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CLAM
De gezamenlijke autobedrijven in de gemeente Hengelo Gld

Herwers B.V.

Regelink

van Uum

Wenting \

Wiendels
januari 1974

Geachte cliënt(e),

Helaas moeten wij naast alle maatregelen, die u als automobilist reeds hebben getroffen, u mededelen
dat wij in de huidige omstandigheden genoodzaakt zijn om met ingang van heden alle

leveringen van goederen
motorbrandstoffen en
tevens van dienstverleningen
uitsluitend a CONTANT uit te voeren

Uitzonderingen hierop kunnen door ons helaas niet worden gemaakt.

Mocht een en ander voor u op onoverkomenlijke bezwaren stuiten, bijv. in het geval het leveranties be-
treft ten behoeve van uw bedrijfsautomobielen, dan valt te overwegen om een voorschot gelijk aan de
tegenwaarde van de levering over een bepaalde periode op onze bank/giro-rekening te storten, waarna
maandelijks verrekening kan plaats vinden. Indien u hiertoe wenst over te gaan, verzoeken wij u ons dit
nader te berichten opdat wij hiervoor een nadere regeling met u kunnen treffen.

Door de steeds groter wordende investeringen en kostenstijgingen worden steeds zwaardere eisen aan
onze geldmiddelen gesteld, en dit weegt des te zwaarder, wanneer u zich realiseert, dat onze importeur
en benzinemaatschappij ons tot contante betaling hebben verplicht.

Wij hopen, dat u zult begrijpen, dat niet uw credietwaardigheid bij deze beslissing een rol heeft ge-
speeld.

Gaarne vertrouwen wij op uw medewerking.

Hoogachtend,

De gezamenlijke autobedrijven

DE TANKSTATIONS ZIJN VANAF HEDEN 'S AVONDS 8 UUR GESLOTEN

VIVO RECLAME
altijd scherp

Suiker

Koffiemelk
halfvol liter van 167 voor

Petit beurre biscuits
SPOTPRIJS ovenvers 2 pak

109

129

79

Domo van. of choc.vla
van 107 voor 39

Vivo jam

Potgrond

van 122 voor

2 zakken

99

69

UIT ONZE DIEPVRIES

Verse worst
298 alleen deze week 235

Ola roomijstaart
van 395 voor 295

SnljWOrSt 150 gram 119

C PËTÊ^SUÊTiRS
VIVO ZB KEIJENBURG

Niks voor niks, maar wel veel mode in de

OPRUIMING
bij

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

BAKKERIJ R. KREUNEN
biedt 2 weken de volgende extra's:

1 pak PRINCE FOURRÉ 98

3 pak MARS van 135 voor 89

5 pak MILKY WAY van 120 voor 79

200 gr RUMKOGELS 89

2 pak biskwie 79

150 gr PINDAROTSJES 89

2 pak NOBO SPRITS 129

Uit eigen bakkerij:
Onze heerlijke KOFFIEBROODJES

6 HALEN, 5 BETALEN

Zie onze enorme sortering gebak in
onze nieuwe koelvitrine

HEUINK „DESPANNEVOGEL"
bij de kerk

EEN BEGRIP VOOR PRETTIG WONEN

DE OPRUIMING DUURT VOORT ZIE ETALAGE

als vroeger thuis KEURSLAGER

DE GEHELE WEEK:

Verse worst 500 gr 348

Malse sloof lappen 500 gr
498

Ossestaart 500 gr 248

Dik bevleesde hips 500 gr
298

Dik vet spek 500 gr 150

Zuurkoolspek 500 gr 348

Braadvlees 500 gr 648

En denkt u ook nog wel

eens aan:

Rolpens 500 gr 548

Balkenbrij 500 gr 149

Bakbloedworsi 500 gr
175

Fijne of grove

Rookworst 500 gr 110
hierbij

500 gr zuurkool 25

VLEESWAREN:

250 gr boter ha m worst 150

150 gr gek. worst 89

150 gr gebr. gehakt 99

100 gr slagersham 120

100 gr peperpaté 118

Dagreklames
Woensdag

500 gr gehakt 275
1 kg nog voordeliger 499
500 gr rundergehakl

spec. 548

500 gr varkensgehakt
spec. 448

Donderdag

500 gr

malse
varkenslappen 348
Vrijdag en zaterdag

500 gr

schouder-
karbonade 298

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSIAGER

BEHANG OPRUIMING

10 - 50% KORTING
op o.a. de vele soorten wasbaar
behang

Zie onze etalages

^•LENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1300

HENGELO (GLD)

ZONDAG 27 JAN.

ARNE JANSEN en LES CIGALES

3barsvolgezettigheid



VOORDE

GRATIS

serviesbonnen
BIJ ELKE RIJKSDAALDER DIE U BESTEEDT

terra
IN PRACHTIGE KLEUREN: GROEN, ROOD EN AMBER

SOEPKOP VOOR 9 DUBBELTJES

COMPöTESCHAAL VOOR 7 DUBBELTJES

9 SERVIESBONNEN

7 SERVIESBONNEN

PLAT BORD
DIEP BORD
BEKER

VOOR 10 DUBBELTJES EN 10 SERVIESBONNEN

VOOR 10 DUBBELTJES EN 10 SERVIESBONNEN

VOOR 5 DUBBELTJES 5 SERVIESBONNEN

KOP EN SCHOTEL VOOR 10 DUBBELTJES EN 10 SERVIESBONNEN

DESSERT BORD VOOR 9 DUBBELTJES 9 SERVIESBONNEN

„ONS HUIS" VIERT EERSTE LUSTRUM
Het Hervormd gemeentecentrum „Ons Huis" aan de Beuken
laan te Hengelo Gld, bestaat 5 jaar.
Dit is een reden om feest te vieren en gefeest dat wordt er
De aktiviteitencommissie dit in het leven geroepen is, heeft
een programma samengesteld met voor elk wat wils.
Het begint op zaterdagmiddag 26 jan. met een middag voor
de jongere jeugd. De Kamé's, een internationaal bekend
clownduo zal de jeugd dan vermaken met hun dolle fratsen.
Kaarten voor deze middag zijn in voorverkoop bij ,Ons Huis'
Diezelfde dag, maar dan 's avonds zal disco-team Rotation
een avond vol muziek verzorgen voor de oudere jeugd. Op
deze avond zal ook de groep Shed Libation een optreden

verzorgen.
Dinsdagavond 29 januari staat het „Stadhuis op stelten".
Dit komische toneelstuk zal dan door een speciaal voor
deze gelegenheid gevormde groep op de planken gebracht
worden. Een avond die u niet mag missen. Er komen veel
grappige voorvallen in het stuk voor, die ongetwijfeld op
de lachspieren zullen werken.
De uitsmijter van het feestprogramm is de grote fancy-fair
die georganiseerd wordt op vrijdag 1 en zaterdag 2 febr.
Op deze gezellige avonden kan men vele mooie prijzen win-
nen en bovendien veel plezier beleven.
De aktiviteitencommissie heeft een mooi programma samen-
gesteld. Kom daarom naar „Ons Huis". Het zal u niet spijten

JAARVER( )ERING HAMOVE

In clublokaal v.d. Weer hield Hamové haar jaarvergadering. Voorzitter Wolsink kon
vele leden welkom heten, en wenste allen ook de Hamové ondanks de energie-
schaarste 'n goed jaar. Uit het verslag van secr. Burgers 'kwam de goede samenwer
king met de gemeente naar voren, terwijl ook aktiviteiten uitgebreid belicht werden.
Penningmeester Kreunen liet een positief en negatief geluid horen: de cross en de
club werden met een batig saldo afgesloten, terwijl de wegrace een flink nadelig
saldo opleverde, waardoor de vereniging een niet onaanzienlijke aderlating onder-
ging. De kascommissie zal nu bevatten H. Otterlo en J. M. Voskamp. De sportcom-
missie gewaagde bij monde van H. Holtslag van goede geslaagde ritten. Wel zal
de commissie graag wat meer leden aan de start zien. Het verslag van de trainings-
commissie Wossinkbos door K. Lubbers liet ook een positief geluid horen. Veel
aktiviteiten werden ontplooid. A. B. Wolsink en P. Pelgrum werden herkozen, in het



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Pracht BLOEMKOOL 148

Clementine
MANDARIJEN plmkg

vers gesneden
SOEPGROENTE 150 gr

ZUURKOOL 500 gr

JAFFA'S
12 a 14 stuks plm2kg

188

48

38

175

KELLERBIER
SLIJTERSBIER

MARTINI
de echte - rood, wit, dry

6 FLES

FLES 495

UIT DE DIEPVRIES
Iglo croquetten 4 stuks v .109 v 89
Patates f rites heel kg *17Q
VAN 220 VOOR

Reformartikelen, ook in uw super-
markt, uw voordeelmarkt

HAMBURGERS p.si

DIK SPEK

VERSE

VLEES VERS VAN HET MES

VARKENSLAPPEN

MAGER RIBSTUK169

lever

348

karbo-

nade

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
NU HEEL KILO

275

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr snijworst
150 gr palingworst
150 gr Haagse leverworst

119
119
69

ISOgrwildrollade

150 magere ham

119
129

ZUIVEL VOORDEEL

VOLLE DAGMELK Itr 72

KARNEMELK Itr 56

Vanille of chocolade VLA
heel Itr 89

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 79
wit 80

Vloerbrood van 132 voor 122
Tompoucen 4 voor 169

PUNTBROODJES 10 voor $5

„Bak eens met Baukje"

Deze week CChte taartina Van Baukje pak van 181 voor 165
Unox

tomatensoep
per klik 115 kij ons 3 klik 250

Biologisch

ALL
voordeelvat v 1775 v 1575 bij ons 1295

Vivo jam
aardb. - framb. - kers van 122 voor

Popla toiletpapier
pak 4 rol van 138 bij ons

Vivo panty's
40-44 en 44-46, met doorgebreid broekje 2 voor

99

109

350

Vivo slasaus
Vivo vruchtenwijn

Vivo limonadesiroop

Wessanen cacao

0,75 Itr
Itr

fles

250 gr

Unox rookworst 208 voor 189 - 278 voor 249

Ajax allesreiniger
flacon kg van 350 voor 268 bij ons

Chocolademelk

Enkhuizer mergpijpjes
liter

5 stuks

225

89

99

Vivo

koffiemelk
heel liter van 167 voor

Margarine

Rem /a Dex
per pakje geen 76 maar

bestuur. De contributie blijft ongewijzigd op ƒ 15.—, terwijl ook het entreegeld voor
nieuwe leden geen wijziging onderging. Het ledental blijft gestaag stijgen. Per 1 jan
had Hamové 334 leden. Het programma voor 1974 bevat weer vele punten. 2 febr.
de medewerkers-feestavond, 17 febr. betrouwbaarheidsrit op 't Zand, 5 maart film-
avond, 9 maart oriënteringsrit, 24 maart cross op 't Zand, 30 april oriënteringsrit,
30 juni toertocht, 18 aug. int. wegraces op de Varssel-Ring, 31 aug. oriënteringsrit,
14-15 (?) sept. VMC-ralley, 19 okt. oriënteringsrit. De 7 wedstrijden in het Wossink-
bos worden gehouden op elke eerste zaterdag van maart t.e.m. oktober, behalve
in de maand juli. Trainingskaarten kunnen weer aangevraagd worden. Voor de wed-
strijden dient met in het bezit te zijn van een kaart. De betrouwbaarheidsrit zal door
sportcommissie en commissie Wossinkbos weer op 't Zand worden uitgezet. Men
tracht weer een leuke route samen te stellen. Deelname is open voor iedereen.
Nadere berichten over de genoemde aktiviteiten volgen t.z.t.

Kerkdiensten

ZONDAG 27 JAN.

„On» Huls"

9 uur Ds Jansen

N«rf. Hen/. Kerk
10.30 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
10 uur jeugddienst

Vrllz. Hwv. Kerk

10.30 uur Ds P. J. v.d. Vange

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondag «d Ie rut wijkverpleging

Zr Foeken, Tel. 08340 3491

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eli, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

Weekendienst dierenartsen Steenderen
Dr van Nie, Baak, Tel. 05754-436

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

R-K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. MJs. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mla. Door da
week H. Mie 8 uur,

R.K. Kerk Kejjenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mla. Zondag 7.30
uur stille H. Mla. 9.30 uur H. Mla, 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavond^ 6
uur R.K. kerkdienst.



1969 Ons Huis 1974
Zaterdagmiddag 26 jan. 1974 te 2.30 uur

optreden van het internationale clownduo

met een afwisselend programma van
moderne clownerie, goochelen, snelteke-

nen enz.

Kaarten in voorverkoop bij Ons Huis.

Entree ƒ 2 —

Dinsdagavond 29 jan. 1974 te 8 uur

Feestavond
in verband met het 5-jarig bestaan van Ons Huis

Opvoering van o.a. het blijspel

Stadhuis op stelten
Entree ƒ 1.—

Voor de vervaardiging van onze uniformkleding heb-

ben wij plaats voor:

enige geroutineerde
NAAISTERS

Ook gehuwde vrouwen die van 7.30 tot 12.00 uur of
van 13.00 tot 17.00 uur willen werken, zijn welkom.

Prettige werksfeer, individuele productie en goede be-
loning behoren tot de normale voorzieningen

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heren J. C. See-

sing en T. Leonards.

UNIFORMKLEDINGFABRIEK

TH. SEESING EN ZONEN B.V.
St Janstraat 12 - KEIJENBORG (GLD)
Tel. 05753-1641 - Privé 1864 en 1938

Wij vragen tevens nog enkele goede

thuisnaaisters
liefst woonachting in Hengelo, Keijenborg of Velswijk

BART hef bezoek ehad
van un ölliesjeik

Dat beteikent dat Bart weer genog ben-
zine in de tenk e kregen, urn ow voort

te helpen.

Goa'j neet met den auto dan köj (zonder
bonnen) ok FIETSEN kopen bi'j Bart.

De vroag noar fietsen wodt hoe langer

hoe gekker.
Moar Bart hef nog un hele veurroad weer
an e kregen.

Un komplete fietse met alles der op en der

an steet te wachten bi'j

BARTANNEVELDT
Pastoor Thuusstroate 7 - Sprekhoorn 1296

öllie-sjeikdom Keijenborg

HAWILL KEUKENS
De Nederlandse keuken
met een eigen „stijl"
o.a. KEUKEN compleet met roestvry
stalen blad, 170 cm lang, 55 cm breed

van ƒ 432.- voor ƒ 400."
incl. BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
HUMMELOSEWEG 7 - HENGELO GLD

Onder of bovendeken
altijd een

VEILIGE ZWAKSTROOMDEKEIM
van

INVENTUM

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
Spalstraat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1285

Donderdag 24 januari a.s. hopen wij met onze kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen ons 55- jarig

huwelijk te herdenken.

D. BERENDSEN

A. F. BERENDSEN-LENDERINK

Hengelo Gld, januari 1974.

Kloosterweg 3.

Receptie van 8 tot 10.30 uur in zaal Concordia te

Hengelo Gld.

Ijsclub „de Molenkolk"
STEENDEREN

Zoals u misschien weet, heeft de gemeente Steen-
deren enkele talentvolle jonge schaatsers in haar

midden.
Ze oefenen momenteel bij de trainingsgroep Zutphen
met als trainingsplaats, de Deventer kunstijsbaan.
In het kader hiervan hebben ze onlangs meegedaan
aan enkele internationale schaatswedstrijden.
Dit overigens met opmerkelijke resultaten, o.a. Cock

Slakhorst, 2e op de 5000 m te Inzellll
U zult begrijpen dat hieraan hoge kosten zijn ver-
bonden. Denkt u maar eens aan materiaal, reis- en

verblijfkosten.
Om het mogelijk te maken voor deze en toekomstige
jeugdige Steendernaren hun talent te ontwikkelen,
heeft de ijsclub „de Molenkolk" het initiatief genomen
om met uw hulp te komen tot de oprichting van een

supportersvereniging
Belangstellenden worden hiertoe uitgenodigd om op

dinsdag 29 januari om 8 uur

aanwezig te zijn in café Heezen aan het marktplein
te Steenderen.

IJsclub „de Molenkolk"

N.V.E.V. af d. Hengelo Gld
Deze vereniging organiseert een cursus

gezelschapsspelen
voor jong en oud, gezelschappen en gezin
van 3 lessen op woensdagavond

6 - 13 en 20 februari

Kosten ƒ 3.— per les

Belangstel-lenden, dus ook niet-leden zijn van harte
welkom.

Opgavo: voor 26 januari.

Inlichtingen over deze cursus worden U gaarne ver-
strekt door de secretaresse mevr. Versteege-Eskes,
De Horst 3, Vorden, Tel. 05752-1694

GEVRAAGD

GEBR.WUESTENENKB.V.
AANNEMERSBEDRIJF - HENGELO GLD
TEL. 05753-1709

Hölscher
C H E M . R E I N I G E N

S U P E R K W A L I T E I T

20
K O R T I N G

filiaal: Hengelo Gld
Fa. Rietman
Spalstraat 17a,
Tel. 1418

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

.

AVIKO
aardappelverwerkende industrie

Grootste producent van voorgebakken aardappelprodukten (patates frites,

pommes parisiennes, aardappelschijfjes, pommes allumettes en rösti) in West-
Europa, wil haar produktiekapaciteit uitbreiden in het produktiebedrijf te

HOOG-KEPPEL
Hiervoor hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor:

mannen
die daadwerkelijk mee willen bouwen aan de toekomst van het bedrijf en hun

eigen toekomst.
Er wordt slechts gevraagd naar mensen met een juiste instelling, die bereid
zijn om in ploegendienst te werken (wisselend ochtend- - middagdienst).

Daar staat tegenover:

— een uitstekend basisloon

— ploegentoeslag
— overuren 150%
— vrije bedrijfskleding
— gratifikatieregeling
— premievrij pensioen
— dienstjaren toeslag
— reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer

Wilt U solliciteren naar een werkking in ons modern en hygiënisch bedrijf,
neem dan gerust en geheel vrijblijvend, telefonisch of persoonlijk kontakt op,
met één van onze heren Th. Hetterscheid of A. L. Kuperij bij AVIKO te Steen-

deren, tel.05755-341

AVIKO b.v., Prinsenweg 16 te Hoog Keppel

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Boekingen voor uw

ZOMERVAKANTIE 1974
zijn nu reeds mogelijk

Gaarne maken wij U deelge-
noot van onze vreugde, bij de
geboorte van ons zoontje en
broertje

BOUDEWIJN

G. Aalderink
T. Aa ld erin k-

Ellenkamp
Manon

Toldijk, 4 januari 1974.
Hoogstraat 38.

Biedt zich aan nette werkster
voor 2 halve dagen per week
Adres bureau de Reclame

Te koop stereo-platenspeler,
z.g.a.n., 1 huisspeelroulette,
groot, z.g.a.n. A. C. Adeler-
hof, Prunusstraat 1, Hengelo
na 5 uur

ledere zaterdag verse eieren
te koop: 48-52 gr 14ct; dubbel-
dooiers 20 et; 2e soort 12,5 et
D. Klein Bramel, het Stapel-
broek 2, Hengelo Gld,
Tel. 7209
Bij ons in de winkel laten lig-
gen: 1 pr herenhandschoen,
suède geel/bruin, 1 pr suède
donkerbruin, 1 pr glacé's, zw.
1 dames handschoen, glacé,
zwart, rechts
HEIJINK, „de Spannevogel"

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

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1079

NVEV afd. Hengelo Gld
Or>der enorme belangstelling werd m zaal Langeler door
Verstegen's kruiden- en specerijenhandel uit Rotterdam een
avond verzorgd die bijzonder goed is geslaagd.
Na een vlotte toelichting van de heer de Bie over de door
de heren Kromfoort en Loosen bereide spijzen, bestaande
uit een gebonden aspergesoep, champignonragout, nasi
goreng met satévlees en saus, het braden van karbonade
met een heerlijk sausje gemaakt van de braadjus, werden
deze klaargemaakte hapjes onder de aanwezigen verdeeld
om ze te proeven.
Zo u ziet aldus de heer de Bie: er is geen kunst aan om
op eenvoudige en vlugge wijze iets lekkers klaar te maken
U moet gaan experimenteren, met durf en fantasie komt u
een heel eind. Hij spoorde dames aan de kruiden die meestal
wel aanwezig zijn, ook te gaan gebruiken.
Bij haar woorden van darik voor deze succesvolle avond,
bood de presidente de heren een speciale Achterhoekse
attentie aan.
Hierna volgde de jaarvergadering, waarvoor door mevr.
Geertsma een voortreffelijk jaaroverzicht op rijm was ge-
maakt, met alle activiteiten daarin vermeld. Het verslag ge-
waagde van een zeer goed verenigingsleven in het af-
gelopen jaar.
Uit het verslag van de penningmeesteresse bleek dat de
financiële positie van de vereniging goed is, waardoor de
contributie niet wordt verhoogd, maar hetzelfde bedrag kan
blijven.
In de kascommissie namen zitting de dames Arendsen-
Herwers en Harmsen-Loman.
Bij de hieropvolgende bestuursverkiezing waren de dames
Smeenlk-Dickmann en Versteege-Eskes aftredend. Beide
dames stelden zich herkiesbaar.
Wegens te drukke werkzaamheden trad mevr. Maalderink-
Gotink als bestuurslid af en werd in haar plaats gekozen
mevr. Loman-Ruesink.
Het scheidende bestuurslid werd door de presidente harte-
lijk dank gezegd voor het werk wat zij heeft gedaan.
Met de mededeling dat de gezelschapsspelen op 6 februari
gaat beginnen, voor opgave zie men de advertentie in dit
blad) werd deze avond besloten.

HTV BERIEDT ZICH VOOR OP VOORJAARSUITVOERING
Nog gedachtig aan het succes dat zij boekte tijdens de ge-
houden najaarsuitvoeringen in 1973, heeft de Hengelose
Toneelver, haar blik al weer gevestigd op de voorjaarsuit-
voeringen die zijn vastgesteld op de zaterdagen 23 en 30
maart in zaal Langeler te Hengelo Gld. Inmiddels is in stu-
die genomen „Het vrolijke tankstation", een stuk waarin
door de komische typeringen der rollen tal van amusante
voorvallen plaats vinden, welke een garantie vormen voor
een avond van lachen. In de meer dan 5 jaar dat de HTV
nu al toneelopvoeringen verzorgt, heeft zij voor heel wat
publiek het toneelspel tot een boeiend kijkspel gemaakt.
De naam HTV heeft als vereniging bij de bevolking een be-
kende klank gekregen.
Dit beseffend, zetten de leden van de Hengelose Toneelver
zich ten volle in, om die goede naam te laten voortleven.
Er is een grote mogelijkheid aanwezig dat de HTV ook op-
tredens moet verzorgen in één of meerdere buurtschappen

KORT ALLERLEI

Een kwart eeuw lidmaatschap van de chr. gem. zangver.
Soli Deo Gloria werd gehonoreerd met de verenigingsin-
signe voor H. Korten, J. Weijers en H. Olthof.

De welzijnscommissie Keijenburg en omstreken ziet de
vorming van een nieuw dorpshuis snel naderbij komen.
Met gezamenlijke krachten nu de thermometer nog even
een flinke duw omhoog geven.

De manager van disco-team Rotation, Chris Lubbers, en de
animator van de disco-avonden in „Ons Huis", werd door
medewerkers op originele wijze gelukgewenst met de ge-
boorte van een dochter.


