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Afwezig van 29 augustus tot 11 september 1974:

P.G. J. HEUSSEN

reclameadviseur te Amsterdam

direkteur Ad Hoc Advertising b.v.

De praktijken worden waargenomen door

S. P. Spaanderman, direkteur Ad Hoc Advertising b.v.,

Willemsparkweg 135, Amsterdam, Tel. 020-765528.

Unieke aanbieding

PROEFSET
Ellen Betrix

REINIGINGSCREME - TONIC

LOTION - CRÈME - MAKE UP

SAMEN ƒ1.95
Bij aankoop Ellen Betrix nagellak

Lipstick gratis
zolang de voorraad strekt

LENSELINK

VIVO RECLAME
altijd goed

Vivo speculaas
pak 400 gram 1e pak 149 2e pak 64

Vivo Candida volle koffiemelk
fles 1000 gram Ie fles 207 2e fles 103

Vivo vruchtenwijn
literfles 1e fles 248 2e fles 124

Calvé pinda's
zak 375 gram 1e zak 235 2e zak 117

Vivo halvarine
kuipje 250 gram Ie kuipje 67 2e kuipje 33

Koopmans pannekoekmeel
speciaal 1e pak 100

All voordeelpak
1e pak 895

Lux afwas
grote flacon 1e fles 213

2e pak 50

2e fles 106

Andy normale flacon
Ie fles 198 2e fles 99

Staalwol met zeep Brille
5 sponsjes Ie pak 129 2e pak 64

Sunlight bontkracht
gezinspak Ie pak 360 2e pak 180

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

dinsdag 27 aug. 1974

CLAH
Deze week

by de keurslager

DE GEHELE WEEK:

Magere

Speklappen

500 gram 178

Rauwe ham

100 gram 148

Magere

Hamlappen

500 gram

Tongenworst

89150 gram

RIB of HAAS

Karbonade

500 gram 425

Gébr. r.rollade

100 gram 120

Mager

Rundvlees

500 gram 598
Gebr. gehakt

99150 gram

DAGREKLAMES:
Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst

298

Donderdag:

500 gr
malse varkenslappen 368
500 gr vleesribbetjes 98

Woensdag:

500 gr gehakt + krulden

250

1 kg nog voordeliger

399
500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 g schouderkarbonade
500 GRAM KUIKENBOUTEN

500 GRAM SCHENKEL

10 BITTERBALLEN

10 KROKETTEN

10 FRIKANDELLEN

3 LOEMPIA'S

289
375

498

99

325

199

KEURSLAGER Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo GId

U bent ook vrij om mooi te willen zijn en de

kollektie mode 1974 bij MODEHUIS LANGELER

zal u zeker interesseren, als U eens komt kijken.

modehuis

628e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop
maandag 2 sept. a.s.

Bestelde loten kunnen niet langer gereserveerd
worden dan t.e.m. 7 sept. a.s.

B E C K I N G
Spalstraat 12 - Hengelo GId - Tel. 05753-1957

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

EXTRA EXTRA

5 kg

puike aardappelen
voor slechts

2 kg

handappels
zeer lekker

1 zak

gesneden rode kool

Carvan cevitam

ELKE DAG

verse chrysanten
UIT EIGEN KWEKERIJ

FA.WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

155

179

39

159

Naai- en knipcursus
Dames, die interesse hebben om haar
eigen kleding te maken, kunnen hiervoor
onze cursus volgen, die eind september
start.

Ook is er een middagcursus van 1.30 tot
3.30 uur.

Inlichtingen en aanmelding bij

mevr. Schröder bij de kerk

C.J.V. „Jong Hengelo"
In september beginnen de clubs weer als volgt:

MEISJES:

5e / 6e jaars L.O. 5 september '74

le jaarsV.O. 2 september'74

2e jaars V.O. 5 september '74

DARTELS

MARTELS

DONDELS

JONGENS:

SPERWERS

VRIJBUITERS

VALKEN

5e / 6e jaars L.O. 6 september '74

lejaarsV.O. 6 september'74

2e jaars V.O. 3 september '74

Voor zover plaats, mogen de 3e-jaars leden nog
blijven en zijn nieuwe leden van harte welkom.



Uit voorraad

ALLE TYPES

MIELE
wasautomaten
vaatwasmachines
drogers
ALLES MET AANTREKKELIJKE KORTING

ERKENDE MIELE SERVICE

Dit betekent voor u snelle en voordelige

service

WINTERS
Spalstraat 8-10 - HENGELO GLD

MIELE, er is geen betere

^Kerkdiensten

ERDENKING KONINGIN WILHELMINA FONDS
3t Koningin Wilhelmina Fonds bestaat in 1974 25 jaar. Dit

ïldt zowel voor de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds

s voor de Nederlandse Vereniging tot Steun aan het

Dningin Wilhelmina Fonds.

e vereniging, die de fondsen bijeenbrengt, groeide in dat

dvak van nul tot 420.000 leden en werft nu jaarlijks meer

m 10 miljoen gulden.

e stichting, die begon met een kapitaal van ruim 2 miljoen

jlden, besteedt de gelden voor het werk. De uitkeringen

m de vereniging aan de stichting liepen in een kwart eeuw

3 tot ruim 96 miljoen gulden.

at alles is niet zo maar tot stand gekomen. Daarvoor is

)or vrijwilligers hard gewerkt.Vooral dankzij de belange-

ze inzet van de bestuursleden der 1500 plaatselijke af-

jlingen en hun 80_ tot 100.000 medewerkers kan het KWF

jgen op de grootste jaarlijkse kollekte-opbrengst van de

jle inzamelingen die Nederland kent.

it jaar zal naar schatting tussen 4 en 5 miljoen bijeenkomen

t deze huis-aan-huis en straatkollekte. Een bedrag dat in

sn jaar tijd ongeveer verviervoudigd is. Het peil van de

jbrengst stijgt de laatste jaren echter niet evenredig met

j kosten verbonden aan de research.

Amsterdam - Koninginneweg 28 - koördineert het Centraal

jreau van de Vereniging KWF onder verantwoordelijkheid

m het hoofdbestuur al dit werk. Daar komt de kollekte-

)brengst binnen. En de kontri'buties, die de 420.000 leden

arlijks betalen: gemiddeld zes en een halve gulden per lid.

jn jaar totaal van 7,5 miljoen komt op die manier binnen.

ie kontributies (Smiljoen) en de opbrengst van de grote

)llekte (4,5 miljoen) vormen de pijlers, waarop het KWF-
3'bouw vast kan steunen.

aarnaast ontvangt het KWF ongeveer twee miljoen aan

fenissen en legaten e.d. per jaar; de gelden uit de perso-

jelsakties, waarvoor het personeel uit 2200 bedrijven el*ke

aand een gulden geeft, totaal nu bijna ƒ 700.000,— per

ar; dan de algemene bijdragen via de afdelingen, nu op

;n niveau van zeven ton per jaar. Als laatste nieuwe aktivi-

it de opbrengst van de zgn. gesponsorde advertenties,

igeveer twee ton. Algemeen totaal: 13,5 miljoen over 1973.

at is het heden, nu terug naar het verleden.

ationaal Geschenk
1948 vierde Koningin Wilhelmina haar 50-jarig regerings-

bileum. Als nationaal geschenk werd aan haar een bedrag

mgeboden: ƒ2.081.127,50.

jdens de inzameling van dit bedrag ontstond de gedachte

; gelden te besteden voor de kankerbestrijding.

eze twee miljoen kwam beschikbaar, mede dank zij de ver-

>op van de jubileuminsignes met de beeltenis van Koningin

'ilhelmina. Op 2 september 1948 werd het bedrag aan de

Dningin overhandigd. Zij had inmiddels haargoedkeuring

jrleend aan de doelstelling en besloten dat de gelden aan

ï bevolking zelf ten goede zouden komen. Ook was Konin-

n Wilhelmina bereid gevonden haar naam aan het op te

?hten fonds te geven.

p 14 maart 1949 werd de Stiching Koningin Wilhelmina

)nds opgericht met als beginkapitaal het al genoemde be-

•ag. Het komité dat met de inzameling was belast, trad als

>orlopig bestuur op.

e Vereniging werd op 21 juni 1949 opgericht. De naam was

ereniging Koningin Wilhelmina Fonds, voortzetting van de

ndsen 1918 en 1948 ter bestrijding van de kanker. Later

deze betiteling gewijzigd in: Nederlandse Vereniging tot

teun aan het Koningin Wilhelmina Fonds.

et embleem van het KWF, de doorboorde krab, kreeg zijn

•ote bekendheid tijdens de beroemde Haak-in-actie van

han Bodegraven Gerard Hoek via de NCRV-radio in de

ren 1950 en 1951.

j het eerste lustrum had de Vereniging reeds bijna 5 mil-

en aan de Stichting overgedragen, bij het 10-jarig bestaan

as dit gegroeid tot 18 miljoen, bij het 15_jarig bestaan tot

!, bij het 20-jarig bestaan tot 62 miljoen en in 1973 was het

taalbedrag toegenomen tot ruim 96 miljoen gulden,

ïn geweldig bedrag dat in hoofdzaak is besteed aan het

iderzoek naar het ontstaan van kanker, verbetering van de

ïhandelingsmethoden en daarnaast aan voorlichting, voor-

>rg en begeleiding.

• is een enorme vooruitgang geboekt,

ank zij de bemoeiingen van het KWF in de afgelopen

> jaar is bereikt dat:

enkele tientallen procenten van de circa 36.000 nieuwe

inkerpatiënten genezen kunnen worden, waarbij dit per-

intage per lokalisatie verschilt;

j helft van alle patiënten geneesbaar zou blijken, als bij

lepatiënten tijdig de diagnose kan worden vastgesteld en

s elke patiënt bij de juiste groep specialisten terecht komt;

de meeste gevallen van longkanker en enige andere vor-

en van kanker vermijdbaar zijn geworden: nu reeds is een-

;rde van de kankersterfte bij mannen te voorkomen, niet

>or genezing, maar door de ziekte(n) niet te krijgen door

jrmijding van rookwaren;

sommige vormen van kanker opgespoord kunnen worden

stadia, dat de dragers ervan zelf nog geen klachten

ïbben.

ZONDAG 1 SEPT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

H« Herder Kapei
10 uur Ds F. Gerbrandy

HOT. KM*

Geen dienst

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

FLK. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mie. Door d»

week H. MJa 8 uur

Zondugsdlerut wijkverpleging

Zr Lucie Marie, telefoon 1315

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mla. Zondag 7.30

stille H. Mia. In Zelhem zaterdagavonde 6

uur stille H. Mla. 9.30 uur H. Mla. 11 uur

PK. kwfcdterwt

Weekendienst dierenartsen Steenderen
Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922

Zondagsdienct dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

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

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,

BIEZEN TEGELS
30x30 cm dubbeldek

VAN 198 VOOR

125
LUBBERS

WONINGINRICHTING

Te koop perceel kuilgras en

gratis af te halen mengmest.
H. Sesink, Broekstraat 1, Baak

Tel. 05754-484

Te koop puike aardappelen
H. Menkveld, Banninkstraat 41

Hengelo Gld, Tel. 1567

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURQ
TEL 05753-1978

Niet bereikt werd, dat:

a alle kankers geneesbaar zijn;

b de bevolking in voldoende mate alle 'kansen benut die

thans beschikbaar zijn om meer kankerpatiënten te genezen;

c behalve de oorzaak van longkanker andere oorzaken voor

andere vormen van kanker bekend werden.

De vijand is echter nog lang niet verslagen. De geldont-

waarding maakt het steeds moeilijkerom de eindjes aan

elkaar te knopen.

Bij de komende kollekte zal dan ook weer een massaal

beroep worden gedaan op het Nederlandse vofk.

Geef goed, geef gul!

Stelt U gezamenlijk op achter het KWF, zodat wij wellicht

eens kunnen zeggen: het was moeilijk, maar het is voor

elkaar gekomen.

GEMEENTENIEUWS

NIEUWE GEMEENTEGIDS

Binnenkort verschijnt er een gemeente-gids voor de ge-

meente Hengelo Gld.

De voorbereidingen daartoe geschieden van gemeentewege

en zijn reeds in een gevorderd stadium.

Aan alle ter secretarie bekende instanties, organisaties,

instellingen en verenigingen is een vragenlijst verzonden,

met het verzoek de juiste informaties te willen verstrekken,

aangezien de voorhanden zijnde gegevens in veel gevallen

verouderd zijn.

Ten einde echter deze nieuwe gids zo volledig mogelijk te

doen zijn, wordt aan een ieder, die meent een bijdrage aan

deze gids te kunnen leveren in de informatie-verstrekking,

welke voor de inwoners van belang is, de gelegenheid ge-

boden, zich daartoe in verbinding te stellen met de secre-

tarie, afd. Algemene Zaken, tot uiterlijk 1 sept. a.s.

INLEVERING ONGEWENSTE WAPENEN
Bij Koninklijk Besluit van 4 juli 1974, nr. 131, zijn de zo-

genaamde „nunchaku-wapenen" onder de werking van de

Wet tot wering van ongewenste handwapenen gebracht.

Dit besluit treedt in werking op 5 september a.s.

Een nunchaku-wapen bestaat in originele uitvoering uit twee

aan een der uiteinden door middel van een koord aan elkaar

verbonden hardhouten stokken ter lengte van ± 50 cm.

Dit wapen, dat tevens kan dienen als slagwapen, kan wor-

den gebruikt om ledematen of de hals van de tegenstander

te omklemmen.

Een ieder die een nunchaku-wapen in zijn bezit heeft, wordt

in de gelegenheid gesteld, dit wapen in te leveren geduren-

de het tijdvak van 5 t.e.m. 18 sept. a.s.

Voor elk ingeleverd wapen wordt een tegemoetkoming ver-

strekt van ƒ 1.—.

De inlevering kan geschieden bij de Rijkspolitie ter plaatse.

ORIËNTERINGSRIT HAMOVÉ
Zaterdag 31 aug. a.s. houdt de Hamové haar jaarlijkse avond
rit. Door de snortcommissie is een leuke rit uitgezet, die

over wegen binnen de gemeente Hengelo Gld voert.'
Men heeft weer gezorgd voor aantrekkelijke prijzen.
De sportcommissie rekent op een flinke deelname van
Hamové-leden, zeker nu de drukte van de wegraces achter
de rug is.

Natuurlijk zijn ook andere deelnemers van harte welkom.
De inschrijving is vanaf 7 uur in Hotel Michels, waar om

8 uur de eerste start plaats vindt.
Komt allen en doe mee

De internationale wegraces 1974 te Hengelo Gld op circuit
de „Varssel-Ring" zijn weer achter de rug. Publiek, deel-
nemers en organisatoren hebben kunnen genieten van een
fijn racefestijn. In iedere klasse was er volop spanning. Op
de foto hierboven raast de Japanner Takazumi Katayama
over het circuit. Hij won de 250 cc internationalen en van

pure vreugde draaide hij een extra ronde, daarbij vrolijk
zwaaiend naar het publiek. Boet van Duimen verbeterde het
ronderecord en bracht het op 1.56.9, dat is een gem. snel-
heid van 149.297 km per uur. De NOS-TV verzorgde een
rechtstreekse reportage van de races en beelden in Studio,
sport

OPENING AMRO BANK

TE HENGELO GLD

In het voormalig pand van bakkerij

Demming in de Spalstraat te Hen-

gelo Gld werd op vrijdagmiddag 23

, aug. de officiële opening verricht.

Deze opening werd verricht door

burgemeester Jhr Mr L. P. Ouarles

van Ufford.

Zaterdag 24 aug. hield de ban een

z.g. „open huis", waarbij de kinde-

ren werden vergast op poppenkast

en enige attracties.

Maandag 26 aug. ging de bank

open voor het normale bankverkeer

Hierbij een foto van het fraaie pand

der bank in de Spalstraat.

Aannemersbedrijf Cuppers en Zn

te Hengelo Gld-Vorden tekende

voor de verbouwing.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

JAMES GRIEVE

PAPRIKA

RODE KOOL

SNIJBONEN
gesneden kant en klaar

500 gram

98

OO

68

75
SLIJTERIJ „DE ZON"

JONGE JENEVER Itr 925

Zoet Spaanse WIJN fles

BOOTZ RUM
FLES VAN 1095 VOOR

UIT DE DIEPVRIES

HAANTJES
plm 900 gram 289

MOSSELEN in 't zuur
per pot 185

VLEES VERS VAN HET MES
3 GE DERSE SCHIJVEN
RUNDERSTOOFLAPJES
Mager FRICANDEAU

Magere

VERSE BRAADWORST
DIKKE RIBBETJES
Magere VARKENSROLLADE

298
98

545

Puur mager

rosbief
Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

500 gr slechts NU HEEL KILO 465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

100 gr mager ontbijtspek
150 gr gebr. gehakt
150 gr magere ham

79
89

119

Leverworst
250 gram 148

Heel Boerenmetworstje

elke 2e 250 gram 74
245

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 69

KARNEMELK

YOGHURT

Itr 59

Itr

BROOD EN BANKET

Gesneden

6 lunchbollen

5 krentenbollen

ROOMBOTERKOEK 159
Jongens- en meisjes kniekousen

deze week slechts 225
Altijd weklom

hagelslag
400 gram

Suiker
max. 3e kg per klant

Vivo speculaas pak 129 elk 2e pak 64

Vivothee pakje 83 elk 2e pakje 41

Unox groenlesoep extra 230 elk 2e blik 115

Molnij luiers 30 stuks 511 elk 2e pak 255

V ivo vruchtenwijn Itr 248 elk 2e liter 124

Raak sinas of citroen 169 elke 2e fles 84

Volle koffiemelk Itr 207 elke 2e Itr 103

Smiths Chips fam.baal 115 elke 2e baal 57

All voordeelkoffer 895 elke 2e koffer 447

Sunlight bontkracht 360 elk 2e pak 180

Andy flacon 198 elke 2e fles 99

Lux af was fles 213 elke 2e f les 105

De enige echte

Hero cass/s
liter van 139 bijons 105

m

halvarine
per kuipje 67 elk 2e kuipje



Toto Lotto
Als verenigings-functionaris voor Lotto- en
Toto-aangelegenheden voor de S.V. Willem

Teil, treedt met onmiddellijke ingang op:

H. D. RIETMAN
SIGARENMAG AZIJN

Spalstraat 19 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1418

Uw formulieren voor Toto en Lotto kunt U dus

daar inleveren.

Wij hopen dat U hiervan in grote getale ge-
bruik zult maken!

Schiet Vereniging Willem Teil

Lotto Toto

KEIJENBORGERS,

opSOenSlaugenlsept.

groot
fancy-fair
in zaal WINKELMAN

met mooie en vele aantrekkelijke prijzen

U laat ons (de jeugd) dit jaar toch ook weer meegenieten
van het karnaval?

KOM DAN NAAR ZAAL WINKELMAN

Prins Vincent 1

COöP. RAIFFEISENBANK - RABOBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan l - Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek - Kapelweg 16
Tel. 05736-369

Boeking van Uw

W I N T E R S P O R T R E I S

is nu reeds mogelijk

HENGELO (GLD)

ZONDAG l SEPT.

GRAGE

3 bars vol gezelligheid

DAMES

Voor STOF - KNOPEN - BAND - GAREN -

RITSEN - BORDUURPAKKETTEN - GESPEN

APPLICATIES enz. moet U wezen bij

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

P.S. Tevens hebben wij alle

SIMPLICITY PATRONEN
in voorraad

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LM B Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS
Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen

AUTOBEDRIJF HERWERS BV
biedt aan:
DATSUN 140J DE LUXE

DATSUN 140J DE LUXE

DATSUN180B HARDTOP

DATSUN 120A COUPÉ

DATSUN 100A

DATSUN 1200

DATSUN 1200

SIMCA RALLEY 2

SIMCA RALLEY 1

TOYOTA CORROLA

DAF 55

HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-33055

1974

1973

1973

1973

1972

1972

1971

1973

1970

1972

1968

Inruil en financiering mogelijk

uw eigen spaarbank
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK

rente *°*"
 0/

°
Assur.kantoor TIJKKEN

Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

SPAARBANK

Zondagsschool Dorp

Zondag l sept. a.s.
wordt de zondagsschool hervat in het gebouw van de

Ds J. L. Piersonschool.

Nieuwe leerlingen uit dorp en buitenwijken zijn harte,

lijk welkom.

het horloge
uit een
andere
wereld

Charmant edelstalen
horloge met datum-
aanwijzing. Gegaran-
deerd waterdicht.
21-steens, schokvrij

Q 8802 v.a. 118.-

CITIZEN
superieure kwaliteit

uit japan.

A. Groot Kormelink
HORLOGERIE

Spalstraat 27 - Hengelo Gld

Tel. 1771

Voor de vele gelukwensen,

bloemen en cadeaus, ontvan-

gen ter gelegenheid van ons

huwelijk, zeggen wij u heel

hartelijk dank.

L. Kranenbarg

J. G. Kranenbarg-

Jolink

Hengelo Gld, aug. 1974.

Hertenweg 1.

Een meisje van 14 jaar zoekt

zaterdags werk. Liefst met

kleine kinderen. Annie Saal-

mink, Wichmondseweg 49,

Hengelo Gld

Gevonden een jongenspyama
10-12 jaar en te koop giet-

ijzeren stalroosters en hang-

kettingen. M. Hiddink (Lende-

rink) Beekstraat 2, Hengelo G

Te koop openhaard blokken.
A. Saalmink, Rozenstraat 7,

Hengelo Gld

Te koop eetaardappels Pim-

pernel. B. Mulderij, Beuken-

laan 13, Hengelo Gld

Te koop moes- en handappels
en een klein partijtje zoete
Bloemé. M. J. Spekkink, Baak

Tel. 05754-458

Te koop een toom beste dek-

rijpe B-f Yorkshire beren,
hoge index. G. H. Ruesink,

Hoogstraat 21, Toldijk-Steen-

deren, Tel. 05755-306

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

GROTE FANCY-FAIR „DE KEIDARPERS"

Met veel elan werken de leden van de karnavalsvereniging

,,de Keidarpers" aan de voorbereidingen van de grote fancy-

fair 1974.

Dit attraktief gebeuren vindt plaats van vrijdag 30 aug. t.e.m.

zondag 1 sept.

Het is zeer aantrekkelijk om zijn kunnen uit te proberen op

de talloze spelonderdelen, die de fancy.fair zal bieden.

De deuren van de fanc-fair (in zaal Winkelman) zijn ge-

opend op vrijdag en zaterdag van 19 tot 23 uur .terwijl men

zondags al om 11 uur v.m. terecht kan, tot 's avonds 11 uur

De kinderen mogen op hun eigen wijze de fancy-fair be-

leven en wel van 14 tot 17 uur.

Een goed bezoek zal de ,,leut"-kas weer op een hoger peil

brengen en weer zorgen voor een fijn karnaval.


