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„ONS HUIS" - Hengelo GId
HENGELO GLD

GROTE

fancy-fair
vrijdag 4 en

zaterdag 5 febr. 1972

Zalen open te 19.00 uur

Verkoopstand, prijsschieten en -sjoelen,

hoofd van Jut, kegelbaan, bingozaal en

vele andere attracties

Gezellig zitje met muziek

Zaterdagmiddag 4 februari 1972 te 14.30 uur

KINDERFESTIJN

Doorlopende poppenkast- en tekenfilm-

voorstellingen, grabbelton, spèerwerpen

en nog diverse spelen.

Samen uit naar de fancy-fair!
Ja, doen!!

Bond voor

Premievrij Staatspensioen
afd. Hengelo GId

Wegens het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd en door ziekte van

bestuursleden zijn wij genoodzaakt onze

afdeling van de Bond voor Premievrij

Staatspensioen te

ontbinden
Ook vanwege de hoge kosten kunnen wij

ons werk niet meer behoorlijk uitvoeren.

Allen, die thans nog lid zijn, kunnen op

dinsdagavond 8 febr.
om 7 uur in ZAAL BRUGGINK

een deel van hun ledengeld terug ont-

vangen. Het restant van de kas wordt

dan verdeeld.

Het bestuur

In verband met het overlijden van de heer A. Wisse-

link Sr, delen wij u mede dat het

taxi-rijden en het

ziekenvervoer door ons

op dezelfde wijze zal

worden voortgezet

Garage Wisselink
STEENDEREN

TRA

Vivo aanbiedingen
BIJ AANKOOP VAN 'N ROOKWORST NAAR KEUZE

l pond zuurkool 25

Cocktail-uitjes
grote pot mooie kleintjes 169

Augurken grote pot 159

Zeeuwse bruine bonen

Krenten

per pot

groot pak 400 gram

per pak

Mooie handdoek
EXTRA KOOPJE

75

59

39

195

Zoete Spaanse sinaasappels
net a 2 kg 189

Malse HAANTJES
1050 GRAM alleen deze week 275

C. PETERS-SUETERS
VIVO ZELFBEDIENING KEUENBURG

r

kunt U nog halen:

uitzonderlijke koopjes
't Loont, de etalage-aanbiedingen te zien

Schröder BIJ DE KERK

Medebouwer gevraagd voor

de helft van een dubbele

woning.

Te bevragen bij:

B. Halfman
D 24b - Hengelo GId - Tel. 05753-1605

SPECIALE AANBIEDING

ONDERGOED

reeds vanaf 98 et

Schröder BIJ DE KERK

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel of hebben een begin van spatadervorrhing. Misschien omdat
ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!

UW BENEN
STEUN

Drogisterij LENSELINK
u vindt daar LUXOVAR- Dat

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

moc'erne artsen worden voorgeschreven
k' J verschillende soorten beenklachten.
^ moet zeker eens informatie vragen?

|\ l P

B • ff*
Ut mm

KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TELEFOON 1300

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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"

258

149

149

79

BIEDT U...

Woensdag - GEHAKTDAG

l kg nog voordeliger 399
500 gram

verse lever 199
100 gram

gek. slagersham 99
De gehele week

Malse varkenslappen

Unox rookworst

Dik bevleesde hips

500 gram

250 gram

500 gram

UIT ONZE DIEPVRIES

Kabeljauwfilets (Frionor) 400 gram

Boerenkool (Groko) 750 gram

Doperwten (Groko) 450 gram

Vissticks (Frionor) 10 stuks

299

169

299

278

125

155

178

Donderdag

500 gram

magere speklappen 199
3 stuks

tartaar 198

500 gram

dikke vleesribbeljes 149
150 gram

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

Soepvlees (m.kl.b.)

Ossesstaart

RAUWE HAM, 100 gram

GEKOOKTE LEVER, 100 gram

CASSELERRIB, 100 gram

500 gram

500 gram

500 gram

299

248

248

118

EIGENGEMAAKTE (per beker)

238

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Partij schaatsen
ZOWEL VOOR KINDEREN

ALS VOLWASSENEN

Partij oliehaarden

.De Heide Smid"
F 61 - HENGELO GLD

TEL 05753-7271

Heeft u al een AFVALEMMER

merk JUMBO
Het mooie oranje model met

deksel

prijs ƒ 19.75

We hebben ze in voorraad,,

zomede ook de zakken daar-

voor

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
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In plaats van kaarten

Op donderdag 10 februari a.s. hopen de heer en

mevrouw

G. SMEENK

en

W. M. SMEENK-JANSEN

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

kinderen en kleinkinderen

Steenderen, februari 1972.

Kruisbrinkseweg 14a.

Dag-adres: Hotel „Den Bremer", Toldijk,

Steenderen

Receptie van 7.00 tot 9.30 uur n.m.

Het voorjaar is er nog niet,

maar nadert langzaam

BEHANG

in vele tinten en kwaliteiten

PLAKTAFFELS AANWEZIG

Verf, vele hout-

waren, en kleine

ïjzerwaren
Alles voor de doe-het-zelver

vindt u in de winkel bij

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg - Hengelo Gld

ZONDAG 6 FE BR.

orkest

Sang und Klang

met zang van

Cecil

NCORDIA
HENGELO GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...

uw salaris bijvoorbeeld
Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u2 V2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.

Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo l Deze service is gratis l

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

Vanaf heden zijn wij weer geopend

II ij heten u hartelijk weihom

in onze nieuwe zaak

Als tijdelijke openingskorting geven wij m\ PCI op

gereedschappen - ijzerwaren - gasfornuizen

huishoudelijke artikelen - luchtbuksen

land- en tuinbouwgereedschappen

FA. HORSTINK
KERKSTRAAT 15 - HENGELO GLD - TEL. 1238

Erkend gas- en waterfitter

Grote sortering in

gashaarden, kachels en gevelkachels

Wij zijn ruim gesorteerd in

buffetten

hang-, legkasten
pracht modellen

Tevens uit voorraad leverbaar

vouwdeuren
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg - Hengelo Gld

l.v.m. fancy-fair

boeken ruilen
van het NUT op

DONDERDAG 3 FEBR.

in plaats van vrijdag 4 febr.

t
Te koop overjarige stalmest

Zeer geschikt voor de tuin

Kan worden thuisbezorgd.

D. Scholten, F 56, Hengelo G

Tel. 7285

Te koop 11/2 na snijmais, mon-

sters aanwezig. E. J. Olthof,

D 113, Hengelo Gld, Tel. 1733

Te koop jonge konijnen. H. J.

Haverkamp. Zonnestraal 6,

Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden
voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog kl«*r

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Een salarisrekening
bijdcABN,datispas
gemakkelijk!

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?

Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steed
voor u klaar voor periodieke betalingen

bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten

(met gratis formulieren). Betaalcheques

en alle andere service die een moderne

bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw

saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt

(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een salarisrekening

Kerkdiensten

ZONDAG 6 FFEBR.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds Jansen

10.30 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goftd* Harder K*pel

10 uur Dr A. v.d. Hoeven
bed. H. Doop

Vrljz. Herv. Kerk

Geen dienst

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.

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. l-oeken. Hummelo, Tel. 08348-236

R.K. Kerk Keyenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds

6 uur R.K. kerkdienst

Dierenartsengroepspraktijk Hengelo-Zelhem
Dr Eli telefoon (05753) 1420 b.g.p. 008

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277
SpreeKuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en /ondaq *sn
9.30-10 0.0 uur

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 Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

v*eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. *. i

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.

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

Voor

familiedrukwerk

handelsdrukwerk

folders

en alle andere

werk

naar uw DRUKKER

Wo/ters

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK

GEMEENTE-AVOND

Op donderdag 24 februari a.s. zal er in „Ons Huis"

aan de Beukenlaan weer een gemeente-avond worden

gehouden.

Allen die tot de hervormde gemeente behoren, zijn

van harte welkom. Het onderwerp voor deze avond

zal zijn: zondagsviering. Aanvang. 8 uur n.m.

FAFNCY-FAIR IN „ONS HUIS"

De actiecommissie van „Ons Huis vestigt langs deze

weg nog graag even de aandacht van de lezers op

de 4 en 5 februari a.s. in „Ons Huis" te houden fancy-

fair.
U kunt daar aan een reeks van attracties deelnemen.

Naast de welhaast vertrouwd geworden kegelbaan

is er gelegenheid tot schieten, sjoelen en speer-

werpen; nieuw zijn de prijzenboom, de kop van Jut

en de bingozaal.
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Uw bijzondere

aandacht wordt gevraagd voor de verkoopstand waar

goed bruikbare artikelen te koop zijn. Vooral de

afdeling textiel is uitstekend vertegenwoordigd.

Zaterdagmiddag 5 februari wordt er voor de jongere

jeugd een KINDERFESTIJN georganiseerd.

Doorlopende poppenkast- en tekenfilmvoorstellingen

zullen daar voor de vrolijke noot zorgen.
De jeugd kan, zoals gewoonlijk, grabbelen en verder

door deelneming aan verschillende behendïgheids-

spelen trachten een prijsje in de wacht te slepen.

Voor hen die het van al het geloop „in de benen"

krijgen, biedt het gezellig ingerichte zitje gelegenheid,

onder het genot van een koele drank of een harttige

hap, weer op verhaal te komen.
Al met al is het zeker de moeite waard op één van de

avonden een bezoek aan de fancy-fair te brengen.

U zult er beslist geen spijt van hebben.

Catechisatie Ds M. Jansen

Ma. 7-8: 7 febr. 7-8

Ma. 8-9: 7 febr. 8-9

Wo. 7-8: 9 febr. 7-8

Do. 7-8: 10 febr. 7-8

Do. 8-9: 10 febr. 8-9

GEMEENTENIEUWS

Zoals bekend geschiedt de verkoop van plastic zak-
ken, waarin het huisvuil aan de ophaaldienst moet
worden opgegeven, door diverse plaatselijke winke-

liers.
De verkoopprijs bedraagt per bundel van 20 zakken

ƒ 4.50, die door de winkeliers, na aftrek van een ge-

ringe vergoeding wegens uitgiftekosten, aan de ge-

meente moet worden afgedragen.

Uit reacties van enkele inwoners is gebleken dat er

misverstand bestaat over het karakter van deze ver-

koopprijs. Men is van mening dat deze prijs veel te

hoog is, mede omdat er naast dit bedrag nog een

jaarlijks vast recht van ƒ 25.— aan de gemeente ver-

schuldigd is.
Voorts wordt aangevoerd dat in andere gemeenten

de zakken veel goedkoper zijn, waarbij wordt ver-

ondersteld dat dit mede te danken is aan het achter-
wege laten "van de opdruk van de naam der gemeente.

In verband hiermede wordt erop gewezen dat in

bedoelde verkoopprijs van ƒ 4.50 slechts een klein

gedeelte betrekking heeft op de werkelijke kostprijs

der zakken en dat het restant van dit bedrag en de

jaarlijkse vaste vergoeding ad ƒ 25.— het karakter

heeft van vergoeding van de door de gemeente ver-

leende dienst van het ophalen van het huisvuil.

De gemeente 'had uiteraard ook de zakken kosteloos

kunnen verstrekken en de vaste vergoeding op bv.

ƒ 50.— kunnen stellen.
De raad dezer gemeente heeft echter gekozen voor

een vast bedrag van ƒ 25.— per jaar per aansluiting

en voor een opslag van de kostprijs der zakken om

aldus een billijke kostenverdeling te krijgen voor de

deelnemers aan de huisvuil ophaaldienst. Degenen

die veel vuil aan de dienst meegeven (zoals bedrijven,

winkels, pensions) betalen op deze wijze meer voor

de verleende dienst dan een gezin.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de opdruk Hengelo Gld

op de plastic zak noodzakelijk is om te voorkomen

dat elders voor een lagere prijs aangeschafte zakken

aan de alhier werkende vuilnisophaaldienst worden

aangeboden, zulks ten koste van de overige deel-

nemers.

GELDERSE MELKWINNINGSDAGEN

De melkwinningscommissie in Gelderland nodigt u uit

tot het bijwonen van een melkwinningsdag op vrijdag

18 februari a.s. in zaal Wildenbeest te Doetinchem.

Aanvang van de bijeenkomst 9.30 uur v.m.

OPRUIMING
van

boeken

Wolte
boekhandel

rs
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Een salarisrekening
bij de ABN, dat is pas
gemakkelijk!

Waarom zou u uw salaris niet direkt op
een ABN-salarisrekening laten storten?
Het staat er veilig en verlost u van
een hoop kopzorgen. De bank staat steed
voor u klaar voor periodieke betalingen
bijvoorbeeld. Bankgiro faciliteiten
(met gratis formulieren). Betaalcheques
en alle andere service die een moderne
bank nu eenmaal te bieden heeft. Over uw
saldo kunt u steeds beschikken. U krijgt
(na overleg) krediet tot duizend gulden
als een soort voorschot op uw salaris.

U bent welkom bij de

Algemene Bank Nederland
voor een salarisrekening

Hengelo Gld Hummeloseweg 14

Telefoon 1897

liensten
«•BS
6 FFEBR.

krv. Kerk

|rder Kapel

loeven
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»rv. Kerk

Hengelo Gld.

H. Mis. Zondag 8.30
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wijkverpleging

, Tel. 08348-236
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H. Mis. Zondag v.m.
9.30 uur H. Mis. 11
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^ktijk Hcngelo-Zelhem

3) 1420 b.g.g. 008

Weekenddienst doktoren
Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

SpreeKuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en /ondao van

9.30-1000 uur

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 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 Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

v'eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers dinsdags te.m. vrijdags

van 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. j, i

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.

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

Voor

familiedrukwerk

handelsdrukwerk

folders

en alle andere

werk

naar uw DRUKKER

Wolters

NG? LENSELINK

GEMEENTE-AVOND

Op donderdag 24 februari a.s. zal er in „Ons Huis"

aan de Beukenlaan weer een gemeente-avond worden

gehouden.

Allen die tot de hervormde gemeente behoren, zijn

van harte welkom. Het onderwerp voor deze avond

zal zijn: zondagsviering. Aanvang. 8 uur n.m.

FAFNCY-FAIR IN „ONS HUIS"

De actiecommissie van „Ons Huis vestigt langs deze

weg nog graag even de aandacht van de lezers op

de 4 en 5 februari a.s. in „Ons Huis" te houden fancy-

fair.
U kunt daar aan een reeks van attracties deelnemen.

Naast de welhaast vertrouwd geworden kegelbaan

is er gelegenheid tot schieten, sjoelen en speer-

werpen; nieuw zijn de prijzenboom, de kop van Jut

en de bingozaal.
Er zijn prachtige prijzen te winnen. Uw bijzondere

aandacht wordt gevraagd voor de verkoopstand waar

goed bruikbare artikelen te koop zijn. Vooral de

afdeling textiel is uitstekend vertegenwoordigd.

Zaterdagmiddag 5 februari wordt er voor de jongere

jeugd een KINDERFESTIJN georganiseerd.

Doorlopende poppenkast- en tekenfilmvoorstellingen

zullen daar voor de vrolijke noot zorgen.

De jeugd kan, zoals gewoonlijk, grabbelen en verder

door deelneming aan verschillende behendigheids-

spelen trachten een prijsje in de wacht te slepen.

Voor hen die het van al het geloop ,,in de benen"

krijgen, biedt het gezellig ingerichte zitje gelegenheid,

onder het genot van een koele drank of een harttige

hap, weer op verhaal te komen.
Al met al is het zeker de moeite waard op één van de

avonden een bezoek aan de fancy-fair te brengen.

U zult er beslist geen spijt van hebben.

Catechisatie Ds M. Jansen

Ma. 7-8: 7 febr. 7-8

Ma. 8-9: 7 febr. 8-9

Wo. 7-8: 9 febr. 7-8

Do. 7-8: 10 febr. 7-8

Do. 8-9: 10 febr. 8-9

GEMEENTENIEUWS

Zoals bekend geschiedt de verkoop van plastic zak-

ken, waarin het huisvuil aan de ophaaldienst moet

worden opgegeven, door diverse plaatselijke winke-

liers.

De verkoopprijs bedraagt per bundel van 20 zakken

ƒ 4.50, die door de winkeliers, na aftrek van een ge-

ringe vergoeding wegens uitgiftekosten, aan de ge-

meente moet worden afgedragen.

Uit reacties van enkele inwoners is gebleken dat er

misverstand bestaat over het karakter van deze ver-

koopprijs. Men is van mening dat deze prijs veel te

hoog is, mede omdat er naast dit bedrag nog een

jaarlijks vast recht van ƒ 25.— aan de gemeente ver-

schuldigd is.
Voorts wordt aangevoerd dat in andere gemeenten

de zakken veel goedkoper zijn, waarbij wordt ver-

ondersteld dat dit mede te danken is aan het achter-
wege laten'van de opdruk van de naam der gemeente.

In verband hiermede wordt erop gewezen dat in

bedoelde verkoopprijs van ƒ 4.50 slechts een klein

gedeelte betrekking heeft op de werkelijke kostprijs

der zakken en dat het restant van dit bedrag en de

jaarlijkse vaste vergoeding ad ƒ 25.— het karakter

heeft van vergoeding van de door de gemeente ver-

leende dienst van het ophalen van het huisvuil.

De gemeente had uiteraard ook de zakken kosteloos

kunnen verstrekken en de vaste vergoeding op bv.

f 50.— kunnen stellen.

De raad dezer gemeente heeft echter gekozen voor

een vast bedrag van ƒ 25.— per jaar per aansluiting

en voor een opslag van de kostprijs der zakken om

aldus een billijke kostenverdeling te krijgen voor de

deelnemers aan de huisvuil ophaaldienst. Degenen

die veel vuil aan de dienst meegeven (zoals bedrijven,

winkels, pensions) betalen op deze wijze meer voor

de verleende dienst dan een gezin.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de opdruk Hengelo Gld

op de plastic zak noodzakelijk is om te voorkomen

dat elders voor een lagere prijs aangeschafte zakken

aan de alhier werkende vuilnisophaaldienst worden

aangeboden, zulks ten koste van de overige deel-

nemers.

GELDERSE MELKWINNINGSDAGEN

De melkwinningscommissie in Gelderland nodigt u uit

tot het bijwonen van een melkwinningsdag op vrijdag

18 februari a.s. in zaal Wildenbeest te Doetinchem.

Aanvang van de bijeenkomst 9.30 uur v.m.

OPRUIMING
van

boeken

Wolters
boekhandel

MEN BIEDT TOCH ZO'N LEKKER VOORDELIG ASSO

Sinaslimonade
zonder prik maxi fles 2 liter 169

Vivo thee pak 100 gr 79

Unox kippeseop 2bl* 158
Vivo Jus d'Orange 130

Tolet air
per bus slechts 239

groent

Appelmoes of

capucijners
per blik 75 4 blik naar keuze

DE HELE WEEK

Magere hamlapjes

Dik ribstuk

Verse braadworst
150 gr palingworst

150 gr leverworst

379

449

258
98

69

MAGER

klap

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

speklapjes

VRIJDAG EN ZATERDAG

Slavinken 3 voor 169

Runderstoof lapjes 349

Lende of rosbiei 549
Fricandeau 498

100 gr magere ham 89

Schou

karb
alle vleesprijzen

VIVO eigen import

sinaasappelen
plm 2 kg

Te koop: afbraakproducten zoal
pannen - planken - ribben -

Te bevragc



ENTE-AVOND

onderdag 24 februari a.s. zal er in „Ons Huis"

e Beukenlaan weer een gemeente-avond worden

den.

die tot de hervormde gemeente behoren, zijn

larte welkom. Het onderwerp voor deze avond

n: zondagsviering. Aanvang. 8 uur n.m.

CY-FAIR IN „ONS HUIS"

ïtiecommissie van „Ons Huis vestigt langs deze
log graag even de aandacht van de lezers op

ïn 5 februari a.s. in „Ons Huis" te houden fancy-

it daar aan een reeks van attracties deelnemen.
de welhaast vertrouwd geworden kegelbaan

gelegenheid tot schieten, sjoelen en speer-
>n; nieuw zijn de prijzenboom, de kop van Jut

bingozaal.
n prachtige prijzen te winnen. Uw bijzondere

cht wordt gevraagd voor de verkoopstand waar
bruikbare artikelen te koop zijn. Vooral de

ig textiel is uitstekend vertegenwoordigd,
iagmiddag 5 februari wordt er voor de jongere

een KINDERFESTIJN georganiseerd.
>pende poppenkast- en tekenfilmvoorstellingen

daar voor de vrolijke noot zorgen.
Ligd kan, zoals gewoonlijk, grabbelen en verder

deelneming aan verschillende behendigheids-
trachten een prijsje in de wacht te slepen,

hen die het van al het geloop „in de benen"

i, biedt het gezellig ingerichte zitje gelegenheid,
het genot van een koele drank of een harttige

/eer op verhaal te komen.
; al is het zeker de moeite waard op één van de

rn een bezoek aan de fancy-fair te brengen,

er beslist geen spijt van hebben.

lisatie Ds M. Jansen

Ma. 7-8: 7 febr. 7-8

Ma. 8-9: 7 febr. 8-9

Wo. 7-8: 9 febr. 7-8

Do. 7-8: 10 febr. 7-8

Do. 8-9: 10 febr. 8-9

:NTENIEUWS

(bekend geschiedt de verkoop van plastic zak-
/aarin het huisvuil aan de ophaaldienst moet

opgegeven, door diverse plaatselijke winke-

rkoopprijs bedraagt per bundel van 20 zakken
die door de winkeliers, na aftrek van een ge-

/ergoeding wegens uitgiftekosten, aan de ge-

; moet worden afgedragen,
icties van enkele inwoners is gebleken dat er
stand bestaat over het karakter van deze ver-
ijs. Men is van mening dat deze prijs veel te

s, mede omdat er naast dit bedrag nog een
s vast recht van ƒ 25.— aan de gemeente ver-

gd is.
wordt aangevoerd dat in andere gemeenten

[ken veel goedkoper zijn, waarbij wordt ver-
teld dat dit mede te danken is aan het achter-
aten van de opdruk van de naam der gemeente.
>and hiermede wordt erop gewezen dat in
Ie verkoopprijs van ƒ 4.50 slechts een klein
e betrekking heeft op de werkelijke kostprijs
<ken en dat het restant van dit bedrag en de
;e vaste vergoeding ad ƒ 25.— het karakter
an vergoeding van de door de gemeente ver-

dienst van het ophalen van het huisvuil,
leente had uiteraard ook de zakken kosteloos
verstrekken en de vaste vergoeding op bv.
kunnen stellen,

d dezer gemeente heeft echter gekozen voor
st bedrag van ƒ 25.— per jaar per aansluiting
r een opslag van de kostprijs der zakken om
>en billijke kostenverdeling te krijgen voor de
ners aan de huisvuil ophaaldienst. Degenen

vuil aan de dienst meegeven (zoals bedrijven,
, pensions) betalen op deze wijze meer voor
eende dienst dan een gezin,
te wordt opgemerkt dat de opdruk Hengelo Gld
plastic zak noodzakelijk is om te voorkomen
;rs voor een lagere prijs aangeschafte zakken

alhier werkende vuilnisophaaldienst worden
loden, zulks ten koste van de overige deel-

IRSE MELKWINNINGSDAGEN

Ikwinningscommissie in Gelderland nodigt u uit
bijwonen van een melkwinningsdag op vrijdag

ruari a.s. in zaal Wildenbeest te Doetinchem.
ig van de bijeenkomst 9.30 uur v.m.

PRUIMING
van

boeken

Wolters
boekhandel

MEN BIEDT TOCH ZO'N LEKKER VOORDELIG ASSORTIMENT IN ZO'N echte SUpermarKt

Sinaslimonade
zonder prik maxi fles 2 liter 169

Vivo thee pak 100 gr 79

Unox kippeseop 2blik 158
Vivo Jus d'Orange 130

Tolet air
per bus slechts 239

groentesoep
2 pakjes

Appelmoes of

capucijners
per blik 75 4 blik naar keuze

Kemt hairform
3 x3 flacons

Pracht keukendoek
55 x 55

Vivo voordeelkoek
Echte suikerkransjes

2 pak

Vivo cassis liter

200

195

79

135

109

DE HELE WEEK

Magere hamlapjes

Dik ribstuk

Verse braadworst
150 gr palingworst

150 gr leverworst

379

449

258
98

69

MAGER

klapstuk

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

speklapjes

Vleesgehakt
gratis kruiden

Dikke ribbetjes

219

149

Malse varkenslapjes 319
Verse lever 225

150 gr boterhamworst 59

VRIJDAG EN ZATERDAG

Slavinken 3 voor 169

Runderstoof lapjes 349

Lende of rosbief 549
Fricandeau 498

100 gr magere ham 89

Schouder

karbonade
alle vleesprijzen per 500 gram

VIVO eigen import

sinaasappelen
plm2kg

Hutspot
kant en klaar 500 gram

Gesn. soepgroente
plm. 125 gram

Bloemkool
Gek. bietjes 500 gr

Citroenen 3 voor

25

39

118
39

69

Te koop: afbraakproducten zoals
pannen - planken - ribben - stenen - deuren enz. enz.

Te bevragen: Wansink VIVO Supermarkt



Zojuist ontvangen

NIEUWE MODERNE

keukens
Zo van de fabriek . . . naar het publiek

Leverbaar in alle gewenste maten.

Een juweel, met prachtig glanzende stalen

bladen

EN DAN . . .LAGE PRIJZEN

KOMT ZE ZIEN BIJ

H. G. BIJENHOF
Doe-het zelf centrum
Hummeloseweg - HENGELO GLD

GEVRAAGD:

verkoopster
en

leerling-verkoopster

modetyuis

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

GEVRAAGD

EEN MEISJE

voor hele of eventueel halve dagen

in gezin met 1 kind

café-slijterij-snelbuffet

Beuseker
C. BROEKHUIZEN

Steenderen - Tel. 05755-276

Anker naaimachines
vele malen met goud bekroond

RUIME KEUZE

Zig-zag en automatisch

Reeds vanaf f 235.—

B.J. HULSHOF - HENGELO GLD

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

HONDETROUW!

De trouwheid van een hond ervoer onlangs de heer D. Schue

rink (E 18) te Hengelo Gld.

Terwijl hij bij zijn zoon de wacht hield, de geboorte van een
kalfje te begeleiden, viel hij in slaap!

Op een gegeven moment stond de hond boven op hem en
likte hem net zo lang, tot hij wakker werd.

Wat was het geval. Instinctief had de hond gevoeld, dat er
jets met de koe aan de hand was, terwijl de hond zelf een

eind verder op de deel lag.

Wakker geschrokken, bemerkte de heer Schuerink, dat het
verwachte kalf al half geboren was.

Door de trouwheid van de hond werd het kalfje gered.

Dat men bij zoon Henk en zeker ook bij vader Schuerink
trots is op de hond, een herdershond, laat zich begrijpen.

De hond volgt zijn baas, waar hij ook gaat!!

TRIM U FIT

Gezondheid is een kostbaar goed, waar men zuinig op moet

zijn.

Goede en regelmatige beweging, kan die gezondheid helpen
bevorderen, vandaar het ontstaan van de trimbeweging.
In Keijenburg heeft zich thans ook een groep gevormd, die
iedereen uitnodigt deel te nemen aan haar wekelijkse trim-

aktiviteiten.

Inmiddels is men gestart met de trimmerij, waarvoor een
vaste tijdsindeling is gepland.

Donderdagsavonds van half tien tot half elf in de gemeente-

lijke sportzaal teHengelo Gld.

Zaterdagsmorgens verzamelen bij het parochiehuis te Keijen
burg, om half tien, terwijl voor zondagsmorgens dezelfde
verzameltijd is geblazen.

Bij de samenkomsten bij het parochiehuis dient men ver-

voer mee te brengen.

Wie zich geroepen voelt de trimspreuk daadwerkelijk in de

praktijk te brengen, met „Trim u fit", kan zich opgeven bij

J. Pot, Poelsweg 9, Keijenburg, Tel. 05753-1971

f

LOONBEDRIJVEN UW ATTENTIE!!

L.M.B. heeft in haar reeds uitgebreid programma opgenomen:

rAVCOj NEW IDEA

VOOR HET OOGSTEN VAN:

korrelmais

hele maiskolven

snijmais

gehakselde maiskolven

gehakseld groenvoer van stam

gehakseld voordrooggras uit zwad

alle maaidorsbare produkten

trekkerunit te gebruiken voor voorjaars
bewerking en zaaien

«te zeven

varianten
op

het unl-system

702-D basismachine is uitgerust met GMC dieselmotor, 150 PK, 12 V. el. installatie

2 accu's hydraulische besturing, verstelbaar stuurwiel, luchtbandwielen 18,4 x 26

vóór en 11.00 x 15 achter

Met de hakselaar No. 760 biedt het UNI-SYSTEM verschillende mogelijkheden voor het oogsten en het verwerken van groenvoer. Met de trek-

kerunit 702 D bezit U een zelfrijder voor het oogsten en verwerken van luzerne, voordrooggras, snijmais en maiskolven.

Het grote effektieve vermogen maakt enorme kapaciteiten mogelijk (meer dan 60 ton / uur snijmais) en dit onder zeer verschillende terrein

omstandigheden. Maar kapaciteit is niet het enige argument van het UNI-SYSTEM: het afgeleverde werk voldoet voor 100% aan de streng-

ste eisen en het geleverde produkt zal ten allen tijde met de gestelde normen overeen komen, daar de hakselaar speciaal voor dit doel ont-

worpen is.

De hakselaar 760 is zeer gemakkelijk en snel aan de trekker 702 D te monteren en dit zonder speciale gereeedschappen. De hakselaar

760 is ontworpen en gekonstrueerd met het oog op een optimaal gebruik en de voorverwerking van meerdere soorten voeders.

VOOR INLICHTINGEN:

LM.B. „H E N G E L O G L D" N.V.
Zelhemseweg - Tel. 05753-1964 - Vert.: 08350 4465

Ook uw adres voor

TRACTOREN


