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In onze administratie hebben wij nog plaats voor een

MEISJE
van ca. 16-19 jaar.

Het gaat hier om verantwoordelijk werk, dat accuraat moet worden

verricht, dat in het algemeen gedaan kan worden ook wanneer

men geen speciale kantooropleiding heeft genoten.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's maandagsavonds van

7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere inlichtingen te ver-

strekken over de werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact op-

nemen, tel. (05750) 5551, toestel 353.

REESINK Havenstraat 7 - ZUTPHEN

TE KOOP

Mc Cormick 423

MntNAlKMMl

als nieuw

MET NIEUWE WINTERJAS EN

NIEUWE BANDEN

L.M.B. „HENGELO GLD" NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

TE KOOP

p.v.c. buizen

doorsnee 10 cm f 2.15 per m

doorsnee 12y2 cm

f 2.65 per m

BOUWONDERNEMING

Wullink BV
Fokkinkweg 35

HENGELO GLD

Tel. 1914 b.g.g. 1572

Een salarisrekening
bijdeABN,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

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 stuks

268

155
3 stuks

Gelderse schiiveD 155
150 gram

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met Kruiden 228
i kg nog voordeliger 399
500 gram

iierse lener 199
100 gram

oen. slagersham 99

De gehele week

Magere speklappen

Bakbloedworst

Dik bevleesde hips

UIT ONZE DIEPVRIES

Braadkuiken (Friki)

Kuikenpootjes

Saté's

Kïppelevertjes

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

per pakje

250 gram

199

148

299

168

340

199

149

Donderdag

500 gram

malsevarkenslappen299
3 stuks

tartaar 198

500 gram

dikke uleesrihbeties 109
150 gram

Leuerkaas

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade

Soepvlees (m.kl.b.)

Braadvlees

RAUWE HAM, 100 gram

GEBRADEN GEHAKT, 150 gram

H AM WORST, 150 gram

500 gram

500 gram

500 gram

299

248

549

DEZE ADVERTENTIE IS GELDIG

VAN 8-19 FEBRUARI

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSUGER

Voor geboorte- en huwelijkskaarten WOLTERS

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK



Op donderdag 10 februari hopen onze lieve ouders

en grootouders

D. J. BESSELINK

en

A. H. BESSELINK-NIJKAMP

hun 50-jarige huwelijksdag te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, ferbuarl 1972.

Uilenesterstraat C 110.

Receptie van 3.30-5 uur in zaal Bruggink

te Hengelo Gld.

i1 "•

Op vrijdag 18 februari a.s. hopen onze geliefde ouders

en grootouders

A. J. LUIMES

en

H. J. LUIMES KLEIN ZESSINK

de dag te herdenken, waarop zij 40 jaar

geleden in het huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, februari 1972.

Meidoornstraat 17.

TE KOOP

Ford 5000 mm

12 x 38 banden, 2200 uur

L.M.B. „HENGELO GLD" NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

Met dankbaarheid en blijd-

schap geven wij kennis van

de geboorte van ons zoontje

en broertje

ARNOLD

A. Grotenhuys

G. J. Grotenhuys-
Klein Gotink

Hetty

Hengelo Gld, 29 jan. 1972

Vordenseweg 32

Wij willen langs deze weg,

allen hartelijk danken voor de

felicitaties, bloemen, cadeaus

die wij bij de geboorte van

onze dochter

GRETA

mochten ontvangen.

J. Walgemoed

F. J. Walgemoed-
Menkveld

Hengelo Gld, februari 1972

Langs deze weg willen wij

iedereen bedanken voor de

belangstelling, ondervonden

op onze huwelijksdag.

L. Meijers

M. Meijers-
NijerYhuis

Eibergen, februari 1972

Kon. Julianastraat 21 a

Diep getroffen door het

enorme medeleven, ondervon-

den bij het overlijden van

onze lieve man en vader

MARIUS AALBERTS

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:

W. H. Aalberts-Kuiper

Hengelo Gld, februari 1972

Te koop Puch bromfiets,

2 versn. (voet), bouwj. 1971

z.g.a.n. B. Besselink, D 37

Hengelo Gld

Te koop een Itho afzuigkap,

z.g.a.n., prijs ƒ 35.—. Rozen-

straat 5b, Hengelo Gld

CORDUROY

PANTALONS

ZWART

BRUIN

BLAUW

GROEN

MATEN 116 T.E.M. 170

ƒ 15-

Te koop boiler (80 liter) en

bankstel. H. Veenink, Dwars-

straat 2, Hengelo Gld

Te koop een r.b. drag. maal

bijna a.d.t. E. J. Kremer, B 42,

Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Kerkdiensten

ZONDAG 13 FEBR.

Ned. Herv. Kerk

9 uur Ds J. Schplten

10.30 uur Ds Bouman, Lochem

Goede Herder K»pel

10.00 uur ds. Wlersma

„Ons Huls"

10.30 uur Teenerdienst

Vrllz. Herv. Kerk

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

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H. Mis. Door de
v/««k H. Ml* 8 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Culeman, Tel. 05753-1397

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 (05763) 1420 b.g.g. 008

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen (alleen voo<

spoedgevallen) zaterdag en zondag var

930-10.00 'iur

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.

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

DUIZENDEN TOERISTISCHE GEGEVENS IN

nieuwe toeristengids

voor de Achterhoek
De Streek VW-Achterhoek in Zutphen heeft een nieuwe

informatieve Achterhoek-brochure uitgegeven.

Het boekje telt 64 pagina's en heeft een oplage van 50.000

exemplaren. '

Het is onder andere bedoeld als ondersteuning van de wer-

vingscampagne, die kortgeleden startte.

Voorts zal het worden gebruikt in het kader van de toe-

ristische voorlichting van vakantiegangers en streekge-

noten.

Ten opzichte van vorige edities is de uitvoering sterk gewij-

zigd. Het is in een fraai kleurenomslag gestoken, terwijl alle

gegevens nu per plaats staan gerangschikt. Men vindt er

uitgebreide bijzonderheden over bossen, landgoederen,

kastelen musea, bezienswaardigheden, ontspanningsmoge-

gelijkheden, zwembaden enz. Maar ook markten en winkel-

sluitingen in de verschillende gemeenten staan vermeld.

Achterin is een opgave van honderden hotels, pensions,

restaurants, campings en zomerhuisjes opgenomen. Ook

hier heeft men getracht zoveel mogelijk details te vermelden

Zo kan men onder andere lezen in welke bedrijven huis-

dieren worden toegelaten. De sluitingstijden van de keuken

specialiteitenschotels en andere wetenswaardigheden com-

pleteren hetgeheel.

Het boekje is in de eerste plaats uitgegeven voor de toe-

risten, die het komende seizoen onze streek zullen be-

zoeken. Maar ook streekgenoten zullen veel plezier aan dit

boekje kunnen beleven, omdat het een complete opsom-

ming geeft van al datgene wat onze streek te bieden heeft.

En blijkens het nieuwe gidsje is dat nogal wat. Het kost

slechts ééngulden en is verkrijgbaar bij alle plaatselijke

WV's, de boekhandel en bij de Streek-VVV Achterhoek

Stationsplein 59, Zutphen, tel. 05750-8355.

Bovendien heeft de Streek WV Achterhoek in een oplaag

van ruim een miljoen een krant verspreid in het westen van

het land.

In deze krant wordt nog weer eens gewezen op genoemde

vakantiegids.

Schenking
De Algemene Nederlandse Vereniging „Het Groene Kruis"

te Utrecht heeft ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan

der vereniging een bedrag van f 6000.— geschonken aan

de Stichting „Erefonds Oud-Verpleegsters".

De Stichting verschaft geldelijke en materiële steun aan

oud-verpleegsters die in benarde financiële omstandig-

heden verkeren.

In carnavals-sfeer
A.s. zondag staat de wekelijkse dansavond, die de zaal-

houder van Concoordia, de heer H. Boerman met zijn staf

organiseert, in het teken van carnaval. De tijd van 3 dagen

plezier is dan weer aangebroken.

Zoals gezegd, heeft de heer Booerman deze avond ook in

de carnavals-sfeer geplaatst.

Voor degenen, die het origineelste kostuum hebben, zijn

fraaie prijzen uitgeloofd.

Er zullen ook vele attracties zijn. Voor carnavalsplezier

daarom naar Concordia.

Nederlander eet 16 kg per jaar
Als eerste organisatie van vrijwillige filiaalbedrijven heeft

de VIVO eind vorig jaar een proef genomen met het zelf

importeren van citrus-vruchten.

Dit gebeurt directvan de plantage.

Op pakstations in het land van herkomst worden de sinaas-

appels in de moderne net-verpakking van 2 kg gedaan, de

mandarijnen in netjes van 1 kg inhoud. Binnen 4 dagen

bereiken de zendingen ons land.

De heer A. Thoen, product manager op het Centraal Bureau

van de VIVO, beschouwt het experiment als zeer geslaagd.

VIVO heeft dan ook besloten om niet alleen uit Spanje,

zoals tot dusver het geval was, maar ook uit andere landen

citrus-fruit van de „eigen" plantages naar Nederland te

importeren.

Daarmee scheppen de VIVO-winkeliers voor de Neder-

landse huisvrouw de mogelijkheid om zeer verse sinaas-

appelenop tafel te brengen.

Gemiddeld eet de Nederlander per jaar zo'n 16 kg sinaas-

appelen en mandarijnen, wat ons een goede tweede plaats

op de Europese consumptieladder doet innemen.

De Zweden hebben de hoogste consumptie rrl. 16,7 kg per

persoon.

Sportsucces voor Hengeloër
In het gevecht om de Nederlandse titel in de cyclo-cross

heeft de Hengeloër Gerrit Scheffer beslag gelegd op een

fraaie derde plaats.

Voor de aanvang van de wedstrijd die in Sittard verreden

werd, stond hij ook als favoriet genoteerd. Samen met zijn

broer Appie.

Door deze prachtige derde plaats heeft Gerrit Scheffer zich

een plaats veroverd in de ploeg voor het wereldkampioen-

schap cyclo-cross, dat in Praag (Tsjecho-Slowakije) ver-
reden zal worden op 27 februari.
Deze plaats in de ploeg is niet zo verwonderlijk, daar Gerrit
dit jaar bijzonder sterk rijdt. Dit bleek wel het duidelijkst
in het Gelders kampioenschap, waarin hij zijn broer ver-
sloeg en zodoende de titel opeiste.

Motorcross
Op zondag 26 maart a.s. organiseert de Hamové weer
haar jaarlijkse motorcross op circuit 't Zand te Hengelo Gld.
Zoals verwacht mocht worden heeft men weer een zeer
aantrekkelijk programma kunnen samenstellen.
Op deze dag is er verder in Nederland geen wedstrijd.
De hoofdmoot vormt ongetwijfeld weer de eerste wedstrijd
om het Nederlands kampioenschap in de 500 cc.
De zeer spectaculaire klasse zijspannen Senioren staan ook
op het programma. Dit is de klasse van Europees kampioen
Rikus Lubbers met passagier Bart Notten.
De derde klasse die verreden wordt ,is de 125 cc. Een
nieuwe klasse, doch een die bijzonder spannende wed-
strijden kan opleveren.
Dit omdat er veel renners uit de 50 cc naar toe zijn gegaan
en de motoren allemaal bijzonder snel en handelbaar zijn.

HEREN

ONDERGOED

IN DIVERSE KLEUREN

SLIP

T-SHIRT

SINGLET

KLEM J

Hebt u een koud hul* of gaat u

enkel* dagen van hul* deze

wintert Doe dit dan '«avond»

of voor u weggaat:

Draal eerst d* hoofdkraan van de water-

leiding dicht.
Nu alle waterkranen' openzetten «i d*

gaegelaer volgen» d* vooraohriftm af-

tappen.

Tenalotte h*t •ftapkraantje b(J d*

kraan openen «i d* wttwfcttng

leeg Uten lopen,



HET WINKELT TOCH WEL LEKKER VLUG IN zo'N echte supermarkt
Soepgroente 3 blik 79
Angelique haarlak 250

grote spuitbus

CANDIDA

koffiemelk lhr 149
California groentesoep

2 blik 149

Cadum toiletzeep 105
3 stuk van 145 voor

Erv/ten-worte/en
per blik 69 elk 2e blik

Wvo beschuit
2 rol

Hak bruine bonen
Hak witte bonen

2 pot

Panty P

Rookworst
Vivo cola

Quick up

p. stuk

liter

2 fles

129
185

109
69

75

DE HELE WEEK

Hachévlees 319
gratis kruiden

3 voor 209Tartaar

Verse braadworst 258
Casselerrib 100 gr 119

Leverkaas 150 gr 98

MAGERE

h a m lap j es

WOENSDAG EN DONDERDAG

MAGERE

spe klap les

Dikke ribbetjes

Verse lever

Vleesgehakt

149

225

219gratis kruiden

Dikke hips 249

Rookvlees 100 gr 98

VRIDAG EN ZATERDAG

Mager braadstuk 549

Varkens-filletrollade 479

Echte biefstuk 349250 gram

Runderstoof lapjes 349

Magere ham 100 gr 89

Haas of rib

karbonade
SCHOUDER 298

alle vleesprijzen per 500 gram

MALSE

andijvie
500 gram

Harde uien

Kleibintjes

kg 39

5 kg 108

Cox Orange kg 78
Snijbonen 98

uit't zout 500 gram

Sperciebonen 98
uit't zout 500 gram



„Concordia" . Hengelo G
A.S. ZONDAG

GROOT

carnavalsbal

met medewerking van het

Hameland combo
Leuke prijzen

voor de origineelste kostuums

Diverse attracties

OPRAAPWAGENS
Stille en Kemper

PRIJS? EVEN BELLEN

L.M.B. „HENGELO GLD" NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

Voor het

SLIJPEN
van

SCHAREN, MESSEN, GRAS-

PERKSCHEERDERS

enz. naar

E. W. LUBBERS

Meidoorstr. 15 - Hengelo Gld

Tevens te koop een kamer-
volière.

De Raiff eisenbank
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! Deze service is gratis!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan 1,1e!. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

H.H. Landbouwers

Het zaaien van mais en bieten kunnen wij

dit seizoen voor U verzorgen met de

nieuwste precisie

ZAAI M ACH l N ES

Voor het oogsten van mais hebben wij een

MAISHAKSELAAR
aangeschaft met hoge capaciteit.

Aan hen die van onze diensten gebruik

willen maken, verzoeken wij gaarne zo

spoedig mogelijk contact met ons op te

nemen, teneinde een goede werkverdeling

en zaadbestelling mogelijk te maken.

LOONBEDRIJF

G. R. BEUNK
B 73a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1503

en

H. ENZERINK
F 86 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7320

GEMEENTE HENGELO GLD

Aangifte t.b.v.

hondenbelasting 1972

1 leder die over 1971 geen aanslagbiljet ontving en

toch houder is van een hond, dient dit vóór 1 maart

a.s. schriftelijk te onzer kennis te brengen;

2 Zij, die in 1971 een hond hebben afgeschaft en hier-

van nog geen melding hebben gedaan worden tot

1 maart 1972 in de gelegenheid gesteld dit te doen

onder opgaaf van naam en adres van degene, aan

wie de hond is overgedaan. Wanneer vóór deze

datum geen afmelding is gedaan, wordt voor 1972

een aanslag opgelegd gelijk aan die van 1971;

3 Zij, die in 1971 in de hondenbelasting werden aan-

geslagen en thans nog houder zijn van een hond

behoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen

automatisch hun aanslagbiljet 1972.

Zij die in de toekomst houder van een hond worden,

dienen een kennisgeving als bovengenoemd te doen.

Burgemeester en wethouders

van Hengelo

TE KOOP PRIMA GEREV.

PZ cyclomaaier

1 2-trommel en 1 4-trommel

L.M.B. „HENGELO GLD" NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

GEVRAAGD

MEISJE
voor de huishouding

Meer hulp aanwezig

A. H. RATERINK
Raadhuisstraat!O - HENGELO GLD

Tel. 05753-1301

HENGELO GLD
Gunstig, aan de Spalstraat 32 gelegen

BEDRIJFSPAND met woonhuis en garage van

10 x 8 m, te koop.

Ind.: beg. gr.: zaal (8.50x7.20 m), zijzaal, serre,

alsmede woongelegenheid; 1e verd.: 5 kamers

en zaal (14x7 m), zolder. Ruime parkeerge-

legenheden. Voormalig café-bedrijf.

Voor diverse doeleinden geschikt. Vrij te aan-

vaarden. Prijs in overleg.

sleutel

Makelaarskantoor

PETERS N.V.
Stationsplein 35 Zutphen
Telefoon 05750-5747'
b.g.g. 05752-1820

Dlrektie: W. v. d. Linden, lid n.b.m., makelaar in onr. goederen

en assurantiën. M. Peters, lid n.v.g.a.. makelaar in assurantiën.

COUPONS
VINDT U NOG IN RUIME MATE BIJ

Schröder BIJ DE KERK

Leer succesvol autorijden!

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

UW SLAGER

VOORAUTORIJLESSEN
in 2 DATSUNS DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. IOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Cultivatoren s:
voordelig

MELKBUSSENBAKKEN

OOGSTHEKKEN

L.M.B. „HENGELO GLD" NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

Vraag bij ons eens offerte

voor uw drukwerk

WOLTERS


