Voor
jasje gegroeid waren, bestond er behoefte verder te gaan. VlJf RV Hengelo betekent reeds 5 jaar ruitersport- deze vergadering bestond maar een matjge

De koppen werden bij elkaar gestoken, met als resultaat :ilezier waar™e men optimistisch de toekomst tegemoet ziet be|angstelling. Uit de woorden v d voorz bleek
dat er op 27 februari 1967 een Landelijke Rijvereniging ' ll zal zeker Passen m het raam van d* aktiviteit welke het dat het |edenta| van de jters jets t

werd ooaericht bestuur ontwikkeld, dat als volgt geformeerd is: D. M. Wul-
is gelopen tengevolge van de oprichting van

Onder ervaren leiding van instructeur van Zijtveld van ' er' mevr' van Bronswijk, secretaresse, mevr. een ponyclub jn Ze|hem

manege „de Gompert" is de groep ruiter-enthousiasten van Derksen, peningmeesteresse, J. Wildenbeest en H. Klein Ter vergadering werd echter medegedeeld, dat
•.**«._ ..•.!.„, ~~:j *. :—i::t— _:: _ _ : _ : _ _ Kranenbarci. commissarissen.toen uitgegroeid tot een aanzienlijke rijvereniging.

ledere zaterdag moeten er in manege „de Gompert" zweet-
er weer een paar ruitertjes bijkomen,

Het oefenterrein van de ponyclub is door de

gemeente gedraineerd, zodat dit terrein nu
prima in orde kan komen.

Uit de resp. jaarverslagen van mevr. van Brons

wijk-Schaminée voor de LRV en van de heer

B. Boers voor de ponyclub werd een goed

beeld verkregen van de verschillende aktivi-

teiten in het afgelopen jaar. De ledentallen zijn

momenteel 21 voor de LRV en 15 voor de Shet-
landruiters.

De verslagen van de penningmeesteresse mevr.

Derksen-Hanskamp voor de LRV en de heer

H. Grootbod voor de ponyclub waren aan de

sombere kant, beiden hadden een klein nadelig
saldo.

Bij de bestuursverkiezing werden H. Klein Kra-

nenbarg en H. Grootbod herkozen. De voor-

zitter dankte alle functionarissen voor het vele

werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht

en voegde er aan toe dat het jammer is, dat

gezien het vele werk dat verricht moet worden

er zo weinig belangstelling van de leden is.

Om wedstrijdervaring en teamgeest te bevor-

deren zal het bestuur nader bekijken of b.v.

onderlinge wedstrijden tegen de Bosruiters ver-

wezenlijkt kunnen worden. Verder zal er een
bosrit gehouden worden en in de a.s. zomer

Op donderdag 2 maart a.s. 'savonds om 7.30 uur zal in de Nog maar nauwelijks bekoomen van het overstelpende be- frir.io w««r r\*
. . . . . . . . inpjes voor ae jeugaruiters en ook een onen-

ninkstraat te Hengelo zoek aan de toneelopvoeringen van het spel Riek Geesink, teringsrit staat op het programma.

staan de HTV-ers nu al weer in de startblokken met een Besloten werd om de contributies van de LRV
nieuw toneelstuk.

Ter voorbereiding op de toneelavonden van zaterdag 8 en club met ƒ 1.

Donderdag 2 maart a.s. houdt de VVV haar jaarlijkse leden- '* ̂  '" *"" Lan9eler js '"
 studie 9en°™" he< =*"<

,,Jong leven op morgenrood .

weer een

ZONDAG 27 FEBR.
Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Jansen
10.30 uur Ds Jansen

Goeds Herder K»pel

10 uur jeugddienst

Vrljz. Herv. Kerk
3 uur Ds A. Schouten

R.K. Kerk Hengelo GM
Zaterdag 7 uur n.m H Mis. Zondag 8.30
_iur Hoogmis 10.30 uur H
./•«Ir M Min Q • . . . -

Mis. Door df

Zondagcdtonst wUkveroleglng
Zr f-oekfin. Hummelo, Tel. 08348-236

Dierenartsengroepspraktijk Hengelo-Zelhem
S. Tol, Tel. 08343-500

WERELDVROUWENGEBEDSDIENST

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonde
6 uur R.K. kerkdienst

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur «=»n boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en 7ondag var
9.30-10.00 ie ir

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19
tot 20 uur.

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:
mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur.
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

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

«insverzorglng en bejaardenhulp Hengelo Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

Kantoor: Kastanjelaan 15. Hengelo Gld, mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,
Tel. 05755-236

HTV OP VOLLE TOEREN

de vrouwenwereldgebedsdienst worden gehouden.

VERGADERING VVV
met f 5.— per kwartaal en dat van de pony-

per maand te verhogen.

FILM- EN DIA-AVOND HAMOVÉ

Een groot aantal leden en

Ie soort Parana Pine

wandschrootjes

78 et per m
d.i. f 12.75 per m2

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Heijink
luurloseweg 2 - bij de kerk

vergadering.

De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer is voor een

plaats als Hengelo Gld onmisbaar. De huwelijkswisselprijs van HTV

Zij stimuleert het vreemdelingverkeer in al zijn vormen en krijgen. Binnenkort wordt er weer volmondig geroepen- n
. • r. . Under de genodigden was ook de

daar heeft de gemeente belang bij. Bokkie, bokkie bè, waar gaat de sik nu heen?

Vanuit deze gedachte is ook het bestuur van de Hengelose

Ingezonden mededelingen Keijenborsge Winkeliersvereniging uitgegaan.

Zij zal haar leden door middel van een convocatie opwek-

ken deze ook voor hen belangrijke vergadering te bezoeken

De belangen van haar leden komen daar ook aan de orde. EEN HANDIGE ZET

Buiten verantwoordelijkheid der redaktie

Engelse wegrenner Charles Mortimer met zijn
vrouw.

Door het Hamové film- en dia-duo Jan Burgers

en Albert Jansen waren in het afgelopen jaar

weer een groot aantal dia's en filmbeelden ge-

maakt van binnen- en buitenlandse wegraces,

P. D 0. crosses, betrouwbaarheidsritten, en modderrit-
De Bond voor Staatspensionering is waarschijnlijk niet de

ten en toertocht,
enige vereniging, wier ledenvergaderingen zeer slecht be

Now toen'k onlangs bi'j Marie Booltink langs de raams zocht worden.

GEZELLIGHEID MOT'R WEAZEN!
De aanwezigen hebben deze avond genoten
van vele en fraaie opnamen die het duo bijeen

scheern, i'j wet wel café Booltink op de Keijenborg, denk Wij weten, dat dit welhaast voor alle organisaties, en dan geflist en gedraaid heeft.
ik wat zol doar toch te doen wean. niet alleen in Hengelo, geldt.

Ikke noar binnen, en mi'j doar alles effen an e kekken, Het bestuur van de afd. Hengelo van de Bond voor Staats-

en al gauw hak 't ut in de gaten.

Ik was verzeilderaakt op de zovc

lensmietaovend van de postdoeven keals van „Steeds
Sneller".

De avond werd geopend door voorzitter Wol-
sink die in het bijzonder de vele genodigden
die nauw bij de evenementen van Hamové zijn

pensionering heeft nu zijn leden eens flink onder druk gezet betrokken, welkom heette.

Ik was verzeilderaakt op de zovölste schtietaovend en bal- Geen °Pkomst' dan Ie99en de bestuursleden het bijltje er^ Ook wekte hij de aanwezigen op om de uitge-
bij neer en dan wordt de afdeling, die maar liefst meer danlre'^te vragenkaart in te vullen, waardoor het
500 leden telt, zonder meer opgeheven. Nu, dit paarde- bestuur suggesties hoopt te krijgen van graag

middel heeft geholpen. De huishoudelijke vergadering die Qe2ifne -ï8'* en fi'mS Van Ham°vé-evene-
Ze konden mien en de oavenge schietkeals bi j sluutings- menten. Met de gegeven suggesties kan het
teid met gin pook hoas de deure uut kriegen, zo'n gezellige °" "̂  'SA

 geh°uden' de al9emeen voorzitter drs P. M. bestuur dan rekening houden bij het maken
boel was dat doar mS Ult Arnhem en de voorzitter van het Gewest Gelder- van films en dia's in het komende seizoen en

land, de heer J. G. Simmelink, waren ook aanwezig was a's we ons niet vergissen zijn er wel enige
Degriepen dak toevallig effen veurbi'j kwam. uitstekend bezocht. Unaniem was men van mening dat de wensen kenbaar Slaakt van Hamové-aktivi-

Now moj wetten dat die doevenmelkers weer iets van plan strijd moet worden voortgezet, dat van opheffing van de t3'ten d'!, 9raa? 9e,*ien hadden willen worden

bunt. Effen kieken, joa hier hek ut, op vri'jdag 25 februari afd. Hengelo geen sprake mag zijn en dat een grote pro-pa- avonTn, n™ ve'grÜtan'word^n^^ *" *""
goat ze weer zo'n pretboeltjen op touw zetten. ganda-aktie zal worden ingezet. Het bestuur werd aangevuld

Hoe mok t'r now met an. Ik kan toch neet altied un smoesjen door de verkiezing van de heren Barink, Smeenk en Wesse-
verzinnen, zo van ik mot effen doar en doar hen. link. In samenwerking met het Hoofdbestuur en met het

n elk geval wet ze bi'j „Steeds Sneller" wel de gein d'rin Gewest- en distriktsbestuur zal aan de propaganda-aktie Grijp dat VOOrdeel
te hollen. leiding worden gegeven. De moed zit er weer volledig in.

3i'j Booltink wot t'r weer flink in de busse ebloazen met

sahieten, bussensmieten, ballero en zo wieter. FANCY FAIR „ONS HUIS"

Dé verwachting besteet dat de schietkeals uut alle rich-
P. Alle medewerkers aan de in „Ons Huis" gehouden fancv

tingen op komp dagen. Denk t r dus an, reserveer moar vas,
j ^_ u..- ,,--. _ _ ., , _ _ . . . . 'air worden samen met vrouw verloofde woensdag 23 febr.

Tot 1 mei 1972 kunt U voor de prijs van f 84.—
intekenen op de

SesamMedische
Gezins Enceclopedie

.j , ,. .. , , , , , lair wurueri samen mei vrouw ver oorge wo(
den bu j nog op tied an de beurte, veur at de deure weer
dichte geet S avonds 8 uur uitgenodigd in ,,Ons Huis".

Op deze slotbijeenkomst zal de netto-opbrengst van de fancy
oa, dan mok t r in vredesnaam moar veur uutkommen dak fajr be^enc| aema kt d D l' ' h
'r ok graag hen goa. Mtschien kreig ik dan wel pemissie dat een j ( fe- . WolterS Boekhandel
van moeder de vrouw.

Dat deze avond te gebruiken consumpties voor eigen reke-
Postdoeven Hendrik ning komen, zal ongetwijfeld geen bezwaar zijn.

Na deze datum komt de prijs op ƒ 120.—

Uitvoering van deze enceclopedie in 3 delen

Kerkstraat 17 " Hen9el° Gld - Tel. 05753-1253

Vivo fritessaus

Vivo appelsap

Hero sperciebonen liter

Prima dweil

Karvan cevitam

Roe

DE HELE WEEK

Klapstuk

3 Gelderse schijven

Verse worst
100 gr ontbijtspek

100 gr rookvlees

WOENSDAG EN DONDERDAG

Spek

VRIJDAG EN ZATERDAG

Hamlapjes

3 Hamburgers

Mager braadstuk
3 slavinken

100 gr ham C
zonder vet en zwoerd

nc
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VIVO Hero-week

Vivo fritessaus

Vivo appelsap

Hero sperciebonen
Prima dweil

Karvan cevitam

liter

98

76

109
85

159

BANANEN
1 kg

Rode kool
500 gram

Hero tomatensoep 169
liter van 198 voor

Hero erwtensoep 159
liter van 198 voor

HERO CASSIS ÏÖ9
liter van 138 voor

Hero confiture
van 164 voor

Hero sinas liter van 102 voor

149

79

DE HELE WEEK

Klapstuk 379

3 Gelderse schijven 129

Verse worst 258
100 gr ontbijtspek 79

100 gr rookvlees 89

Runderlapjes

WOENSDAG EN DONDERDAG Lever

Ribjes

Gehakt
Hachévlees

225

149

219
349

150 gr boterhamworst 59

VRIJDAG EN ZATERDAG

Hamlapjes

3 Hamburgers

349

149

Mager braadstuk 549
3 slavinken

100 gr ham
169

zonder vet en zwoerd

KARBONADE

alle vleesprijzen per 500 gram

J af f a's
net a 2 kg

Golden delicieus 2 kg 129

Witlof 500 gr 59

Zuurkool 500 gr 39
Radijs ca 170 gr 49

Goudreinetten 2 kg 98



Gezelligheid kent geen tijd!!

SCHIETEN, BALLERO EN BUSGOOIEN

om zeer fraaie prijzen!!

op vrijdag 25 febr.
in café Booltink
Keijenburg
Postduivenvereniging

„STEEDS SNELLER"

Gevraagd met april een

net meisje
voor de huishouding

HERWERS
Hummeloseweg - Hengelo Gld - Tel. 05753-1263

AUTOLAKKEN

16.000 kleuren
in liters en kleinverpakking

LENSELINK
HENGELO GLD

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

Foto Zeijiemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon 3539

Speciale aanbieding

Kinderrijwielen 4-8 jaar

ƒ99.-

Dames- en herenrijwielen

compleet ƒ 168.50

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp B 98 - HENGELO GLD - Tel. 7278

Biljarttournooi
tien van rood

Speeldata 17 en 18 maart

Finaledata 24 en 25 maart

Er zijn diverse mooie prijzen beschikbaar

ledereen die wenst deel te nemen kan zich

vóór 1 maart opgeven bij het clubhuis

CAFÉ WINKELMAN, KEIJENBURG

B.V. 't Centrum, Keijenburg

Geboorte- en huwelijkskaarten
DRUKKERIJ WOLTERS

DE KEUKEN MET EEN EIGEN „STIJL"
EN 1001 MOGELIJKHEDEN

De HAWILL GARANTIE KEUKEN met 1001 mogelijkheden vervult
al Uw wensen, is modern, geeft vorm, comfort en schoonheid.
Door de combinatie van verschillende elementen is de plaatsing
van de HAWILL GARANTIE KEUKEN in ieder huis mogelijk. De
HAWILL GARANTIE KEUKEN is geheel samengesteld uit kunst-
stofplaten. Het oppervlak is hard, krasvrij en niet poreus, hierdoor
is het onderhoud zeer eenvoudig. Deze goede eigenschappen
maken schilderen overbodig. De HAWILL GARANTIE KEUKEN
voldoet aan de eisen van de NEN 3267.
De HAWILL GARANTIE KEUKEN heeft zelfsluitende verstelbare
scharnieren met een sublieme sluiting. De HAWILL GARANTIE
KEUKEN is in elke gewenste maat en kleur leverbaar. De aan-
trekkelijke prijs stelt een ieder in staat een HAWILL GARANTIE
KEUKEN aan te schaffen.

Wij hebben voor U van 120 - 220 cm de echte Hollandse

Hawill garantie keuken
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIUENHOF
HUMMELOSEWEG - HENGELO GLD

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...

uw salaris bijvoorbeeld
Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u2 V2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.
Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo! Deze service is gratis!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Een salarisrekening
bijdeABN,datispas
gemakkelijk!

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steech
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een salarisrekening

Heeft u ervaring als

uitsnijder-oplegger
of heeft u interesse
om hiervoor te worden opgeleid?

Zo ja, dan wil Orcon vakkleding graag eens met u kennismaken.

Moderne apparatuur en goede voorzieningen staan garant voor
een prettige werkkring.

Er is eventueel een woning beschikbaar.

Sollicitaties, schriftelijk of telefonisch aan

Orcon vakkleding
KUIPERSTRAAT 20-22, ZUTPHEN, TEL. 05750-5141

Hebt U drukwerk nodig? Vraag bij ons offerte

Drukkerij Wolters


