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Doe-het-zelvers opgelet!!
ALLES voor uw karweitjes bij

één adres

Ook voor uw KEUKEN ruim gesorteerd

AANRECHTEN, 170 cm breed, met roest-

vrij stalen blad, met garantie reeds vanaf

350.-
Verder alle soorten KEUKENKASTJES,

BERGKASTEN, BURO'S, BUFFETTEN

WANDTEGELS, 15 x 15 cm, vanaf

22 ct
Ook VERF in alle soorten en kleuren

Zie onze speciale ETALAGE

HEIJINK
,De Spannevogel" - bij de kerk

Langs deze weg willen wij al-

len hartelijk danken, voor de

betoonde belangstelling met

ons 25-jarig huwelijksfeest.

J. Niesink

W. Niesink-Elbers

Keijenburg.

DATSUN

Gevraagd met spoed

LEERLING-
MONTEUR

AUTOBEDRIJF HERWERS
Hummeloseweg 10 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1263

Voor uw medeleven ons be-

toond bij het overlijden van

onze lieve vader en groot-

vader

BERNARD GERHARD

HUKKER

betuigen wij u onze hartelijke

dank.

Uit aller naam:

fam. Hukker

Hengelo GId, febr. 1973.

B 101

Voor uw medeleven tijdens de

ziekte en na het overlijden van

onze inniggeliefde moeder en

grootmoeder

REINDJEN HIETBRINK

betuigen wij daarvoor onze

oprechte dank.

fam. Bannink

Hengelo GId, februari 1973.

D 138.

19-jarig student, P.G., stelt
zich beschikbaar voor kinder-
oppas in de avonduren
Brieven onder no 6 bureau

de Reclame

Te koop kinderwagen, wandel-

wagencombinatie, compleet
met wandelwagenbak, voeten-

zak, bijzitje en kinderledikant
en 2 boxen. Tel. 1981, Hengelo

Te koop Erres wascombinatie
in prima staat. H. A. v.d. Boom

Prunusstraat 23, Hengelo GId

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:

Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair

Dakbedekking

Centrale verwarming

Verkoop van:

Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo

Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wij zijn thans doorlopend geopend van 9-4 uur

Bovendien vrijdagsavonds van 7-9 uur
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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 frikandellen

268

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299

500 gram stoof lappen 399

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 298

500 gram verse kip 228

De gehele week:

500 gram balkenbrij * 99

500 gram verse lever 248

500 gram magere speklappen 198

100 gram slagersham 99

100 gram snijworst 79

150 gram gekookte worst 49

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

NCQBBIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID



En dan ineens zo'n bitter
koude februarimaand

O, 't zou niet de eerste keer zijn, dat het ge-

beurde. Gelukkig heeft MODEHUIS LANGELER

nog wel warme kleding, ook al ruimen wij al

plaats in voor de voorjaars zendingen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

GOED JAAR VOOR HENGELO'S GEMENGD KOOR

Het samengaan van de zangverenigingen Excelsior en St

Ceacila, onder de nieuwe naam Hengelo's Gemengd Koor,

is tot op heden een succes geweest. Het is zoals de voor-

zitter zei in zijn openingswoorden op de algemene ver-

gadering: een goed huwelijk, en er heerst een goede sfeer.

Wat de resultaten betreft mag men ook best tevreden zijn.

Er is een heel programma van gevarieerde nummers op-

gebouwd enwij danken dit vooral aan de grote ijver van onze

dirigent de heer B. Nijhof en natuurlijk aan het goede repe-

titiebezoek van de leden.
De voorzitter de heer W. Geurtzen herinnerde vervolgens

aan de deelname aan het Avro-concours, waar een eervolle

vierde plaats werd behaald, hetgeen op een gewoon con-

cours een dikke eerste prijs geweest zou zijn.

Verschillende leden werd dank gebracht voor hun bijzondere

ijver voor de vereniging. Dank werd ook gebracht aan het

gemeentebestuur voor de verhoging van de subsidie. Ook

de familie Langeler werd dank gebracht voor de wekelijkse

gastvrijheid en de prima verzorging.

De secretaresse mevr. Gasselink-Smeenk bracht vervolgens

het jaarverslag uit. Uit dit uitvoerige verslag bleek over-

duidelijk dat het voor de vereniging een druk en vruchtbaar

jaar is geweest.
De 2e secretaresse mevr. van Til-Klumper had ook een deel

van het jaarverslag voor haar rekening genomen en beide

dames kregen een hartelijk en dankbaar applaus voor de

keurige opstelling.
Het verslag van de penningmeester de heer van Gijsel gaf

aan dat het jaar werd afgesloten met een nadelig saldo dat

echter overbrugd kan worden met de subsidie van de ge-

meente.
Wel bleek dat de oud-papier-aktie ook voor de toekomst

wenselijk blijft. Ook werd hartelijk dank gebracht aan de

penningmeester voor zijn financieel verslag.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden mevr.

Gasseling-Smeenk en de heren M. J. Lenselink en P. Claas-

sen herkozen.

Bij de bespreking plannen voor 1973 werden o.m. d. volgen-

de data's vastgesteld: 10 febr. a.s. deelname aan contact-

avond te Vierakker; 22 maart gezamenlijk concert met Vor-

dens Mannenkoor in de grote kerk te Vorden. In principe

werd besloten ook dit jaar weer deel te nemen aan het

Avro-topconcours op een van de data's-5, 12, 19 of 26 mei.

19 juni concert Maria Postel Keijenburg; 26 juni concert

bejaardencentrum ,,de Bleijke"; 13 okt. contactavond; 4 dec.

St Nicolaasfeest en dan in december weer een kerstconcert

Nadat bij de rondvraag nog enkele vragen gesteld en beant-

woord werden, sloot de voorzitter deze geanimeerde en

vruchtbare vergadering die door zeker 90% van de leden

werd bezocht.

INSPECTIE MRIJ-VEESLAG

door inspecteur J. W. Nieuwenhuis, Steenderen

Ingeschreven werden van:

A. J. v.d. Berg Mina 31 S b 77, Mina 33 S b 78; B. A. Derk-

sen Doortje S b 76, Frieda S b 77; A. J. Dinkelman Henda

S b 75; J. M. Eenink Imi 12 S b 79, Diana S b+ 82, Anita

S b + 82, Gerlanda KS b+ 81; B. G. Harmsen Sientje 29

Sb 79, Sientje 30 S b 78, Sientje 31 S b . . . ?, Sientje 32

S b 78, Sientje 36 S b 77, Dora's Jo 17 S b+ 81, Aartje 9 R

b 77; J. Harmsen Jeanette R b 78; B. G. Hebbink Henny 1

S b 77; M. Hiddink Erna R b 76, Greetje R b- 73; M. B.

Lamers Louise R b 75; E. J. Lettink Siska S b 77; K. H. van

Leijden Ada 14 S b 75; B. A. Luesink Alwina S b 77; W. G.

Luesink:

Geertje 20 S b-74, Linda R b 79; E. J. Maalderink Irene

S b+ 80, Landa S b 77, Gea S b 76; J. R. Maalderink

Sijsje 2 S b- 73, Gerda 1 S b+ 80; A. J. W. Mentink Dora 6

S b 78, Trees 46 S b 78, Ansje R b + 80; P. H. Pelgrum

Siska R- b 77; D. J. Smeitink Cato 6 S + 81, Willemien 21

S b 78, Ineke 6 S b 77, Paulien 3 S b-74, Dini R b 78,

Siene 4 R b+ 80; H. J. Teessink Anjo S b+ 81; H. W. L.

Groot Roessink Roosje 14 S b 77, Paula 10 S b 77, Paula 11

S b 78; G. A. M. Wolbrink Coba 1 R b+ 80, Alie 14 R- b 77,

Hermien 1 S b 75; J. W. Wullink Mina 101 KS b+ 80,

Mina 110 S b- 74, Kitty 3 S b+ 83, Mannie R b 78.

De volgende stieren werden ingeschreven van:

B. A. Luesink Adrie b V; A. Riefel Nelus b- 73 def.; J. W.

Wullink Boudewijn b V, Mina's Pieter b V, Ard b- V, Kees

b-V.

VERLOTING TEN BATE VAN DE KANKERBESTRIJDING

Op 31 maart a.s. zal de trekking plaats vinden van de lande-

lijke loterij 1972 tenbate van de kankerbestrijding.

Normaal waren enkele maanden voor de trekking de loten

uitverkocht, maar helaas is het nu zo dat er op dit moment

nog ongeveer 100.000 onverkochte loten anwezig zijn.

De loten kosten slechts ƒ 1.25 per stuk en kunnen door

storting op giro 1812 besteld worden. Dit gironummer is

van het Koningin Wilhelmna Fonds te Amsterdam.

Bij tien loten ontvangen de kopers gratis een trekkingslijst.

De loten zijn verder ook verkrijgbaar bij alle AMRO-banken

in het gehele land, bij de kantoren van de gemeentegiro te

Amsterdam en bovendien naar wordt gehoopt bmnenkort

bij speciale verkoopstands in de vestigingen van Vroom en

Dreesman.

Helpt nu allen de laatste f 125.000.— van deze loterij bijeen

te brengen. Het geld is zo hard nodig voor de kankerbe-

strijding.

NEDAP BOUWT NIEUW MONTAGE-ATELIER

De NV Nederlandse Appartenfabriek NEDAP te Groenlo

heeft vergunning gekregen om op het industrieterrein aan

de Zelhemseweg een nieuw montage-atelier te bouwen,

waarmee spoedig een aanvang zal worden gemaakt.

Bij de inschrijving die plaats vond tussen de firma Cuppers

uit Hengelo Gld en Reukers Bouwbedrijf NV uit Groenlo

bleek, dat laatstgenoemd bedrijf een inschrijvingssom had

die enkele procenten lager lag dan die van de fa. Cuppers

Het werk is daarom gegund aan Reukers Bouwbedrijf te

Groenlo.

Gemeenfe

Hengelo Gld

AANGEKOMEN NIEUWE ZENDING

NIEUWE KLEUREN

JERSEYBLOUSES

Schröder BIJ DE KERK

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

ZONDAG 11 FEBR.

9 uur Ds Jansen

10.30 uur Jeugddienst

Goede Herder Kvpel
10 uur Ds J. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels. Tel. 05753-2158

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315 ̂

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

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.

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.

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.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur;

Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel. 05755-236

Logisch dat iedereen zo gek
is op een Seiko. Want dat
wereldvermaarde horloge Is
een pure demonstratie van
uiterste precisie en sportivi-
teit. Seiko vindt u bij elke
goede horloger. In vele mo-
dellen. Geheel edelstaal al
vanaf / 80,-

SEIKO
FELBEGEERD OVER
DE HELE WERELD

Fa. Köhler-
Wissink

SPALSTRAAT 15

HENGELO GLD

Hebt u onze grote sortering

gezien in

VERF

Kom uit deze collectie uw

kleuren uitzoeken

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 .Hengelo G

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

Opruiming

van boeken

Wolters boekhandel

STUDIETOELAGEN 1973/74

STICHTING GELDERS STUDIEFONDS

Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelderland,

kunnen ook dit jaar weer een studietoelage aanvragen bij

de Stichting Gelders studiefonds (secretariaat: Huis der pro-

vincie, Arnhem). Formulieren zijn verkrijgbaar op elk ge-

meentehuis en dienen aldaar ingevuld en ondertekend te

worden ingediend.
Indien men een van rijkswege gesubsidieerde school be-

zoekt of gaat bezoeken, dient men eerst bij het rijk een

studietoelage aan te vragen. De betreffende aanvraagfor-

mulieren zijn bij de administratie van die scholen verkrijg-

baar. .Indien het verzoek bij het rijk om een studietoelage

wordt afgewezen op andere gronden dan het inkomen der

ouders of van de aanvrager zelf omdat de rijkstoelage niet

of te laat is aangevraagd, kan met overlegging van deze

afwijzing alsnog een bijdrage bij de Stichting Gelders studie

fonds worden aangevraagd.

Indien men een opleiding volgt of gaat volgen, waarvoor

geen rijksstudietoelage kan worden verkregen, kan men ter-

stond een aanvrag op de daarvoor bestemde formulieren in-

dienen bij de Stichting Gelders studiefonds, eveneens via

de gemeentesecretarie.

Deze formulieren dienen zo spoedig mogelijk maar in elk

geval vóór 1 augustus 1973 te worden ingezonden. Indien

een verzoek om een rijksstudietoelage wordt afgewezen op

andere dan bovengenoemde gronden, kan met bijvoeging

van deze afwijzing na de sluitingsdatum van 1 augustus 1973

alsnog een verzoek worden ingediend.

SUBSIDIES PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

Binnenkort zullen aan de daarvoor in aanmerking komende

verenigingen weer formulieren worden toegezonden t.b.v. de

jaarlijkse subsidie-aanvrage.

In het verleden is gebleken dat diverse verenigingen niet al-

leen de formulieren zeer onvolledig invulden en aan het ver-

zoek om alsnog nadere gegevens te verstrekken niet rea-

geerden maar ook dat de termijn, waarvóór de indiening

van de subsidie-aanvrage moest plaats vinden ver werd over

schreden. Van gemeentewege was men dan zo clement deze

verenigingen één of meerdere malen op hun nalatigheid te

wijzen, waarbij alsnog de gelegenheid tot indiening of aan-

vulling van de aanvrage werd gegeven.

Aangezfen hierdoor o.a. de verenigingen die wel op tijd en

volledig hun aanvrage insturen de dupe worden, doordat dan

het subsidie aan alle verenigingen eerst aan het einde van

het jaar kan worden vastgesteld en uitbetaald, zal vanaf

1973 aan de gestelde indienings-datum strikt de hand worden

gehouden, welke datum voor 1973 is vastgesteld op 15 april.

De aanvragen van verenigingen die niet volledig zijn inge-

vuld of die na 15 april 1973 worden ontvangen zullen zonder

pardon buiten beschouwing worden gelaten, met dien ver-

stande dat voor verenigingen die een gegronde reden heb-

ben, waardoor aan deze voorwaarden niet kon worden vol-

daan eventueel een uitzondering zal worden gemaakt, waar-

bij het subsidie evenwel op de normen van 1972 zal zijn ge-

baseerd.

Opgemerkt zij dat een mutatie van personen in het bestuur

niet als een gegronde reden zal worden aangemerkt, aan-

gezien naar aanleiding van deze bekendmaking verwacht

mag worden dat de bestuursleden onderling navraag doen

en er voor zorgen dat de aanvrage op tijd en volledig wordt
ingediend.

In dit verband wordt ter informatie nog meegedeeld dat de

aanvraagformulieren worden toegezonden aan de secretaris

van de vereniging, zoals deze op het aanvraagformulier van

het vorig jaar stond vermeld. Mocht er daarna een nieuwe

secretaris zijn benoemd dan wordt verwacht dat deze bij de

voormalige secretaris de formulieren zal halen.

Overigens dient in de toekomst een wijziging in het secre-

tariaat aan de afdeling Financiën ter gemeentesecretarie
te worden doorgegeven.

Nieuwe culturele of jeugdverenigingen kunnen bij genoemde
afdeling aanvraagformulieren verkrijgen.

ER IS EEN NIEUWE SCHOOLGELDWET

De tarieven zijn gewijzigd. Van veel meer ouders met lagere

inkomens zal geen schoolgeld geheven worden; voor de

ouders met grotere draagkracht worden de tarieven ver-

hoogd. De nieuwe wet geldt voor het éérst voor het school-

jaar 1972/73. Ze Keet officieel „School- en cursusgeldwet
1972".'

Wel schoolgeld

U moet schoolgeld gaan betalen als uw zoon of dochter

volledig dagonderwijs volgt:

1 te beginnen bij de 4e klas van het lager beroepsonderwijs,

dat is: lager economisch en administratief onderwijs (l.e.a.o.)

lager middenstandsonderwijs (l.m.o.); lager huishoud- en

nijverheidsonderwijs (l.h.n.o.); lager technisch onderwijs

(l.t.o.); lager land- en tuinbouwonderwijs.

2 te beginnen bij de 4e klas van het: middelbaar algemeen

voortgezet onderwijs (mavo); hoger algemeen voortgezet

onderwijs (havo); atheneum; gymnasium.

3 te beginnen bij het 1e leerjaar van alle scholen vóór mid-

delbaar en hoger beroepsonderwijs, zoals scholen voor mid-

delbaar technisch onderwijs (mto); middelbaar economisch

en administratief onderwijs (meao); middelbaar middenstands

onderwijs (mmo); hoger technisch onderwijs (hto); hoger

economisch en administratief onderwijs (heao); opleidings-

scholen voor kleuterleidsters; pedagogische academies.

Geen schoolgeld

U hoeft geen schoolgeld te betalen voor kinderen op de

lagere school. Ook de eerste drie leerjaren na de lagere

school zijn vrij van schoolgeld. Want het schoolgeld gaat

pas in bij de vierde klas van scholen voor voortgezet onder-

wijs (dagscholen) die aansluiten op het lager onderwijs.

Buiten de regeling

Voor de kleuterschool en de universteit en hogeschool be-

staan afzonderlijke regelingen, evenals voor de avond-
scholen en cursussen.

Een folder met nadere gegevens is op het gemeentehuis,
afdeling Financiën verkrijgbaar.



HENGELO'S VOORDELIGSTE KOOPCENTRUM MET EIGEN PARKEERPLAATS

Suiker kg

Nivea crème
van 390 voor

109

250

Rijst droogk. kg 129

vivaal
heel liter 2 rol

lliHikworst
225 gram

GROOT VAT

ER STAAT OP f 22.95

FABRIEKSRECLAME ƒ 19.95

BIJ ONS

Halfvolle melk Itr 59

Heren anklets 275

Spercieboontjes 169
2 literblikken

DE HELE WEEK

Verse braadworst

Bief tartaar 3 voor

100 gr pekelvlees

100 gr gebr. gehakt

258

238

98

75

MAGER

ribstuk

WOENSDAG EN DONDERDAG

v lees gehakt
gratis kruiden

Ribjes

Zuurkoolspek

100 gr rookvlees

149

249

98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Magere hamlappen 429

Biefstuk 250 gr 379

150 gr ham 98

karbonade

alle vleesprijzen per 500 gram

Pracht

kasslo

2 krop

Import bloemkool 128

Tomaten 500 gr 128

Harde uien kg 78



; sportschoenen
IS EEN BEfiRIP IN DE GEHELE WERELD

De vraag naar Quick Sportschoenen stijgt voortdurend.

Daarom zijn in alle productie-afdelingen nog vele plaatsen vrij

voor:

MANNI JJKI -N VROUWE .IJKI

MEDEWERKERS
Wij bieden u: vast werk

goede verdiensten

goede sociale voorzieningen

winstdeling

mogelijkheden tot tariefwerk

Inlichtingen kunt u verkrijgen dagelijks aan de fabriek.

SPORTSCHOENFABRIEK N.V.
Hengelo Gld - Tel. 05753-1717

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB
Veel meer

wooncomfort en gezelligheid in een huis,

voorzien van

centrale verwarming
Vraag vrijblijvend prijsopgave,

ook voor UW HUIS bij

gedipl. gas, water, sanitair, centrale ver-

warmings- en electro-technisch

installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Tel. 05753-1280

(Voor 65-plussers en minder validen mogelijkheid tot

Rijkssubsidie)

LEEMREIS

UW SLIJJER

Het meest gesorteerd

AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-

reiken op Spalstraat 1

Laatste dagen v.d. opruiming

t.e.m. donderdag 8 febr.

PROFITEER ER NOG VAN

Schröder BIJ DE KERK

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen In DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

ACCORDEONVERENIGING

„EUROPOORT"
o.l.v. dirigent D. J. Wagenvoort

UITVOERINGEN
zaterdag 10 febr. a.s.

in zaal Winkelman Keijenburg
m.m.v. het jeugdkoor „De Keirakkertjes"

zaterdag 17 febr. a.s.

in zaal Langeler, Hengelo Gld
m.m.v. het jeugdkoor „Les Enfants"

Beide avonden aanvang 19.30 uur

na afloop DANSEN

Gemeente Hengelo Gld
Ter gemeente-secretarie wordt gevraagd een

typiste-telefoniste
Vereist Mavo/Mulodiploma en diploma machine-

schrijven.

Bruto-salaris voor 17-jarigen en ouder van ƒ540.—tot

f 984.— per maand.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de ge-

meentesecretaris, onder vermelding van „Kabinet S".

A N K E R NAAIMACHINES
VELE MALEN MET GOUD BEKROOND

ZIG-ZAG EN AUTOMATIC

B. J. HULSHOF
VORDENSEWEG - HENGELO GLD

Gevraagd:

energieke medewerker
voor werkzaamheden in lichte

industrie

Prettig werkklimaat

Gunstige arbeidsvoorwaarden

Bij voorkeur wonende in de gemeente

Steenderen.

Spoedige indiensttreding gewenst

Aanmelding: Steenderseweg 10, Baak

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Bij aankoop van f 25.-

Mooie
porseleinen kop

en schotel

cadeau
Keuze uit verschillen-

de modellen

en gratis zegels

D. JANSEN
Bleekstraat 1 - HENGELO G

•IISUIIS
^^ •̂̂ ^^^^^^^^ •̂̂ •̂ ^B^^^^^^^BBB

doe het zelf
uuoonideeen

HEIJINK

Loopt u nog van het kastje naar de muur? Denk dan aan het ideale JéWé-
A.B.C.-systeem, een betaalbare oplossing voor al uw opbergproblemen.

Staand Met plint,
82,5 cm breed,

1 set is 30 cm hoog.
3 sets met klep

totaal

f 109,10
Eenvoudig door handige drevel-systeem. De basis-kleur
van het ABC-systeem is wit, deuren of klep in oranje, wit of teak.

Als wandmeubel
• = 82,5 cm. breed, 1 kastje,

3 planken, gemonteerd
op het element-
wand railsysteem totaal

" f97,55
M *

„DESPANNEVOGEL'-bijdekerk
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