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Ned. Bode Kruis Hengelo G.

Bloedplasma-avond
OP MAANDAG 11 SEPT. A.S.

IN „ONS HUIS", Beukenlaan

Nieuwe donors kunnen zich aanmelden bij:

mevr. E. Schreuder-Alofs, 't Wiebelink of bij

de heer C. Janssen, Postkantoor

Dicht bg 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 da
dichtstbijzijndeRaiffelsenbank
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 dez

ü kont zoveel
méér doen

tonzebank

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Knip- en naaicursus
Half september starten wij weer met een

halfjarige cursus in NAAIEN en KNIPPEN

van dames- en kinderkleding

Inlichtingen en opgave:

MEVR. SCHRDDER
bij de kerk - Tel. 05753-1232

Te koop z.g.a.n. wandel
wagen, compleet met wagen-
zak en boodschappenmand

G. Melgers, Teubenweg 2
Keijenburg

Te koop 1 buitenvolière, afm.
1 x 2 m, 1 wringer, 1 aardgas-
geijser, tegen elk aannemelijk

bod. Rusthoek 18, Hengelo G

Te koop 2 pers. ledikant met
Auping spiraal en schuimrub-

ber matras. Beukenlaan 17,

Hengelo GId - Tel. 05753-1708

Fe koop consumptie-aard-
appelen. M. Harenberg, Brand

senberg, Baak, Tel. 05754-372

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

uerse worst 268
3 stuks

Slauinhen 179
150 gram

boierhamuiorst

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT mei Kruiden 250
500 gram

Rundergehahl
500 gram

398

348
Donderdag

500 gram

malseuarhenslappen299
500 gram

magere speklappen 179

3 stuks

tartaar
100 gram

slahersham

199

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade soo gram 348

Braadkuiken 500 gram 169

BACON, 100 gram 128

GEBRADEN VARKENSFRICANDEAU, 100 gram 138

RAUWE HAM, 100 gram 128

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

orkesf

De FLAMINGO'S

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID



Inplaats van kaarten

GERRIT WULLINK

HENNY MINKHORST

Mede namens onze ouders geven wij U hier-

bij kennis van ons voorgenomen huwelijk, dat

D.V. zal plaats vinden op woensdag 6 sept.

a.s. om 11.30 uur op het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 12.00 uur door de

weieerwaarde heer Ds F. J. Dun, in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, D 136

Hummelo, Broekstraat 31

augustus 1972

Toekomstig adres: Banninkstraat D 136,

Hengelo Gld

Receptie na de kerkdienst tot 3 uur in hotel

Langeler te Hengelo Gld

Kerkdiensten

Op maandag 4 september a.s. hopen onze geliefde

ouders en grootouders

R. M. J. NOTTEN

er>

G. A. NOTTEN-SESINK

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken

Hun dankbare kinderen

en kleinkinderen

Gerda en Wim

Roy en Ferry

René en Henriet

Eddie en Rob

Marian

Hengelo Gld, augustus 1972

Meidoornstraat 4

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in

zaal Michels, Spalstraat 45, Hengelo Gld

Op vrijdag 8 september a.s. hopen wij met onze kin-

deren en kleinkinderen ons 40 jarig huwelijksfeest te

vieren.

De H. Mis van dankbaarheid zal om 3 uur opgedragen

worden in de parochiekerk van de H. Willibrordus te

Hengelo Gld.

A. P. HOEBINK-SLIEF

B. A. HOEBINK

Hengelo Gld, september 1972

Lankhorsterstraat E 13

Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in zaal Bruggink te

Hengelo Gld

Wat zien de dames die
op u letten, heren

Dat u zich met volledige eigen smaak wist

te kleden?

Dat u mode-bij bent?

Ook in de vrije weekenden?

Met een mode-adviseur als MODEHUIS LAN-

GELER mogen ze op u letten

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Dinsdag 5 sept. a.s.

Begroetingsavond
voor de hervormde gemeente Hengelo Gld

VAN DE FAMILIE KABEL

De kerkeraad nodigt alle belangstellenden hartelijk

voor deze avond uit.

Plaats: ,,Ons Huis", Beukenlaan 30

Aanvangstijd: 19.30 uur

De zwembadaktie gaat nog door

U kunt uw gaven nog geven voor

de uitbreiding van het zwembad

ZONDAG 3 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Jansen

bevestiging van Ds J. P. Kabel

14.30 uur Ds J. P. Kabel

intrede

Goede Herder Kapel

Geen dienst

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.

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr. BI telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur.

Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Krulsgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld.

GEVRAAGD

net meisje voor winkel

en huishouding

B. Coops B.V.
Veldhoekseweg 11 - HENGELO GLD

Tel. 05736-301

Aan allen onze hartelijke dank

voor de betoonde belangstel-

ling bij ons 40-jarig huwelijks-

feest.

G. J. Gosselink
H. A. Gosselink-

Aalderink

Toldijk, aug. 1972
Kruisbrinkseweg 6

Gevraagd meisje voor de win-

kel en huishouding. B. Th.

Niesink, Spar kruidenier, Vels-

wijk Tel. 08344-332

Gevraagd hulp in de huishou-
ding voor halve of hele dagen

W. F. Felix, dierenarts
Toldijkseweg 15, Steenderen,

Tel. 05755-266

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

Te huur AUTOBOXEN
H. Damen, St M'ichielstraat 2

Hengelo Gld

Wegens aanschaf centrale ver

warming te koop oliekachel
met platte tank. W. Willemsen

Past. Teubenlaan 3, Baak

Te koop boiler, 1 jaar gebruikt

50 liter, Asterstraat 11

Hengelo Gld

RUIM 1000 MAJORETTES NAAR HENGELO GLD

Hengelose Majorettevereniging organiseert eerste KNF-

Majoretteconcours

De zelf nog maar ruim een jaar bestaande Hengelose

Majorettevereniging is er in geslaagd de organisatie van

een eerste concours voor Majorettepeletons, in Nederland,

onder auspiciën van de Kon. Ned. Federatie van Harmonie

en Fanfaregezelschappen, toegewezen te krijgen.

Van de zijde der Hengelose Majorettevereniging, dat onder-

deel uitmaakt van de schutterij „Eendracht Maakt Macht"

werd ook het idee voor een dergelijk concours gelanceerd.

Dit eerste officële Majoretteconcours zal plaats hebben op

zaterdag 16 september, op het sportpark Elderink, PAX-

terrein, te Hengelo Gld.

Het zal aanvangen om 12 uur, terwijl om 11.30 uur de offi-

ciële opening zal plaats vinden.

Naar verwachting zullen ruim 1000 majorettes naar Hengelo

komen, verdeeld over 30 deelnemende groepen, die o.a.

komen uit Amsterdam, Doetinchem, Harlingen, Joure, Best,

Lochem, de Lier (Z.H.), Harderwijk.

Voor de KNF is een dergelijk concours geheel nieuw, daar

bij deze gelegenheid de reglementen, speciaal hiervoor

opgesteld, aan de praktijk getoetst zullen worden. Deze

concept-reglementen werden samengesteld na o.m. over-

leg met enige bekende figuren in Amerika, op het gebied

van majoretteshow.

Er zal tijdens het concours te Hengelo Gld door een inter-

nationale jury, beoordeeld worden over 10 rubrieken.

Vooral zal gelet worden op kleding marsorde, discipline,

samenstelling van groepen, showprogramma.

Zusterorganisaties van het KNF hebben reeds aangeklopt

om inlichtingen te krijgen over de reglementen.

Majorettes en majoretteshow is een verschijnsel dat vooral

de laatste 5 jaar in Nederland in zwang is gekomen.

Tal van groepen hebben zich in de voorbije periode aange-

meld bij het KNF, waarbij ruim 200 majorettegroepen staan

ingeschreven, zelfstandig, of deel uitmakend van een muziek

vereniging. In totaal zijn ruim 3000 majorettes aangesloten

bij het KNF, via hun vereniging of groep.

Nu bij de Federatie dus ook majorettegroepen zijn aan-

gesloten, telt het aangesloten aantal verenigingen 1300.

Na dit eerste majoretteconcours zullen door het KNF

meerdere instructiedagen belegd worden, voor leidsters

en leiders van majorettegroepen.

In elk geval hebben bestuur en leden van de Hengelose

Majorettevereniging, alsmede de schutterij „Eendracht

Maakt Macht" het volste vertrouwen over het welslagen

van het Majoretteconcours te Hengelo Gld.

GIFT VOOR HET INSTRUMENTENFONDS VAN DE CHR.

MUZIEKVER. CRESCENDO

De chr. muziekver. Crescendo heeft haar aktiviteiten ter

versteviging van haar instrumentenfonds nog maar nauwe-

lijks op gang gebracht, of er komen al reacties binnen.

Van de zijde van de Hengelose Majorettevereniging welke

onderdeel vormt van de schutterij Eendracht Maakt Macht

kwam het bericht, dat zij een bedrag van ƒ 50.— beschik-

baar stelt voor deze instrumentenaktie.

Een mooie geste van een vereniging die zich op haar beurt

gesteund weet door de Hengelose gemeenschap.

NIEUWE INTERNATIONAAL

Hengelo Gld is een motorsportminnend dorp. Hiervan getuigt

een grote en aktieve vereniging, de Hamové, die telken-

jare een grote cross en een nog grotere internationale wég-

race organiseert.

Dat door bovengenoemde aktiviteiten op motorsportgebied,

bij Hamové zijn momenteel 35 jeugdcrossers aktief met hun

sport bezig, de talenten niet wegblijven, zien we aan onze

internationale cracks Gerrit Wolsink en Bart Notten.

Sinds kort hebben we er echter een internationaal bij. n.l.

Ad Ridderhof, de Hengelose zijspancoureur.

Onlangs tijdens de laatste wedstrijd om het Nederlands

kampioenschap in Anlo behaalde hij zijn internationaal start

bewijs. In de eindstand bezette hij een gedeelde 9e plaats.

Aan dit succes werkten mee Walter Jansen en thans als

bakkenist Jan Koning.

Vorig jaar nog rijdend als junior, thans reeds internationaal

wel een bewijs van rijkunde.

UW GEEFGOLF, ONZE VLOEDGOLF

Onder dit motto hield vorige week de zwembad aktiecom-

missie haar bliksemaktie.

En dat het doel om ƒ 50.000,— te verzamelen goed is opge-

schoten, blijkt wel, dat op één avond voor ruim ƒ 32.000,—

werd opgehaald.

In de zalen Concordia, Leemreis en het Parochiehuis waren

mobilofoons opgesteld, waarmee men met elkaar in ver

binding stond.

Door verschillende akties werden veel bedragen gegeven.

Al deze akties waren voor het doel : uitbreiding van het

Hengelose zwembad.

FIETSTOCHT

Een groep dames van de CPB en meerdere belangstellen-

den deden vorige week de „Acht kastelentocht" te Vorden.

Vanaf het Kerkplein werd onder leiding van burgemeester

van Arkel de tocht aanvaard.

Huize Hackfort werd het eerst aangedaan. Vervolgens den

Bramel, Wildenborch, Medler, Wiersse, Onstein, Kieften-

kamp en tot slot Huize Vorden.

Deze 33 km lange tocht is rijk aan natuurschoon.

Terug in Hengelo Gld werd in „Ons Huis" een heerlijke

pannekoek genuttigd tijdens een maaltijd.

Voor mevrouw Lubbers was een hartelijk applaus een blijk

van dank voor de heerlijke pannekoeken.

SPEELGOEDAKTIE PEUTERSPEELZAAL

Heeft u nog bruikbaar speelgoed in de schuur of op zolder?

En heeft u daarvoor geen bestemming? De peuters van

Hengelo kunnen dit goed gebruiken in de binnenkort te

openen speelzaal. Het gaat hier om speelgoed in de ruimste

zin des woords, zoals rijdend speelgoed, fietsje, houten

step enz., poppenspeelgoed, poppenwagen, poppen, auto's

blokken, insteekpuzzels enz.

Het speelgoed moet in ieder geval geschikt zijn voor

kinderen van 2 tot 4 jaar. Ook een kinderbox en een houten

wasrekje zijn van harte welkom.

Eventueel speelgoed kunt u inleveren bij mevr. Winters,

Spaistraat 8, Hengelo Gld.

Namens de peuters alvast bedankt.

Meester van Roekei heeft zijn boeiende relaas klaar, dat

verschijnt onder de titel:

de Gelderse Achterhoek
Teken nu reeds in op dit boek, met o.a. gegevens over

het kasboek van „Stenderinkboer" Hengelo Gld.

Tot de verschijningsdatum f 19.50, daarna

f 22.50

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253
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wordt jonger, moderner en nog aHraktiever. Dat blijkt zwart op wit

Supermarkt Verjongingspremie

SISISINAS
3 liters

Wiener worst 119
Crab blikje 185 gr 365
Capucijners heel blik 69

175 dubbelpak

400 gram

VIVO SPECULAAS

DE ECHTE CALVE

fritessaus
en toch emmer van 249 v,

Vivo vaatwas liter 79

Afwasborstels 2 voor 118
PEDRO DE RAVELLA

Sherry FLES 350
Spinazie a la crème 125

Appelsap 2 fles 125

DE HELE WEEK

Mager ribstuk 479

Mager klapstuk 398

Echte hamlappen 398

3 Hamburgers 149
150 gr gebr. gehakt 98

150 gr snijworst 98

Verse braadworst

hierbij l.upak margarine 25 et

WOENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt
met gratis kruiden

Malse varkenslapjes 319

Dikke ribbetjes 119

Runderstooflapjes 349
3 roomsnitzels 198

Heel leverworstje 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Rosbief of lende 579

Echte fricandeau 498

Hachévlees 349
gratis kruiden

3 tartaar 238

150 gr tongeworst 98

VERSE

karbonade
alle vleesprijzen per 500 gram

Onze puike

deze week 5 kg voor slechts

James Grieve 88
heel kg

OUTSPAN

sinaasappels

Stoofprei

plm 1V2 kg

kg



Rundvee-fokvereniging

„HENGELO"

Zo spoedig mogelijk

monsternemers
GEVRAAGD

voor de wijk Noordink tot aan Wichmond

Inlichtingen op het kantoor van de fokvereniging,

p.a. Coöp. Zuivelfabriek, Hengelo Gld

Wie komt ons helpen?
Op ons atelier te Ruurlo is plaats voor

enkele

NAAISTERS
of leerling-naaisters
VOOR HELE DAGEN

Prettig werk - Goede verdiensten

Eigen vervoer aanwezig

Komt U eens praten!

K1EMACON B.V.
RUURLO

Stationsstraat 46 - Tel. 05735-1348

U kunt zich ook wenden tot de heer:

G. WINKELMAN, Westerstraat 4 - Hengelo Gld

Inschrijving DANSLESSEN

donderdag
31 aug.

van 7 tot 8 uur

CONCORDIA, Hengelo Gld

Wij hebben ook clubs voor

gehuwden en voor oudere

jongelui vanaf 18 jaar

INSCHRIJFGELD f 3.—

DANSSCHOOL

KRONEMAN-VEEIERS
VORDEN - TEL. 1467

GROTE collectie

STOFFEN
voor het aanstaande seizoen en winter

Effen, Strepen, Ruitjes enz.

te veel om op te noemen

U SLAAGT ZEKER BIJ

Schröder BIJ DE KERK

P.S. Ook het nieuwe patronenboek is er weer

Rente
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE

MIDOENSTANDS SPAARBANK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Wegens vakantie gesloten

van 4 t.e.m. 9 sept.

BAKKERIJ DEMMING
Spalstraat - HENGELO GLD

Zeer grote collectie

keukens

buffetkasten

en hangkasten
Zeer scherpe prijzen

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

Pyama's KIJO
Voor de kleuters, jongens en meisjes

U kent ze toch? Pracht kleuren en de

kwaliteit is niet te verbeteren

RUIME SORTERING BIJ

Schröder 61! DE KERK

WONINGBOUWVERENIGING „THUIS BEST"

TIMMERT WEER AAN DE WEG

De nog jonge maar zeer actieve woningbouwvereniging

„Thuis Best" Hengelo Gld-Vorden die sinds enkele jaren de

taak op zich heeft genomen het onderhoud van het woning

bestand in de gemeenten Hengelo Gld en Vorden uit te

voeren en zich als hoofddoel heeft gesteld de bouw van

nieuwe woningen, heeft opnieuw blijk gegeven van concrete

initiatieven in de bouwsector.

Zij heeft het gepresteerd op zeer korte termijn vergunning

te verkrijgen voor de bouw van nogmaals 25 eensgezins-

woningen in het z.g. Plan Regelinklaan. Het laatste beschik-

bare stukje grond in dit Plan zal zeer binnenkort weer den-

deren van bouw-activiteiten door het plaatselijk aannemings

bedrijf van E. G. Halfman. Onder architectuur van het bureau

Bokhorst en Geels uit Arnhem zullen hier weer 25 woning-

wet-woningen gerealiseerd worden.

Op initiatief van het bestuur van „Thuis Best" is in dit plan

een woning ontwikkeld die typisch geschikt is voor „het

kleinere gezin". Een behoefte waar, naar oordeel van het

bestuur, vooral in de toekomst veel vraag naar zal zijn.

Statistieken wijzen uit dat de gezins-samenstelling in de

toekomst kleiner zal zijn. Vandaar dat gezocht is naar een

type woning dat beantwoord aan dit nieuwe beeld.

Het bestuur is van mening dat zij dit beeld gevonden heeft

in het ontwerp van het architectenbureau Bokhorst en Geels

dat een zeer aanvaardbare woning ontwierp in dit plan.

De nieuwe woningen zijn opgebouwd op een z.g. Z-kamer.

Een ruime maar toch enigszins gescheiden leefruimte die

vele mogelijkheden biedt van individuele indeling.

De openkeuken en z.g. vrije opgang naar de eerste ver-

dieping geven het beeld van een „rijke" woning.

Met 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping en een

douchecel, met daarnaast een vaste trap naar de 2e ver-

dieping, geeft dit plan een ruime accomodatie.

Het bestuur, dat zeer sterk geporteerd is voor het door-

stromingsplan om daarmede een goede sociale woningver-

deling te bevorderen, heeft gemeend dat juist in dit plan

een dergelijke doorstroming gerealiseerd kan worden. Dit

doorstromingsplan, dat door het betuur als een van haar

belangrijkste opgaven wordt gezien, kan in dit nieuwe plan

gerealiseerd worden omdat de huurprijzen in verhouding

tot andere gemeenten, laag te noemen zijn.

De woningen zijn voorzien van centrale verwarming en

hebben een van de woning gescheiden bergruimte.

De huurprijs, voorlopig gecalculeerd op plm ƒ 210,— per

maand, moet aantrekkelijk zijn om te bevorderen dat huur-

ders met hogere inkomens plaats willen maken voor de

minder bedeelden die slechts lagere huren kunnen op-

brengen.

Wij zijn er van overtuigd dat de woningbouw ver. „Thuis

Best" het niet zal laten bij deze enkele berichtgeving.

Zij zal, zodra deze woningen in een verder gevorderd

stadium zijn, nog zeker van zich laten horen om te trachten

de doorstroming op vrijwillige basis te animeren.

WAT KOST KANKERBESTRIJDING?

Een vraag, die juist tegen de tijd van de jaarlijkse inzame-

ling voor dit doel, en dat is eind augustus, steeds weer

actueel wordt. Immers, de opbrengst van de kollekte bepaalt

voor een groot deel het bedrag, dat aan dit zo belangrijke

werk kan worden besteed.

De medische zijde van het kankerprobleem komt hier niet

bij ter sprake, daar de geldinzameling volledig los staat van

het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Dit laatste, in feite dus de besteding van de ingezamelde

gelden, is de taak van de Stichting Koningin Wilhelmina

Fonds - Nederlandse Organisatie voor de Kankerbestrijding

De Vereniging Koningin Wilhelmina Fonds heeft uitsluitend

een commerciële opdracht. Commercieel klinkt mogelijk wat

vreemd in verband met de bestrijding van een ziekte, maar

hoe zou men het anders moeten noemen! Kankerbestrijding

is nu eenmaal een zaak van partikulier initiatief en het

bijeen brengen van het hiervoor jaarlijks benodigde geld

is een commerciële aangelegenheid. En bovendien geen

geringe zaak, want mede tengevolge van de doorlopend

stijgende kosten, wordt het steeds moeilijker de inkomsten

gelijke tred te doen houden met de zo bitter noodzakelijke

uitgaven. Stellig zullen deze in dit lopende jaar de 8 miljoen

overschrijden. Millioenen die er moeten komen! Van U en

voor U! Van ons allemaal en voor ons allemaal! Stagnatie

in de voortgang van een dergelijk object is zonder meer

ondenkbaar.

En ieder jaar staat het Koningin Wilhelmina Fonds weer

voor dit probleem.

leder jaar moet een zo nodig nóg dringender beroep op de

offervaardigheid van het publiek worden gedaan. Het ver-

trouwen daarin is echter nog nimmer beschaamd.

Hierdoor kon b.v. in 1970 een bedrag van ca ƒ 3.200.000,—

ter beschikking worden gesteld van het grote kanker-

researchcentrum ,,Het Nederlands Kankerinstituut", zomede

ca ƒ 1.600.000,— aan het Rotterdams Radio Therapeutisch

Instituut. Aan de dertien over het gehele land gespreide

kleinere kankercentra kon in dat zelfde jaar ƒ 580.000,—;

voor Fellowships, Stagebeurzen en diverse wetenschap-

pelijke onderzoeken ƒ 425.000,— worden afgedragen en

hiermede is de lijst van uitgaven verre van volledig.

Dit moet ook dit jaar weer kunnen.

Het is daarom, dat wij Uw medewerking inroepen voor de

a.s. kollekte.

Kankerbestrijding is een zaak die ons allen aangaat. Uw

geld wordt goed besteed.

Steun het werk van het Koningin Wilhelmina Fonds en geef

met milde hand als men U om een bijdrage vraagt. En

mocht U om de een of andere reden niet in staat zijn op

deze wijze te geven, het gironummer van het Koningin

Wilhelmina Fonds is 26.000 Amsterdam.

ACTIE ZWEMBAD

Zwemmen dat is heel gezond
l'j kriegt de bene es van de grond
l'j kriegt de pokkei es weer schoon
Das goed veur dochter en veur zoon.
Veur ieder is zwemmen fijn
't Is prima veur de slanke lijn
't Is ok goed veur pa en moe
Spring dus in't zwembad af en toe
Gaot maor zwemmen eiken dag
Gaot maor twee keer at 't mag
Leer maor zwemmen as un vis
Daorvan blief i'j fit en fris
Zwemmen dat versterkt ow spieren
't Is ok gezond veur hart en nieren

En kom i'j ooit in watersnood
Kan 't ow redden van de dood
Zwemmen is ok heel sportief
l'j blieft lenig en wodt niet stief
Maak dan ok ow kleine schat
Al vrog vertrouwd met 't pierenbad
Laot de kleintjes ploeteren, plassen
Zi'j leert al vrog zich eiges wassen
Vol mensen vindt 't zwemmen fijn
Now is ons zwembad al te klein
Wil de zwemsport blieven bluujen
Mot 't bad un heel stuk gruujen
Maor groter zwembad, dat kost geld
Dat is 't wat ons now bekneld
En wi'j vraogt now an klein en groot
Help 't zwemmbad uut de nood
Wark dus samen 'hand in hand
Dan komt de plannen wel tut stand
Maakt comité en zwemmers bli'j
Draagt allemaol un steentjen bi'j
Haal zon steentjen van de bank
Ik zeg ow al bi'j veurbaat, Dank

Fr. v. Hengel
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