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Keijenborg

PROGRAMMA KONINGINNEFEEST
op maandag 30 april a.s.

7.30 uur

8.30 uur

9.00 uur

10 uur

11 uur

14 uur

14 uur

15.30 uur

18 uur

Klokkengelui

H. Mis t.i.v. ONS VORSTENHUIS

KINDEROPTOCHT met medewerking van de muziekver. ST JAN en het

Keurkorps van het schuttersgilde St Jan. We verwachten voor deze op-

tocht de gehele schoolgaande jeugd.

Hierna wedstrijden

VOGELSCHIETEN. Indien de tijd het toelaat zal het eerste schot worden

gelost door de Edelachtbare Heer Burgemeester Ouarles van Ufford.

Opgave voor dit vogelschieten op zondag 29 april van 10 tot 12 uur In

café ,,de Smid". Ook de dames kunnen dit jaar meedoen met dit vogel-

schieten. De dames moeten echter de leeftijd van 18 jaar gepasseerd zijn

KEGELEN voor dames en heren.

De gehele dag gelegenheid tot dansen
in diverse zalen
MIDDAGPAUZE. Men wordt dringend verzocht zich hieraan te houden.

GROTE CABARET-VOORSTELLING voor de schoolgaande jeugd, ver-

zorgd door het theaterbureau Krul en Co, Amsterdam, in de aula van de

St Bernardschool. Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

ORIËNTERINGSRIT met BROMFIETSEN Opgave bij de start Parochiehuis

PRIJSUITREIKING bij café „de Smid".

Het Oranje-comité verwacht veel vlaggen voor de ver-

schillende woningen en wenst allen een

gezellig feest

HENGELO (GLD)

ZONDAG 29 APRIL

LAMARA

3 bars vol gezelligheid

Maandag 30 Oapril, Koninginnedag

orkest DE FLAMINGO'S

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Koninginnedag maandag 30 april

is ons kantoor GESLOTEN

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 Gelderse schijven

150 gram boterhamworst

288

178

79

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250
500 gram rundergehakt speciaal 398
500 gram varkensgehakt speciaal 348
100 gram slagersham 110

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 348
500 gram magere speklappen 198
150 gram gebr. gehakt 99

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 325
500 gram schenkel 398
100 gram rauwe ham 125
100 gram gebr. runderrollade 118

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGER

Koopt Uw stof bij de firma Schröder en doet mee

aan de

MODESHOWvan
eigengemaakte kleding

Ie prijs een electrische naaimachine

Zie etalage voor de prijzen

woensdag 9 mei in zaal Concordia
's avonds 7.30 uur

Toegangskaarten aan de zaak en zaal a f 3.50

SGHRÖDER bij de kerk
Hengelo Gld - Tel. 05753-1232

Onze herensalon is wegens vakantie

van maandag 30 april

t.e.m. maandag 7 mei

GESLOTEN

Kapsalon W. LURVINK
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD

Telefoon 05753-1264

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg

Het Karspel 8 - Hengelo Gld



Wij gaan trouwen op donderdag 26 april om 14.10 uur

in het Stadhuis te Groningen, waarna de kerkelijke

inzegening plaats vindt in de Martini Kapel.

Receptie in de boerderij „Coendersborg"

van 17.00-18.30 uur.

GEERT JAN DRENT

Oosterhout

en GUSTA LEBBINK

Groningen

Toekomstig adres: Mauritsstraat 20,

Groningen

Donderdag 26 april
ZIJN WIJ DE GEHELE DAG

WEGENS HUWELIJK

gesloten

B. J. LEBBINK
Raadhuisstraat 41 - HENGELO GLD

GARRIT BRUIL

en

RIEKY TEUNISSEN

hebben de eer U, mede namens weder-

zijdse ouders, kennis te geven van hun voor-

genomen huwelijk, waarvan de voltrekking

zal plaats vinden op vrijdag 27 april om 2 uur

ten gemeentehuize te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, Aaltenseweg B 61

Hengelo Gld, Prins Bernhardlaan 7

april 1973.

Toekomstig adres: Aaltenseweg B 61,

Hengelo Gld

Receptie van 15.30 tot 17 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

Op zondag 29 april hopen wij ons 25-jarig huwelijk

te herdenken.

B. A. WENTINK

W. WENTINK-WALGEMOET

Steenderen, april 1973.

Paardestraat 2.

Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag 1 mei van 4 tot

6 uur in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Op 20 april herdachten onze ouders

R. G. KRIJT

H. J. KRIJT-WESSELINK

de dag, dat zij voor 25 jaar in de echt zijn

verbonden.

Wij hopen, dat ze nog lang voor ons gespaard mogen

blijven. Dat is de wens van

Reind en Henny

Appie

Gerrie en verloofde

Rikie

Joke

Wiohmond, april 1973.

„Het Wapen van Warnsveld".

Op 2 mei a.s. hopen wij ons 25-jarig huwelijksfeest

te vieren.

Wij nodigen hierbij al onze klanten, vrienden en be-

kenden uit op onze receptie van 3 tot 5 uur en van

7.30 tot 12 uur, in zaal Concordia te Hengelo Gld.

R. G. KRIJT

H. J. KRIJT-WESSELINK

Wiohmond, april 1973.

„Het Wapen van Warnsveld".

Zaterdag 10 maart j.l. was het 40 jaar geleden, dat

onze ouders en grootouders

D. J. WALGEMOED

en

J. B. WALGEMOED-HARMSEN

in het huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, april 1973.

E 40.

Gelegenheid tot gelukwensen op zaterdag 28 april

van 14.30 tot 16.30 uur in feestgebouw Concordia te

Hengelo Gld.

^^Kerkdiensten

ZONDAG 29 APRIL

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. Wiersma

VrIJz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Felix, Tel. 05755-266

Weekenddienst doktoren
Dr Pollack, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. r-oftken. Hummelo. Tel 08348-236

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 zaterdagavonds 6
uur R.K. kerkdienst.

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.

Zit U opgescheept met over-
bodig materiaal?

Komt goed van pas voor de

Rommelmarkt
van de chr. muziekver. Cres-
cendo.

Even een seintje: tel.no.
1782 - 1735 - 1386 - 1253 -
7271

Te koop gashaard en bijzet-
kachel. Vraagprijs ƒ 250.—

Dolphijn, Rozenstraat 2 Hen-

gelo Gld, Tel. 1879

Haal het
ideale japonnetje

maar weer rustig naar Uw zin uit die grote

kollektie japonnen bij MODEHUIS LANGELER.

Kom met Uw idealen in mode even dwalen tus-

sen het vele van 1973.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Open

zondag 29 april
vanaf 's middags 2 uur

De leiding van het R.K. bejaardencen-

trum „Maria Poste!" - Keijenburg, nodigt

U van harte uit tot een bezoek, waar U in

de gelegenheid gesteld wordt het gehele

centrum in aanschouw te nemen.

De koffie staat voor U klaar!

Vrijdag 27 april
is onze zaak wegens familie-omstandig-

heden

na 1 uur gesloten
ook het benzine-station

BARTENCREETANNEVELDT
Past. Thuisstraat 7 - Keljenburg - Tel. 05753-1296

Voor welke materialen komt u terecht bij

P.V.C. ATOMICA
Inkuilfoliën en afdekmaterialen
zwart, transparant en melkwit

vanaf 2 meter t.e.m. 12 meter 'breed

in dikten van 0,05 t.e.m. 0,20 mm

Grootste sortering, prijs vanaf ƒ 0,10 per m2

Riool- en regenwater afvoerbuizen
met alle hulpstukken, dakgoten, polyester vlakke

plast, golfplaten

S-lon kleine golfplaten
in diverse kleuren, 66 cm breed

Hoog 122 - 152,5 - 183 - 213,5 - 244 - 274,5 - 305 cm

per m2 ƒ 4.—

Alle bekende merken

vliegen en andere insectenbestrijdings-

middelen

Grootste sortering
en prachtige dessins campingstoelen, veldbedden,

windschermen, parasols, opblaasbare boten enz. enz.

Opslag bij Goossens, Steenderenseweg Hengelo Gld

Westerstraat 16 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1507

Opslagplaats, Tel. 2139

EEN KWART EEUW KOSTERLIJKE PLICHT

Met nauwgezetheid vervult de heer B. A. Wentink te Steen-

deren, binnenkort al 25 jaar zijn taak als koster van de Her-

vormde Gemeente te Steenderen.

Op 1 mei 1948 volgde hij de heer G. J. R. Eerlig op, welke

ruim 60 jaar de functie van koster had uitgeoefend.

De jubilaris houdt zoals reeds genoemd, met nauwgezetheid

het kerkgebouw in het oog. Zeker na de restauratie in 1969

waarbij het gebouw een grondige interieurwijziging onder-

ging, is het onderhoud nog intensiever geworden.

Koster Wentink verstaat zijn taak goed en is dan ook regel-

matig in de weer om het gebouw na iedere dienst weer in
orde te brengen.

De toren der kerk behoort ook tot zijn werkterrein. Zo gaat

hij minstens tweemaal per week naar boven om het uurwerk

met de hand op te draaien en waakt er dan ook wel voor

dat de torenklok niet achterloopt.

De klok heeft hij in de beginperiode nog enige jaren met

het touw moeten luiden, doch nu gebeurt dit electrisch.

In zijn loopbaan heeft koster Wentink al heel wat voor-

gangers meegemaakt. Dit zijn Ds A. M. Nortier, Ds A. Mol,

Ds G. J. van Embden, Ds J. Kronenburg en thans Ds J. G.

Eelderink.

In de uitoefening van zijn taak als koster heeft de heer

Wentink steeds trouwe hulp van zijn echtgenote. Naast de

kerkelijke taak heeft hij ook nog toezicht op „Het Anker",

het Herv. Gemeentecentrum.

Op zondag 29 april bestaat er gelegenheid koster Wentink

geluk te wensen in zaal Concordia, na afloop van de

morgendienst.

75-JARIGE MARKTVERENIGING BOUWT AAN MEER DAN

300-JARIGE MARKTEN

De vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere

openbare belangen in de gemeente Hengelo Gld die dit

najaar 75 jaar bestaat, stelt zich telkenjare weer tot taak

de meer dan 300-jarige Hengelose markten in stand te

houden en waar mogelijk attraktief te maken. Met het terug-

lopen van het antal paarden in de na-oorlogsê jaren, heeft

de vereniging steeds kosten noch moeite gespaard om de

markten door het invoeren van verschillende keuringen,

zedelproef, standwerkersconcours e.d. zo attraktief moge-
lijk te houden.

Dat het 75-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij mag gaan

daar was de vergadering het wel eens, maar omdat er geen

geld is om het te vieren, hoopt men dat er verenigingen en

of instellingen zijn, die hier een oplossing voor weten te

vinden.

De vergadering die slechts matig bezocht was, werd door

voorzitter G. J. Harmsen geopend met een hartelijk welkom

waarna hij een korte terugblik wierp op het afgelopen jaar,

dat in zijn geheel voor de vereniging een goed jaar is ge-

weest.

Uit het jaarverslag van de secretaris D. J. Walgemoed bleek

dat het ledental 217 bedraagt; de totaalaanvoer van paar-

den bedroeg ruim 500 stuks. Alle keuringen, dekhengsten-

show, standwerkersconcours, zadelproeven en verloting

zijn uitstekend geslaagd. Samenvattend kan gezegd worden

een uitstekend geslaagd jaar.

Door de penningmeester C. Minnée werden de verschillende

verslagen uitgebracht en door de vergadering goedgekeurd

Bijzonder dank kreeg de heer Minnée voor zijn vele werk

bij de gehouden verloting met als resultaat verkoop van alle

12.500 loten.

in de nieuwe controlecommissie werden benoemd de heren

H. B. Jansen, H. Voskamp en G. v.d. Weer. Bij de bestuuis-

verkiezing werden de aftredende leden D. J. Walgemoed,

C. Minnée en J. B. Dickmann herkozen.

Door notaris H. van Hengel werden hierna de onafgehaalde

prijzen van de verloting bij opbod verkocht.

Besloten werd om de contributie voor leden te verhogen van

ƒ 1.—tot ƒ 2.50 per jaar.

In overleg met de verenigingen uit Doetinchem, Didam,

Wehl en Vorden is besloten om de prijs van de loten te

verhogen, dit om het aantal prijzen en de waarde ervan

attraktief te houden. Met de oude prijs van ƒ 1.— per lot is

dit door het steeds duurder worden niet meer mogelijk.

Besloten werd om de prijs per lot op ƒ 2.— te brengen.

Voor 1973 zijn de volgende markten vastgesteld: 25 april,

meimarkt met dekhengstenshow; 11 juli, kermismarkt met

keuringen; 8 aug, knollenmarkt met keuringen; 29 aug.

speciale ponymarkt met keuringen; 10 oktober, St Michiels-

markt met keuringen en zadelproef; 14 nov., koldemarkt;

5 dec. St Nicolaasmarkt met verloting.

Aan het slot van de vergadering bracht de voorzitter dank

aan het gemeentebestuur, technische dienst van de gemeen

te, winkeliersvereniging, caféhouders, WV en enkele zaken

lieden voor de ontvangen medewerking, subsidies en bij-

dragen in het afgelopen jaar en men hoopt deze steun

ook dit jaar weer te mogen ondervinden.

ORANJEFEEST KEIJENBURG
De zeer aktieve Oranjecommissie te Keijenburg heeft voor

Koninginnedag, maandag 30 april weer een fijn programma

samengesteld met voor elk wat wils. Men hoopt op deelname

en bezoek aan de diverse onderdelen van het programma,

van de gehele bevolking.

Op de voorpagina van dit blad staat het programma afge-

drukt met alle bijzonderheden.

De inwoners van Keijenburg worden vriendelijk verzocht

deze dg de vlag uit te steken om er zo een feestelijke dag

'van te maken.



HENGELO'S VOLLEDIGE KOOPCENTRUM MET EEN EIGEN PARKEERPLAATS

Suiker kg 109
Fakt koffer v. 625 voor450
Cakemeel pak 69
Vivoolie fles 99

Ritk SUS

of
ZONDER PRIK 1'/2ltr 125 Liga

2 PAK

CANDIDA ROMIGE

Koffiemelk
LITER

KOFFER

VAN 745 VOOR

Halfvolle melk Itr 59
Carvan cevitam 169
Tom.puree 5 bl. 89
Vivo up 2 Itr 149

DE HELE WEEK

3 roomsnitzels
Verse lever
Mager klapstuk

150 gr palingworst

Heel boerenleverw.

218
298
475
98

139

VERSE

braadworst

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

Vleesgehakt 258
gratis kruiden

Dik spek 165

Dikke ribbetjes 159

Heel bloedworstje 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager ribstuk
Ossestaart
Magere hamlappen

150 gr Berliner

100 gr Ham

549

248

498

109

98

Echte

bief stuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Hollandse

andijvie
500 gram

250 gram

Tomaten

3 stuks

citroenen

500 gram

stoofprei

Uit onze enquête:
Het grote moment van de opening komt merkbaar dichterbij. Op veler verzoek zult U in de
nieuwe super Uw lege flessen vóór in de winkel kwijt kunnen en wel ALLE flessen. Het spreekt
vanzelf dat wij ALLEEN ONZE EIGEN FLESSEN kunnen uitbetalen. Wel mag U deze fles-
sen zelf tellen en zelf de ,,flessen-retourbon" invullen. Gewoon een kwestie van vertrouwen.

78

58

59

In verband met Koninginnedag is onze zaak maandag 30 april na 12.30 uur gesloten

Een van onze winkelmeisjes heeft een leuke promotie gemaakt, ze is n.l. in het huwelijk getreden. Daarom zoeken wij een

FLINK M C l S J C die haar plaats in de winkel wilinnemen



Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat

ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!
ALS
UW BENEN
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

Drogisterij LENSELINK

U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn
elastische kousen die echte verantwoorde

steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,

breiers van therapeutische en modieuze

elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven

bij verschillende soorten beenklachten.

U moet zeker eens informatie vragen!

Drogisterij LENSELINK
Kerkstraat 1 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1300

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

Maandag 30 april
Koninginnedag

de gehele dag

D A N S E N
vanaf 's morgens 10 uur

orkest: The Evening Stars

ZAAL WINKELMAN
Keijenburg

Gemeente Hengelo Gld

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Hengelo Gld maakt ter vol-

doening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad dier ge-

meente op 3 april 1973 heeft besloten te verklaren,

dat wordt voorbereid:

een herziening van het bestemmingsplan Keijenborg

ten aanzien van het terrein, gelegen aan de Hengelose

straat, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie

C, nrs. 1873 en 1546 ged.

Bovenbedoeld raadsbesluit, met de daarbij behorende

tekening ligt met ingang van 13 april 1973 ter ge-

meente-secretarie, afdeling Algemene Zaken, voor

een iedei ter inzage.

Hengelo Gld, 6 april 1973

De burgemeester voornoemd,

L. P. Ouarles van Ufford

Bakkerij Tijdink
SPALSTRAAT 21 - HENGELO GLD

Wij hebben vakantie van

23 april t.e.m. 5 mei
GELIEVE HIER GOEDE NOTA VAN TE

NEMEN

Na die datum staan wij weer

voor U gereed

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Niet alleen
voor de

vakantie

Maar bij elke
wandeling loopt

u heerlijk op deze
CRISTALL sportschoen,
gemaakt van varkens-
suède.

De sportieve schoen met
voetbed

WULLINK'S
Schoenhandel

Te koop:
1 Berini damesbrommer, geel

f 225.—

1 Berini, 2 versnel!. f 50.—

1 Berini brommer, om op te

knappen ƒ 25.—

1 Vaillant butagasgeijser

ƒ 40.—

5 Volkswagenvelgen met ban-
den, in één koop ƒ 50.—

1 Zanussi wasautomaat
gereviseerd ƒ 225.—

1 Mandeleine langzaamwas-
combinatie ƒ 95.—

1 Linde koelkast, 160 l f 95.—

1 Bosch koelkast, 120 l f 95.—

1 wascentrifuge ƒ 45.—

3 radiotoestellen per stuk

f 25.-

15 goedwerkende televisie-
apparaten, groot en klein, jong
en oud, van ƒ 40.— tot ƒ 200.-

Experimenteertelevisie's
van ƒ 10.— tot ƒ 25.—

2 Philips cassetterecorders
compleet è ƒ 55.—

1 bandrecorder f 95.—

1 Erres kleurentelevisie

56 cm ƒ 950.—

ELIESEN
Emmerikseweg 46 - BAAK

Tel. 05754-264

3OC30C3OOOOOC

Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

MIRANDA WENDY

D. J. Wagenvoort
J. W. Wagenvoort-

Wolsink

Monique
Manfred

Hengelo Gld, 14 april 1973. *
Bekveld D 40.

MIRANDA

De opening van onze winkel
tegenover het gemeentehuis,
is 'n enorm succes geworden
Allen hartelijk dank voor het
bezoek, de cadeaus en het
grote aantal bloemen, die wij
mochten ontvangen.

LUIMES

Hengelo Gld, april 1973.
Meidoornstraat 17.

Garage te huur aan de Rozen-
hoflaan te Hengelo Gld, in-
gaande 1 mei a.s. G. H. Schol-
ten, E 79a, Hengelo Gld
Tel. 1561

Te koop bromfiets merk Kap-
tein Mobylette. H. J. Evers
Westerstraat 12, Hengelo Gld

Te koop massief notenhouten
salontafel, z.g.a.n. witte fau-
teuil op chroom voet, 2 roest-
vrij stalen pannen voor gas.
Muller, Berkenlaan 26, Hen-
gelo Gld, Tel. 2034

Te koop 3 weidedrinkbakken
ladder en tuingereedschap,
2 grote tafels, z.g.a.n.
W. A. Berendsen, D 142
Hengelo Gld

Te koop plm 1000 oude holle
pannen. A. H. Meenink, Oude
Varsselseweg B 79, Hengelo

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

Alle bejaarde ingezetenen uit de ge-

meente Hengelo Gld zijn van harte

welkom op de

TONEELAVOND
voor bejaarden

donderdag 26 april
in „Ons Huis", Hengelo Gld

Opgevoerd wordt het vrolijke spel:

O, die mannen
door de HengeloseToneelver. HTV

Kermis- en Oranjecommissie
Baak

D A N S A V O N D
VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

zaterdag 5 mei
IN ZAAL HERFKENS, BAAK

AANVANG 7. 30 UUR

Orkest: The Moonlight Stars

LANCÖME
Het gehele assortiment Lancöme preparaten

is aanwezig bij
en deskundige voorlichting wordt verstrekt

door dépositaire:

DROGISTERIJ EN PARFUMERIE

„MARIANNE*
FELIX EN MARIAN TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-2062

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

rente 41/2 - 71/4

Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

Gemeente Hengelo Gld

Bij gemeentewerken is plaats voor een

medewerker
in de rang van gemeente-ambtenaar III

Ervaring met tractor en maai-apparatuur gewenst.

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst; na gebleken

geschiktheid volgt aanstelling in vaste dienst.

Bruto-salaris voor 21-jarigen en ouder van ƒ 903.- tot

ƒ 1230.— per maand. Premie AOW/AWW komt voor

rekening van de gemeente.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, met vermelding van

leeftijd, huidige werkkring enz. binnen 10 dagen na

verschijning van dit blad in de zenden aan de Directeur

van Gemeentewerken, Raadhuisstraat 20, Hengelo Gld


