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CLAN
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS

Kerkstraat 17 - Hengelo

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

BIJ vivo

zonnige voorjaarsprijzen

Wat een stunt:

Wasverzachter
2 litersfles

Suiker

van 470 voor

per kg

Nu de aardappelen slechter worden

Spaghetti van 117 voor

Torn. puree 2 blikjes

H.O. havermout
deze week

Lange vingers
groot carton 400 gram

Mini mars
grote zak van 228 voor

Nibb-it cocktail
van 154 voor

159

109

98

49

85

198

198

129

Croma
het alom bekende bak- en braadvet

van 92 voor 85

Iglo croquetten
normaal 119 deze week 89

C. PETERS -SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

V.V.D.
Uw partij

Stem daarom:

lijst 4

Gelegenheid tot het

verzilveren van vak.bonnen
voor de feestdagen

OP MAANDAGAVOND 1 APRIL

van 7-9 uur bij

A. HULSTIJN, Vordenseweg 27

Het bestuur NVV

624e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag l april a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd
worden dan t.e.m. 6 april.

Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1957

HENGELO (GLD)

ZONDAG 31 MAART

LAMARA

3 bars vm gezelligheid

Wie heeft er op 18 maart zijn
horloge laten liggen?
Schröder bij de kerk

Wegens overcompleet te koop
TV en wascombinatie. Vorden-
seweg 32, Hengelo Gld

Te koop 4-pits gasstel (aard-
gas),lamp (3 glaskelken),

grijze heren winterjas, maat
52, z.g.a.n., blauw herencos-

tuum met vest, maat 52 z.g.a.n.

Westerstraat 98, Hengelo Gld
Tel. 05753-1917

Te koop Cox Spaniel, 1 jaar

oud (teef). B. Wieggers, Ker-
velseweg 11, Hengelo Gld

Gelegenheid voor uitbroeden
van eieren. Wentink, Tel. 2104
D 96, Hengelo Gld

Te koop prachtige jonge hen-
nen, ras Hubbard, volledig ge-
ënt. Bretveld, Ruurloseweg 88

Hengelo Gld, Tel. 05753-7282

Rodenstock
modelbrillen

Bison siliconen kit
Velpon
Rubberlïjm
Krach tl i j m
Componentenlijm
Fotolijm
Witte houtlijm
E l ast i c f i lier
Polystyreen lijm

Lijmproblemen?
elastisch en afdichtend

huishoudlijm, om direct bij de hand te hebben

voor het lijmen van rubberstrips

kontaktlijm, zonder persen of klemmen

metaal, marmer en glas

plakt foto's op papier of karton

ook voor posters en reprodukties

dichtblijvend, elastisch, naden en kieren

voor bouwdozen

ïfelLENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

A. Groot Kormelink
OPTIEK

Ondergetekende neemt grond-
monsters, uitgebreid onder-
zoek, voor een goed bekend
staand bureau en tegen een
billijke prijs. J. JoHnk, Hare-
weg 114, Doetinchem

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1979

Deze week hebben wij voor u

500 gram

Magere hamlappen

498
Magere runderlappen

598500 gram

Magere speklappen

500 gram

Bitterballen

10 stuks

Fricandellen

w .tuk. 325

99

Kroketten

1O stuks 325
Nieuws voor uw boterham:
snij worst 100 gr 89
tongeworst 100 gr 89
paté 100 gr 89
gebr. runderroMade

100 gr 125
slagersham 100 gr 115

Dagreklames
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

348
Woensdag

500 gr gehakt + kruiden
275

1 kg nog voordeliger 499

500 gr rundergehakt
spec. 648

500 gr varkensgehakt
spec. 448

Donderdag

500 g malse varkenslappen

368
Magere runderstooflappen

500 gr 498

Vrijdag en zaterdag

500 g schouderkarbonade

289
500 gr kuikenbouten

348

KEURSLAGER

Voor persoonlijke bediening:

Keurslager van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

Hierbij delen de

Hengelose en Keijenborgse winkeliers
mede, dat m.i.v. l april 1974

hun zaken 's woensdags om 12.30 uur

en zaterdags 16.30 uur zijn gesloten

COöP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD

SPAREN:

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

automatisch sparen ambtenaren-sparen
gewoon sparen bedrijffssparen
termijn sparen grijp 5.
jeugdsparen

Alle spaarvormen



Garnavalsver. „De Keidarpers"

Ledenvergadering
OP ZONDAG 31 MAART A.S.

IN ZAAL WINKELMAN, aanvang 10.30 uur

AGENDA:

1 Opening.

2 Verslag secretaris.

3 Verslag penningmeester + kascontrole.

4 Bestuursverkiezing.

Aftr. de heren Hoenink en Sloot (herkiesbaar).

Nieuwe kandidaten worden voor de aanvang van de

vergadering ingewacht.

5 Statuten.

6 Mededelingen bestuur.

7 Rondvraag.

Het VROLIJKE TANKSTATION
IS NOG GEOPEND

a.s. zaterdag 30 maart
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Geopend vanaf 's avonds 7 uur

Voor maar f 2.— per persoon koopt u

hier een goede lachlust bij de opvoering

door de Hengelose Toneelver. H.T.V.

Ongetwijfeld kan men dan beamen:

Ondanks concurrentie van radio en TV,

zijn we toch tevree met de H.T.V.

Deze avond is een herhaling van een geslaagde op-

voering j.l. zaterdag van het stuk „Het vrolijke tank-

station".

Denk aan voorverkoop. Zeer belangrijk

U haalt geen krokodil aan

een vishaak op
't Onmogelijke kan MODEHUIS LANGELER u

ook niet bieden.

Maar wel 't beste in dames-, heren- en kinder-

mode voor haast onmogelijke prijzen,

't Is te bekijken!

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

AANRECHTEN

KEUKENS

Alle soorten
KASTEN

BUFFETTEN

HEIJINK
HEEFT HET

VOLOP

Dahlia's - Gladiolen
knolbegonea's enz.

Potgrond, koemest, compost,

Asef korrels
VOOR TUIN EN GAZON, IN ONZE

grote verkoop-bloemenkas

FA.WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Gekleurde jongens slipjes

2.90alle maten nu

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Wandkastjes
60 breed

80 breed

100 breed

120 breed

43.50

51.50

64.50

75.00

Heijinh
„DE SPANNEVOGEL"

Kerkdiensten
~-M«M0BI

N«d. Herv. Kerk

ZONDAG 31 MAART

8.30 uur Ds Jansen

10 uur Ds Jansen

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel
10 uur Ds J. P. Kabel

VrUz. Htrv. Kerk

9.30 .uur Ds D. A. P. Rasch

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Pieper, Tel. 05753-2002

Zondagsdienst wijkverpleging
Zr Culeman. tel. 1397

Weekendienst dierenartsen Steenderen
Dr van Mie, Baak, Tel. 05754-43b

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30
uur en zondags van 12-12.30 uur

RJC Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mie 8 uur.

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

R.K. Kerk Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mts. 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonda O
uur R.K, kerkdienst

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

elke dag van 9-10 uur en donderdags van

18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

René Notten in aktie tegen zijn oude club PAX

HARTEWENS VERVULD

Onlangs tipten wij het in ons blad al even aan, n.l. een

mogelijke verkiezing voor het Nederlands elftal van René

Notten.

Na diens goede wedstrijd in Jong Oranje tegen Hongarije,

viel de keus van Dr Frantisek Fahrdronc op de ex-PAX-

voetballer, voor de wedstrijd Nederland-Oostenrijk.

René in Oranje, daarop kan geheel sportminnend Hengelo,

doch bovendien de gehele Achterhoek terecht trots zijn.

Volgens de statistieken is René Notten één van de weinige

Achterhoekers, die nu het Oranje-shirt om zijn schouders

mag hangen als nationale voetballer.

Na deze hartewens zou er voor René nog een wens te ver-

vullen zijn, n.l. verkiezing voor de selectie voor het wereld-

kampioenschap.
René Notten, oud-voetballer bij PAX en thans contract-

speler bij FC Twente, blijft ondanks al deze successen,

nog steeds een gewone Hengelose jongen, ondanks dat hij

thans in Enschede woont.

ZWEMBAD HENGELO GLD

Over enkele weken zal de voorverkoop van zwemabonne-
menten van start gaan.
Tijdens het afgelopen seizoen is er reeds op gewezen dat
voor het seizoen 1974 pasfoto's nodig zijn om op de abonne
menten te bevestigen.
Het bestuur heeft gemeend voor een goede controle en voor
zo min mogelijk oponthoud bij de kassa, dit verplicht te
stellen.
Wij zijn er in geslaagd een systeem te vinden, om één foto,

die bevestigd wordt op een stamkaart, een vijftal jaren
geldig te laten.
ledere abonnementhouder, dus ook personen van 4 t.e.m.
14 jaar, die bij het gezin behoren, ontvangen een stamkaart.
Hierop wordt de foto bevestigd.
Bij deze stamkaart kan elk jaar een seizoenkaart worden ge-
kocht.
In de volgende jaren kan dus de oude stamkaart worden
gebruikt, de uitgaaf van pasfoto's is dus eenmalig.
De stamkaarten met volgkaarten (seizoenkaarten) worden
door ons in een plastic hoes gedaan.
De hoofden van de lagere scholen hebben hun medewerking
reeds tegezegd om een fotograaf tijdens de schooluren ge-
legenheid te geven pasfoto's te maken.
Wij hebben een fotograaf gevonden, die voor f 1.75 een
4-tal foto's zal maken.
Indien uw kind(eren) geen pasfoto's hebben, kunnen zij op
school deze laten maken. (De kosten zijn dan f 1.75).
Bij de aanvraag van een zwemabonnement dient u op de
achterzijde van de foto de naam en de geboortedatum te
vermelden.

NOABERPLICHT WEER EVEN OP DE VOORGROND

Verhuizing landbouwersgezin op de originele toer

Precies 47 jaar, nadat hij geboren was op de boerderij

„'t Hietveld", ging Albert Harmsen, landbouwer te Hengelo,

deze woning verlaten om zich elders te gaan vestigen.

Daarvan geheel onbewust, werd hij door zijn nieuwe en

oude buurt afgehaald met een oude boerenwagen waarop hij

met zijn echtgenote, zoon, dochter en broer plaats moest

nemen.

Om het compleet te maken, werden in optocht de koeien van

landbouwer Harmsen meegevoerd achter de wagen. Aan-

gekomen bij diens nieuwe bedrijf ,,'t Wassink" aan de

Memelinkdijk stonden daar de buurvrouwen gereed, met de

kinderen om de nieuwe buurmensen te verwelkomen, waar-

bij een keurige boog was gemaakt.

Om de nieuwe buren in te wijden, moesten de fam. Harmsen

en de koetsiers, de heren Hendriksen en Wasseveld, een

borrel in ontvangst nemen, waarna B. Zemmelink als eerste

buurman, de nieuwe buren toesprak.

Dit stukje noaberschap oftewel burenplicht, viel uiteraard

in goede aarde bij de familie Harmsen, die de nieuwe buren
maar ook de oude buurmensen 's avonds op een gezellig

en inteim feestje op de nieuwe boerderij inviteerde.

FANCY-FAIR SUPPORTERSVER. „PAX" ZEER GOED

GESLAAGD

De door de supportersvereniging van PAX georganiseerde

fancy-fair is geweldig geslaagd.

Dit ondanks de concurrentie van de BB quiz op de TV op

zaterdagavond.

Het bestuur van de supportersvereniging wil een ieder, die

mee heeft geholpen of op enigerlei wijze heeft bijgedragen,

die het slagen van de fancy-fair zeker maakte, heel hartelijk

danken.

Men wil geen namen noemen, daar er gevreesd wordt, er

dan soms iemand te vergeten.

Nogmaals alle trouwe helpers veel dank en tot volgend jaar.

Zondag 31 maart a.s. begint het grote ge-
weld.
Dan n.l. organiseert de Stichting Motor-
cross Roden te Roden (Dr), op het mooie
zandcircuit „De Zuurse Duinen" te Steen-
bergen (gem. Roden) de 1e kampioens-
wedstrijd in de klasse 350 cc Sen. + Int.
Met spanning wordt naar deze datum uit-
gekeken. Hoe zal het Nederlands kam-
pioen Gerrit Wolsink vergaan, nu hij van
Maico is overgestapt de fabrieks Suzuki.
Is hij de periode van gewenning en aan-
passing te boven, zal hij ongetwijfeld weer
hoge ogen gooien. Dit heeft men onlangs
in St Anthonis kunnen zien, waar hij op
magistrale wijze 2 manches won en door
domme pech voor de overwinning werd
uitgeschakeld.
Zijn grote en enthousiaste supportersclub
zal in grote getale aanwezig zijn om hem
aan te moedigen.
Zal zijn grootste rivaal Frans Sigmans, die
getuige de fraaie ereplaatsen in het voor-
seizoen behaald en wat duidt op een vorm
die groot is, in staat zijn Gerrit Wolsink
het leven zuur te maken. Start hij op de
monocross Yamaha of op het oude, maar
vertrouwde type? Allemaal vragen die op
31 maart te Roden beantwoord zullen wor-
den. Maar er zijn meer kapers op de kust
voor één van de ereplaatsen: Tiny van Erp
Frans, Paul en Toon Karsmakers, Hans
Polsvoort, Wieger Boersma, de nieuwe
int. Sietze de Boer uit Roden en de kleine
Mattie Ghielen (een groot talent).
Een rijdersveld dat spannende wedstrijden
waarborgt.
Het bijprogramma bestaat uit de klassen
250 cc junioren en zijspannen junioren.
De wedstrijden beginnen om 2 uur en het
circuit is gelegen aan de weg van Norg
naar Roden, het is goed bepijld dus ge-
makkelijk te vinden.

Een fraaie actie-opname van motorsport-
fotograaf Jan Burgers

GROTE PARTIJ

Heugaflor
tapijttegels
met kleine foutjes

25%
onder de normale prijs

LUBBERS
woninginrichting

Woningruil

Wij zoeken een woning te

Hengelo Gld, in ruil voor een

4-kamerflat, 1e etage, Over-

stegen Doetinchem. Vrije hoek

pracht uitzicht. Inlichtingen:

Caenstraat 232, Doetinchem,

of tel. 05753-1484

Nieuw vurenhout
3.3 cm dik

voor de halve prijs

HEIJINK
„De Spannevogel"

Verse eieren te koop

(bruine)

G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAG BEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

dat hele
goedkope tapijt....
dat koopt u
maar één keer!

U kunt het overal kopen, tapijt
van 'n paar tientjes per
strekkende meter. Maar vraag niet
hoe liet er na een paar maanden
uitziet. Een algemene klacht over
dit soort tapijt is dat het snel plet,
waardoor overal looppaden
ontstaan, én dat het zeer snel
smoezelig wordt. En hoe komt dat?
Omdat het voor een groot tlccl
lucht is wat u koopt. Wees daarom
verstandig, kijk niet alleen naar
uiterlijk, maar vooral naar de
dichtheid van de pool.

Wij hebben nu tapijt met
150.000 tot 200.000 poolltisjes
per m2.

Dat is 2.x / o v e e l a l s b i j normaal
tapijt. Wij durven het dan ook
rustig jaren te garanderen. Kom
eens langs en vraag eens naar de
kwaliteiten Verto-light,Verto-sea,
enVerto-voque.

de prijzen liggen tussen
125.-en 139.- per nieter.
Kamerbreed.

LUBBERS
woninginrichting
Raadhuisstraat - Hengelo Gld

Tel. 05753-1286



supermarkt!

GROENTE EN FRUIT

BLOEMKOOL

JAFFA GRAPE FRUIT
3 voor

Hollandse PAPRIKA
2 voor

Geschr. WORTELTJES
500 gr

Puike AARDAPPELEN
5kg

88
118
48

98

SLIJTERIJ „DE ZON"

BESSENJENEVER Itr 795
SONNEMA

BERENBURGER
liter van 1235 nu 1135

1430

haantjes 3 25
per stuk 1050 gram

GROTE SPEELBAL 165

VLEES VERS VAN HET MES

3 HAMBURGERS

MAGER POULET
met gratis pijpje

MAGERE

SPKKÜPJES

179 VERSE BRAADWORST 348

MAGERE HAMLAPJES 479

MAGER

lilllSTI'k 525
Elke dinsdag en woensdag GEHAK TDAG 500 gr slechts

NU HEEL KILO
275

alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr palingworst 119
150 gr snijworst 129
150 gr gekookte worst 109
«•••••"••̂ •«•••••••••••MMâ nBMBBMW

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

150 gr magere ham

500 gr balkenbrij

129
125

VOLLE YOGHURT Itr

CHIPOLATAVLA * Itr

79

59

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 78

wit 79
Puntjes 6 voor 85

Rozijnenbrood 770 gr 198
Donderdag t.e.m. zaterdag

SLAGROOM

ANANASSNIT 298

moderne kindertruitjes
maat 116 • 164 prachtige voorjaars kleuren geen 1250 maar 995

Halvarine

Blue band
perkuipje van 72 voor

De originele

Lux afwas
flaconvan179voor154 bijons

Suiker kg 105
De kwaliteit

Vivo Jus d'Orange

Vivo macaroni
normaal en vlugkokend

fles 98

59
500 gram

Duyvis slaolie fles

Vruchtenhagel pak

Vivo luiers 30 stuks

Radion plastic zak

179

69

Z95

425

Vivo chocoladerepen 6 voor 139

Vivo citron up Itr 87

Gevulde koeken 4 stuks 95

Romige

custard
pak 400 gram

De geliefde California

groentesoep
per blik 105 bij ons

UW DRUKKER? JA JUIST, WOLTERS!



Provinciale Statenverkiezing 1974

K.V.P
Mr. C. H. B. WINTERS

No.1 van lijst 1
Als u woensdag 27 maart zó uw stem uit-

brengt, bent u weer verzekerd van een

partij die een

eerlijk en verantwoord
beleid nastreeft.

De Katholieke Volkspartij is als vanouds

nog steeds de partij die uw aller belangen

behartigt.

Maak dus gebruik van uw stemrecht en

stemt bewust op:

Mr. C. H. B. WINTERS

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Amsterdam, Herengracht 580

Ter kennis van belanghebbenden wordt
gebracht, dat de periodieke verificatie
van de spaarboekjes van ons agentschap

STEENDEREN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6

zal plaatsvinden op 8 t.e.m. 11 april 1974

ten kantore van voornoemd
agentschap, alwaar de boekjes
dienen te worden ingeleverd

van 9.00-12.30 uur
en van 14.00-17.00 uur

De spaarbank waar
iedereen zich thuis voelt

600 vestigingen in Nederland

WIJ VRAGEN VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING

ERVAREN
GEREEDSCHAP-
MAKERS

Goma
Metaalwarenfabriek
RUURLOSEWEG 80 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1660

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

SPAARBANK

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1964 611 Stallen

TH. J. HANRATH, arts

AFWEZIG
van l t.e.m. 22 april

Waarneming aan huis door dhr. en mevr. S. Boorsma,

artsen

HET KAN NIET OP, BIJ

CENTRAMARKT

MASSOI
Een tas DIXAN
van 820, geen 698 alleen bij ons

Wasverzachter Robijn

flacon iy2 liter

Centra halfvolle koffiemelk
litersfles

Rem ia zonnebloem slasaus
van 280 geen 240 nu

Bavaria pils
krat 24 fles voor slechts

Nutroma koffiemelk
Va liter geen 146 nu

Appelsap

Dr Siemer fles 0,7 Itr

Sisi sinas
litersfles

Centra beschuit
2 rollen

J oden koe ken

voorraadbus 17 stuks nu

P

625

198

139

225

595

129

75

89

79

139

In muilen en Zweedse klompen
EEN ENORME KEUZE

DEZE WEEK

Als speciale aanbieding:

linnen muilen v. slechts ƒ 9.50

WULUNK'S SCHOENHANDEL

Wegens ziekte, voor tijdelijk gevraagd

telefoniste/typiste
gehuwd of ongehuwd

Eventuele werktijden nader overeen te komen

TH.F.SEESING&ZNB.V.
KEIJENBURG - Tel. 05753-1641

OLIEBOLLENAKTIE „DE BLEIJKE"

U denkt toch wel aan de

OLIEBOLLENAKTIE

van het bejaardencentrum „De Bleijke" op

donderdag 28 maart a.s.

Ze zijn weer lekker!!

Inlevering en verzilvering van

vak.bonnen
voor de bouw op dinsdag 2 april

voor de landbouw op vrijdag 5 april

's avonds 8 uur bij

J. BERENDSEN, lekink 12, Hengelo Gld

Het bestuur CNV

NOG ENKELE ROLLEN

kamerbreed tapijt
v.„af ƒ 49.50

per str. meter. GRATIS GELEGD

Heijink
„DE SPANNEVOGEL"

FA. KöHLER-WISSINK
OPTIEK SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

Confectiebedrijf Winkelman B.V.

WIJ VRAGEN

WIJ BIEDEN

KEIJENBORG

MEDEWERKSTERS om onze produktiemogelijkheden

te kunnen vergroten, voor controle en strijkwerkzaam-

heden.

Tevens kunnen nog meisjes geplaatst worden als

NAAISTER of LEERLING-NAAISTER.

PRIMA SOCIALE VOORZIENINGEN, GOED VAST

LOON EN EEN PRETTIGE WERKSFEER

in een jong en dynamisch bedrijf.

INLICHTINGEN Dagelijks aan het bedrijf, Pastoor Thuisstraat 12,
Tel. 05753-1354

Na 18.00 uur:
H. G. B. WINKELMAN, Teubenweg 54, Keijenborg

G. W. B. WINKELMAN, Westerstraat 4, Hengelo Gld,

Tel. 05753-2188

Zwembad
Hengelo G

< ;

Het bestuur van de Stichting Zwembad Hengelo Gld, deelt u mede, dat er van

1 april t.e.m. 26 april gelegenheid bestaat om gezins- en individuele abonnementen

in voorverkoop aan te vragen.

De abonnementsprijzen zijn gelijk aan het seizoen 1973 met uitzondering van de

gezinsabonnementen.

Evenals vorige jaren zullen de hoofden van de lagere scholen hieraan medewerken.

Ook is er een voorverkoop op enkele avonden, de voorverkoop ter gemeente-

secretarie 's morgens van 9 tot 12 uur, komt te vervallen.

De avond-verkoop te Keijenborg:

donderdag 11 en 25 april van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de lagere school

De avond-verkoop te Hengelo Gld:

vrijdag 5 en 26 april van 19.00 tot 20.00 uur ten gemeentehuize.

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto moeten
worden ingeleverd.

tot 26 april later

Gezinsabonnement (ouders en kinderen van 4 t.e.m. 14 jaar) ƒ 75.— f 90.—

Volwassenabonnement vanaf 15 jaar f 40.— ƒ 50.—

Kinderabonnement (geb. na 30 april 1959) ƒ 25.— f 30.—

Naam aanvrager:

geboortedatum adres

wenst een abonnement voor een gezin/volwassene/kind voor het seizoen 1974.

Hij heeft van een IEDER een pasfoto overgelegd met aan de achterzijde de naam

en geboortedatum.

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam echtgenote en kind(eren), geb. na 30 april 1959) geboortedatum
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Hengelo Gld 1974 Handtekening

Het verschuldigde bedrag ad. ƒ ontvangen op 1974

Gezinsabonnement no.:

Volgkaarten no.:

Volwassenabonnement no.:

Kinderabonnement no.:

Uitgereikt d.d.:

j


