
49e jaargang no 42 disndag 14 okt. 1980
Verschijnt dln»dags In:
Hengelo, Keljenborg,
VelewiJk-Zelhem, Baak,
Steenderen, Vterakker,

Wichmond

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo
Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

WANDVOORDEEL najaar 1980 j
3 weken lang super aanbiedingen
Slaapkamerbehang
per rol van 10 meter nu Zi95

Zeer zwaar woonkamerbehang
met bUJvend reliëf, van 24.95 nu voor slechts lZi9v

Weefsel motief
behang, per rol van 10 m nu slechts 14,95

Kinderkamer-behang
met afbeeldingen van broer konijn, rol van 10 m slechts |2i9v

Textiel weefselbehang
wasbare kwaliteit, per rol van 16.95 voor 10»90

TEXTIEL WANDWEEFSEL
GULDENS GOEDKOPER GROTE KEUS UIT 10 SOORTEN

Jute wandweefsel, per meter slechts 3»95

textiel wandweefsel, van 8.95 per meter voor Di9v

Wandweefsel met motief van 15.95 per meter voor 12i9v

VERFCENTRUM

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Scheepjeswol
vanaf f 1.55 per bol

B. Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld

HEIDEPLANTEN

SIERHEESTERS
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL v

COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUi N AANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Willy Hoogeveen-
Geifz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
Voor afspraak:

De Heurne 52 - Hengelo G.

telefoon 05753-1795

SPORT GOED
MET SPORTGOED

van SPQRTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstr. 5, Hengelo G.

WIMBERGEN
Zojuist binnen nieuwe oogst

MANDARIJNEN
zonder pit

Deze week extra voordelig

WEGEN ENORM SUCCES deze week nogmaals

Cox Orange, James Grieve, Ingrid
Marie, Lombarts of Golden Delicious

2503 kg

Kisten APPELS
afgehaald in onze winkel vanaf 650

Deze week vers gesneden

Boerenkool
nu per zak 75

Stoofprei
nu kilo 85

•nkas

150
Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

l boeket droogbloemen
per bos slechts

VOLOP

groene en bloeiende
PLANTEN
rechtstreeks van de

Aalsmeerse bloemenveiling

Let op onze voordelige prezen

BLOEMBOLLEN voor de tuin

150
200

TULPEN 10 stuks

NARCISSEN 10 stuks

F A. W IJ N B E R G E N
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD - TEL 1473

Als vanouds bekend voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

1981?

Een kwestie van zien!

L

De een verwacht er dit van en de

ander dat en een derde gewoon geluk

dat ongewoon moeilijk bereikbaar

sclüjnt te zUn.

Opticien GROOT KORMELINK zegt:

een kwestie van zien en er goed uit-

zien. Dat maakt altyd gelukkiger

AGROOTKORMEIINK
orlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Als schout
had ik rakkers

Mijn rakkers waren politie-

dienaren

In 1980 maken soms rak-
kers het de politie moeilijk
Soms ook is er een enkele
„rakker" in het overigens
goede korps van de politie
Maar modehuis Langeler
vraagt attentie voor de man
en de vrouw in de straat.
Zonder iemand de wet te
willen stellen. In 1980 ook
goede bescherming tegen
kou en regen. Betere kle-
ding die tegen een sf.oof.ye
kan. Kies deze maar naar.
uw privé wens.

rnodetyuis \Q

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een eigenge-
ni aak te rookowrst

500 gr zuurkool gratis

500 gr
BAILKENBRIJ

500 gr mager
HACHéVLEES +
kruiden

248

598

VLEESGEBECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Gonlash 696

Zigeunersnltzel 985

Ossetong in madeirasaua 1250

Varkenshaas in roomsaus 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st.

l ds gehaktballen, 20 st.

(exportkwaliteit)

l kg huzarensalade

500 gr nasi of bami

11.25

16.—

5.95

3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

500 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr SNIJWOBST

398
398

125

Woensdag
500 GRAM

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
250 gr BOTERHAMWORST

275
225

125

Donderdag
500 gr VLEESKLUIVEN 98

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN 398

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN 398

150 gr GEBRADEN GEHAKT 125

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram

hamlappen

298
498

100 gr CHAMPIGNON- of PEPERPATé 125

100 gr RAUWE HAM 195

100 gr GEBR. VARKENSROLLADE 225

100 gr SELLERY SALADE + HAM 125

HAUSMAGHER per stuk 295

KEURSLAGER

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

toogkast
ter plaatse
en u zult verrast zijn over de degelijke afwer-
king, de stijlvolle vormgeving en de royale
bergruimte. Past in ieder gezellig en stijlvol
interieur

Breed: 130 cm
Diep: 45/55 cm
Hoog: 205cm

1650.
NU KOMEN KIJKEN.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

BE 161
i

telefoon 05753-1286

De T is weer
in de maand.
De F van
renata!

"N

renata
jeugdschoenen
Beste maatjes met jonge voeten!

MfULLINK'S Schoenhandel

Th. J. Hanralh
ARTS HENGELO GLD

AFWEZIG
van 18 oktober
t.e.m. 2 november

Waarneming: dokter Etykelkamp, tel. 2262

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal ia - Hengelo Gld - Tef. 05753^1806

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad



TAPIJT
Keuze uit 110 ROL kamerbreed tapijt

per str. meter reeds vanaf 55i""

gratis gelegd

Dus uitzoeken aan de rol, u ziet wat u koopt

Steeds vele couponnen voor de halve prijs

NU OOK GROTE KEUS IN KARPETTEN

HEIJINK nodigt u uit op de doorlopende meubel- en

tapijtenshow

Kijken kost bij ons niets

HEIJINK
„DESPANNEVOOEL"
Meubel- en Tapijtenhuis
Buurloseweg 2 - Hengelo Gld • Tel. 1484

de veertiendaagse

n * rep i
Geldig van 75 t.e.m. 28 oktober

l liter
J FLORIJN JENEVER

^% l liter
2 FLORIJN VIEUX

3
1 liter
FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

- l fles
4 CATZ KRUIDENBITTER

Boomsma vlierbessenjenever
l fles
VAT

—i BOLS DUTCH CREAM
VAT 69 SCHOTSE WHISKY
BOLS DUTCH CREAM
l fles (mocca, cherry, banana)

SANDEMAN RUBY PORT
Q l fles

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJ1 RIJ CONCORDIA

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

SPALSTRAAT 17 - 7255 AA HENGELO GLD - TEL )5753-1292 - b.g.g. 05752-2634

schdersbedrijf
bemie harmsen

NIEUW NIEUW

INVENTUMWANDKOFFIEZETTER
met warmhoudkan
VOORDELEN:

handig: geen sta-ln-de weg op uw keukenaanrecht

gemakkelijk: u neemt de losse warmhoudkan met koffie mee naar

woonkamer, tuin of picknickplaats

zuinig: gebruik 50% minder energie dan een gewone koffiezetter,

door automatisch uitschakelen en door het warmhouden zonder

stroomverbruik

FA. O R D E L M A N & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1285

DANSEN
Zondag 19 oktober

T E A M W O R K
Discobar INVENTION

vrijdag 17 oktober

de symphonische rockgroep

SIMPLEX NOVUM II

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Corduroy broeken
vanaf f 49.50

B. Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld

Denk aan de grote

DRANKEN-AKTIE
In DISCOBAR

„CANDLE-LIGHT"

CAFé-RESTAURANT

„DE EIKEBOOM"

Keijenborg

t.e.m. 26 oktober

TOGHTSTRIPPEN
van de kierenspecialist
Ellen

Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hengelo G • Tel. 05753-1225

CENTR. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
S105 SB Luttenberg
Tol. 05724-598

Jowé
land- en tuinbouw.
machines
slijpinrichtinq

motorkettinqzagen,

veescheermachines
schaatsen, messen,
zagen, moforen,
moforzefsen, motor
maaiers, pompen

Branderhorstweg 5
Xeijenborg, Tel. 05753-2026

NIEUW en GEBRUIKT

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Buur slechts ƒ 15.— p. dap

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon O.'VÏ.'W-I SOO

Alle soorten

kit, lijmen, plaksel,

autoplamuren,

alabastine

Doe-het-zelf centrum

BIJENHOF
Hengelo G - Tel. 05753-1223

Flanellen lakens

B. Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld

De Mr Sleam
verwijdert alle vuil
uit uw TAPIJT

Huur f 25.— per dag

2e beurt GRATIS

Meubel- en Tapijten-
huis

„De Spanne-
vogel"
Tel. 05753-1484

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Lekkerland
en Parel, tevens voor win-
tervoorraad Surprise en
Pimpernel. H. van Kous-
wijk, Ockhorstweg 6, Wich
mond, Tel. 05754-793

Aangeboden voor bejaarde
dame of heer ruime zit-
slaapkamer met volledig
pension. Tel. 05753-1814

Jong stel vraagt te huur
geschikte woonruimte in
Hengelo of omgeving.
Brieven onder nr DB 42
buerau de Reclame

Te koop complete stereo-
combinatie (kast Rosita)
J. Eenink, Zonnestr. 34,
Hengelo - 05753-2663

Te koop Atag gasfornuis
z.g.a.n. m. verwarming en
afzuigkap. Beekstraat 12,
Hengelo Gld

Te koop alle soorten
appels H. J. Hissink Dorps
straat 4, Wichmond, tel.
05754-459

DE GEHELE WEEK

bij de echte groenteman

2 kg grote uien

l kg harde spruiten

3 kg mooie Cox Orange

Woensdag

l krop sla en
l komkommer

Donderdag

Izak gesn. rode kool

Vrydag en zaterdag

200 gr champignons

In de BLOEMEN AFDELING

Extra reclame SNIJBLOEMEN

125

95

250

95

25

125

3 cactussen voor 450

Let op onze reclame in de winkel

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 - Hengelo Gld

Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOPJE

Elegant,pasyorm,
kwaliteit
Dat zijn de drie eigenschappen
van deze CRISTALL schoen.
ELEGANT: Dat wil de vrouw
van nu.
PASVORM: Dat willen uw
voeten. Voetvorm binnenzool
met hielkom.
KWALITEIT: Die bepaalt me-
de de pasvorm en de levens-
duur. Modieus geschoeid en
toch gemakkelijk lopen, dat
doet u op

De modeschoen
met voetbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Ontvangen de nieuwe kollektie

tassen
Kom kijken, keuren en kopen bij

BOERMAN
LEDERWAREN

Spalstraat 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1379

VRAAG NIET HOE HET KAN

MAAR PROFITEER ER VAN!

STUNTVERKOOP van
geplukte goudreinetten

18.»
per kist van plm 23 kg

Per 2 kisten f 15.—

Verpakking meebrengen

Fruitbedrijf H O R S T l N K
Prinsenmaatweg l - Steenderen - tel 05755-1243

ALLES voor de doe-het-zelver

BI JENHOF'S doe-het-zelf centrum
Hummeloseweg 7 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1225

Union - Batavus - Phoenix - Gazelle
AI deze merken leveren wij uit een voorraad
van plm 150 stuks

RIJWIELSPECIAALZAAK

REIKD ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld • Tel. 05753-2888

\Vij hebben 30 jaar ervaring en geven u des-
kundig advies en adviseren wat het beste voor
u is

Ook het adres voor alle TOEBEHOREN en
REPARATIE

Mercier - Lejeune - Peugeot - Rivel

VANAF 20 OKTOBER
SPAARFEESf BI J DE RABOBANK

Iedereen diebinnenwillopeniswelK.om!
Spaar deze weekbij de Rabobank.

T-̂  l 1 A l *=* A fc* . • A O _Datloont,
Wantbij Ju

deRabobankis Nederlanddeze week vooral
ookGevelland! Met leuke attenties voor
bestaande en nieuwe spaarders,
voor jong en oud.

Ookdekalender ontbreekt
nietditkeer met fraaie gevels
van Nederland (zolang ae
voorraad strekt).

Datis nu eenmaal de
traditie bij de Rabobank in
l ^ T ̂ * • l "̂̂  ^

(linea** O --

de feestelijke Spaarweek van het jaar.
Een goed begin is ons f750 waaiü.

Elke nieuwe spaarder die in deze week
,_ -^ • • % & i •bij de Rabobank

opent.begint
Als nieuwe' /D PREMIE

een spaarrekening
meteen öoed.

i V î . .

'gtU
bij een inlegv^xvantenminste f 25,0üer van
ons op de nieuwe rekening f 7 50
spaarpremie bij!

Rabobank
Lokt sparen uit

OKH
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600.000 prijzen van
26 bekende merken.

U hebt vast wel eens Bingo
gespeeld. Dan weet u ook wel
hoe leuk dat is. Wel uw VIVO-
winkelier heeft op basis van
Bingo een fijne aktie voor u
bedacht VIVOSuperbingo.

Wat moet u doen?
Bij iedere f 15,- aan bood
schappen bij uw VIVO-winkelier

\ ontvangt u bij de
kassa een dicht
Bingaenue/op/e,

~£?~-£z""'~ \ dot is de

til-

ttt\U/suhet
, envelopje open-

knipt ziet u op
de wedstrijd-
kaart 12
getallen en

afgedrukt In
het envelopje zit

ook een los vel met 12 getallen.
Als u de kaart helemaal heeft
volgeplakt, heeft u Bingo en krijgt

u het afgebeelde produkt gratis.
U zult wel begrijpen dat u de
kaart niet meteen kunt volplakken

met de getallen die u erbij gekre-
gen heeft. Dan zou het immers

wel heel gemakkelijk zijn en dat
hoort niet bij Bingo. U moet
dus zoveel mogelijk envelopjes
(en dus getallen) verzamelen
dan hebt u eerder Bingo.
U kunt uiteraard ook getallen
ruilen met bekenden Dan hebt
u nog sneller Bingo. Als u het
afgebeelde produkt niet wenst,
kunt u ook 50% van de winkel-
waarde in geld ontvangen
Haal daarvoor een formulier

aan de kassa

600.000 prijzen
van 26 bekende

Ja, u leest het goed. In totaal
doen er 26 merken mee, en dat
levert maar liefst 600.000

VAÏ

prijzen op. U kunt dus heel wat
gratis produkten in de wacht
slepen

• ~.

U

U gaat met uw volgeplakte
kaart naar de kassa van uw
VIVO-winkelier waar de kassière
de kaart kontroleert U kunt
dan het op uw kaart afgebeelde
produkt direkt meenemen

5 weken lang
Superbingo.
De aktie duurt 5 weken, van
8 oktober tot en met 11 novem-
ber 1980. Maar liefst 5 weken
lang kunt u de produkten/winnen, j
Ga dus snel naar uw VIVO
winkel haal uw boodschappen
en proefde sensatie van het
meedoen met VIVO
Superbingo.

VIVO Jamin

SUPER BINGO

De Vito bakker

os»*
faeo

DeVivomdkman

iau>

?*it
BAMBOL kwixH L& Q&

ÜMSVDUJ: QAGM6CK.M&79

VACUÜM GEMALEN

Nwfell
Slijterij^DEZOAT'
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Supermarkt



slagerij

BIEFLAPPEN OF
SUCADELAPPEN
500 gram

MAGERE

VARKENSROLLADE
heel kilo

HAAS- OF
RIRKARBONADE
heel kilo

STEGEMAN PATÉS
diverse soorten

HAMWORST
HAUSMACHER

100 gram 98

_

100 gram 85

MAANDAG 20-10-1980

VERSE RUNDERLEVER kilo 350
DINSDAG 21-10-1980

VARKENSLAPPEN kilo 790
WOENSDAG 22-10-1980

GEHAKT (H.O.H.) kilo 648

4 altijd
. • > ' laag geprijsd

: -«* 'v^r • *_

BECEL
BAK-BRAAD pak

YOGHO YOGHO
frambozen of perziken
pak 1 liter

MARS pak 3 stuks

CALVÉ
BORRELNOOTJES pak

slijterij

CLARIJN
JONGE JENEVER 1 3QR
fles 1 liter l Vvll

COGNAC

JOSEPH GUY
COGNAC
fles 0,7 liter 1895

VFENFNÜAAI 9IIPFRMARITTPM Pil ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD.)
VCCNLNUHHL OUrCmVIAIflV l tN DU RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN

T

baan W*
geen i

'- V,

>*

ZEEPPOEDERVOORDEEL! fl
W

308

4,05

1095

199

DOBBELMAN
|zak 2 kilo

OMO KOFFER
2 kilo

DIXAN VAT
4 kilo

DREFT
E2 pak

^\r^^^^^^^^^^^^^^-\
^^r^f^ ^^'•:*^:x:::::x::::-:-w* IV*1

, JjjgTnuKg jJJii&:P***«tL- 'M * l \ l*
38WK'—*<wH(<4

HERO
Karaffles 0,7 Itr

JUS D ORGANGE
geen 176
of 159

MAAR
NU

^

DIK SPECULAAS
pak 3 stuks
van 159 voor

STROOIGOED
zak 225 gr.
van 115 voor

ESCA NESCAFÉ EXTRA
grote pot
200 gram
van 925 voor

KIKKERS - MUIZEN m Al-
zak 8 stuks l •%
van 125 voor l V V

ANCO MIE
500 gram

STUDENTEN
FLIKKEN
pak 150 gram

WIJNVOORDEEL!
HERCULES on-
Rode Griekse wijn, per fles Z95

CHATEAU DE FABAS1978
Minervois V.D.Q.S. oic
rode wijn, per fles O/u

DR. E. J. SWAAB

LIPPENCRÈME
2 stuks van 790 voor

LIPPENBALSEM
2 stuks van 590 voor

LOCTITE

SUPER GLUE
tube 3 gram
van 495 voor

MARVELO

CHOC. TABLETTEN
4 smaken, 85 gr.
van 119 voor

CARNABY

TOMPOEZEN
doos 4 stuks
van 340 voor

KOOPMANS ZELFRIJZEND

BAKMEEL
pak

VAN HEEK

THEEDOEK
100% katoen, 3 kleuren
van 329 voor

WEENSE SNIJDER
800 gram
gratis gesneden

KOOPMANS

CAKEMEEL
van 1 25 voor

GELRO

SCHRIJFBLOC
21 x27, gelijnd
van 275 voor

MELKBOLLEN
zak 9 stuks

HERSCHI
SINAS
1 literfles

GOUDSE KAAS
v.v. jong, heel kilo

MANNEQUIN-
KWARKJOLLY
450 gram van 192 voor

DROOG-
REK
schaar-
model
van 1698
voor 1098

HAVERMOUTPAP
1/2 liter

BAMBOE

KLEERHANGER
van 198 voor

isève.

ELSEVE SHAMPOO
3 soorten
2 flacons a 200 gr.

=yj van 918 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG •IREKLAMES GELDIG VAN 16/10 TOT 22/10 1980



WIMHOF8

ANS WIJERS

geven U kennis van hun voorgenomen
huwejijk op vrijdag 17 oktober a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuls van
Hengelo Gld".

De kerkelijke inzegening zal plaats
vinden in de Ned. Hervormde kerk te
Hengelo Gld :om 14.30 uur door de
weieerwaarde heer ds G. H. Verhaere.

Dag"-adres:
•zaal Concbrdia, Raadhuisstraat 36,
Hengelo Gld

Gelegenhei dtot feliciteren
van 13.30-17.00 uur •

Doetinchem, Bloemersstraat 40
Hengelo Gld, Koningsweg 24

Wij gaan wonen:
Koningsweg 22, 7255 KR Hengelo Gld

Soli Deo Glorria - Bekveld

vrijdag 17 en
zaterdag 18 oktober

HOUT bestellen?

B«renhof s bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt

Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld • 05753-2425

EN TOCH IS

TEREVK

1930 - 1980

Schietvereniging „Pr. Juliana"
te Velswijk

VIERT HAAR 50-JARIG JUBILEUM

Ter gelegenheid hiervan wordt In het gebouw

vari „Willem Teil" te Hengelo Gld een

jubileumconcours
gehouden van 13 t.ë.m. 24 okt. 1980

Op 13 december 1980 zat een

receptie
en tevens PRIJSUITREIKING worden

gehouden in zaal Evers te Velswijk

van 15,00-17.00 uur

UW SLAGER

Woningbouwver. „Thuis Best"
Kerkekamp 23a te Hengelo Gld beheert in de
gemeenten Hengelo en Vorden
plm 1100 woningen

In verband met toename van de werkzaam-
heden hebben wij op korte termijn plaats voor
een

administratief medewerker
m. of vr.

die onder leiding van de administrateur o.a.
als taken zal krijgen:
- het in samenwerking met de administrateur
opstellen van jaarrekening en begroting
- het bijhouden van subadministraties
- het verzamelen van gegevens ter verwerking
in het grootboek
- het samenstellen van periodieke overzichten
t,b,v, administratie en technische dienst
- het aannemen en registreren van klachten-
meldingen
Functie eisen: opleidingsniveau MEAO
(admninstratieve richting) aangevuld met PDB
studie voor het MBA-diploma strekt tot aan-
beveling
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden
worden in overleg vastgesteld op basis van de
C.A.O. voor personeel in dienst van woning-
corporaties.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollici
tatie binnen twee weken richten aan: Woning-
bouwvereniging „Thuis Best", Postbus 22,
7255 ZG Hengelo Gld

PLANT NU

HEIDE
de beste soorten

CONIFEREN
voor haag en sier

ECHTE TUINTURF

SIERTUINCOMPOST

POTGROND

KWEKEfilJ HUBERS
Pastoriestraat l - BAAK - Tel. 05754-406

Verkoop alleen op vijrdag en zater-

dag

Te koop Husqvarna crossmotor, 250 cc, bouwjaar
'1979, prijs n.o.t.k. en accessoires. L. Wolbert, Kas-
tanjelaan 10, Hengelo Gld,

GROTE KEUZE

NAAIMACHINES
Anker, Husqvarna,
Elna, Bernina
VOORRADIG

Zig-zag en automatisch

MOTOREN, RIEMEN, OLIE.
NAALDEN

Ook het adres voor uw reparaties

B. J. HULSHOF
Vordenseweg 13 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-1282

Een geldig rybewys voor het besturen van een

auto, kan binnen afzienbare tyd in uw bezit

•QB.

beschikt over alle hulpmiddelen, kennis en

ervaring, hiervoor nodig.

Lessen in een nieuwe DatSUIl Bluebird

Sarinkkamp 14 • Telefoon 05753-2144

Zag u de advertentie in Margriet of

Libelle van de nieuwe

CLAXON
gezelschapsspelen?

S T E V O R O
heeft ze in voorraad.'

Maandag 20 oktober

klaverjascompetitie
Iedere 3e maandag van de maand

Prachtp î jzen

Aanvang 20.00 uur

Zaterdag l november

DANSAVOND
voor gehuwden en verloofden

Kaarten in voorverkoop verkrijg-

baar

Café-rest.-zaal

„DEENGEL"
STEENDEBEN - Tel. 05755-1203

Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
De voorbereidingscommissie voor de ruilver-
kaveling Hengelo-Zelhem heeft op woensdag 24
sept. 1980 het voorontwerp van de ruilverkave-
ling uitgereikt aan vertegenwoordigers van de
betreffende gemeenten, waterschappen en be-
sturen van de standsorganisaties. Nadien is het
voorontwerp op grote schaal in het gebied ver-
spreid d.m.v. een huis-aan-huis bezorging door
de PTT. Bovendien is het voorontwerp aan de
bij het secretariaat bekende, buiten het ruil-
verkavelingsgebied wonende belanghebbenden,
toegezonden. Het is evenwel mogelijk, dat niet
alle belanghebbenden het voorontwerp hebben
ontvangen. Daarom kunnen bij de gemeente-
huizen, rabobanken en postkantoren in het ge-
bied voorontwerpen gratis worden afgehaald.

De secretaris,
Ir. J. A. Blaak



WASDROOG PROBLEMEN?
SPECIALE AANBIEDING

Ignis wasdroger
hui. 4 kg, normaal 645.— ,bU ons 045f§"

Marijnen wasdroger - electronisch
inh. 4 kg, norm. 1029, bty ons nu

Centrifuges
2800 toeren vanaf 175.-

INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 1215

GEMEENTE HENGELO GLD
Voorbereidingsbesluit

bestemmingsplan buitengebied

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 7 oktober 1980
heeft besloten te verklaren, dat voor het buiten
gebied van de gemeente Hengelo een herzie-
ning van het bestemmingsplan wordt voorbe-
reid, betrekking hebbende op gronden zoals
aangegeven op de bij dat besluit behorende
tekening.
Voor het desbetreffende gebied is het met in-
gang van 8 oktober 1980 verboden zonder of in
afwijking van een schriftelijke vergunning van
burgemeester en wethouders (aanlegvergun-
ning) een aantal werken • geen bouwwerken
zijnde - en/of werkzaamheden zoals nader om-
schreven in bedoeld raadsbesluit uit te voeren,
voor zover deze werken en/of werkzaamheden
niet behoren tot de normale onderhoudswerk-
zaamheden.
Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende
tekening ligt met ingang van 24 oktober 1980
voor een ieder ter gemeentesecretarie (af-
deling algemene zaken) ter inzage.

Hengelo Gld, 9 oktober 1980

De burgemeester voornoemd,

J. E. de Boer

Breimode 1980-81

Zie onze grote kollektie

NEVEDA WOL
Deze week by aankoop van wol voor trui of vest

gratis brei- of haakboek kado

Schröder
de kerk Hengelo Gld

J. H. ARENDSEN
D loodgieterswerk

D centrale verwarming

D dak- en gootwerken

Raadhuisstraat 38
Hengelo Gld

Telefoon 2511

Vraag vrybUJvend offerte

Denk aan uw CV-ketel

i.v.m. hef komend winterseizoen

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds VBDfif

wparaÜe-InrlchUng

BORGONJEN
Kerkstraat IS • VOBDEB TeL OS1824S83

8p»lstrma* 19 Hengelo <5M • TeL 05753-1418

Kinder tricot pyama's

20..-

Schröder

100% katoen

nu per stuk

bij de kerk Hengelo Gld

GEMEENTE HENGELO GLD
Goedkeuring bestemmingsplan

„Kom-es-an 1978"

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6,
juncto artikel 23, lid 2, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 20 oktober 1980, gedurende één maand,
ter gemeentesecretarie afd. A.Z.) voor een
ieder ter inzage ligt:
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland, dd. 11 september 1980, nr. 13600/203-
RO106, waarbij goedkeuring is verleend aan
het mede ter inzage liggende bestemmingsplan
„Kom-es-an 1978" en de van dat bestemmings-
plan deeluitmakende voorschriften.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29 van meer-
genoemde wet kunnen de inspecteur van de
ruimtelijke ordening, de raad en zij die zich
tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad
als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend,
gedurende de bovenvermelde tervisielegging
van één maand, schriftelijk in beroep komen
bij de Kroon.
Het beroepschrift dient in tweevoud ingezon-
den te worden aan det Raad van State, Afde-
ling voor de Geschillen van Bestuur, Binnen-
hof l, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo, 3 oktober 1980.

Te koop onbespoten appels
meest goudreinetten bij G.
H. te Slaa, Krommedijk l,
Hengelo, tel. 1850

Te koop appels (geplukt)
goudreinetten en notaris,
onbespoten. Beekstraat l,
Hengelo, tel. 1441

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

Te koop l ha Italianas
raaigras op het Klooster,
H. J. KI. Gotink, Hengelo
Tel. 1556
Nu te koop aardappels
voor winteropslag en alle
soorten hout. B. J. Wae-
nink,, Regelinkstraat 13
Hengelo Gld, tel. 2050

Hetb u last van mollen?
Bel. 05437-1566

Te koop VW voor loop of
sloop en Puch Maxi (g.o.h.
René Heijenga, Boeyink-
weg 8, Hengelo Gld, tel.
2208

SOLI DEO GLORIA 45 JAAR

Het chr. gem. koor Soli Deo Gloria uit Bekveld be-
staat 45 jaar en dit 9e lustrum wil men niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. O.l.v. de heer J. W. van
Neck is een mooi programma ingestudeerd voor een
concert, dat op zaterdag 8 nov. in sporthal de Kamp
te Hengelo Gld wordt gegeven. Mevr. Steemers, de
vaste begeleidster van het koor zal ook haar mede-
werking verlenen. Aan het concert zal ook mede-
werking worden verleend door niemand minder dan
John Woodhouse met zijn magie organ. John Wood-
house zal ook enkele nummers van Soli Deo Gloria

begeleiden. Voor dit concert wordt veel belangstel-
ling verwacht en daarom wordt men aangeraden zich
tijdig van plaatskaarten te voorzien. Kaarten zijn
verkrijkbaar bij rijwielhandel Bobbink, manufac-
turen Grotenhuys en hotel Langeler.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 OKTOBEB

„De BleUke"
9 uur Ds Kabel

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds J. Monteban

Avond- en weekenddienst doktoren

Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon*
dags van 12-12.30 uur

van 13 t.e.m. 19 oktober
Dr Hanrath, Telefoon 1277

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

Alarm rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055464455

SPAARWEEK BIJ DE RABOBANK

De Rabobank organiseert van 20 t.e.m. 24 okt. de
traditionele spaarweek. In deze week worden de moge
lijkheden en voordelen van het sparen benadrukt.
Voor wie nu wil sparen om later iets achter de hand
te hebben, biedt de Rabobank in de spaarweek iets
extra's in de vorm van een spaarpremie van f 7.50.
Ook zijn een kalender, een gevelbouwboek of andere
surprises beschikbaar.
Sparen is het stap voor stap opbouwen van iets dat •
zeker bij de huidige economische vooruitzichten -
later goed van pas kan komen. Nu rekening houden
met de financiële behoefte van morgen.
De spaarvormen van de Rabobank zijn aangepast
aan individuele wensen en mogelijkheden. Voor de
jeugd t.e.m. 20 jaar biedt de Rabobank een pakket
jeugdspaarvormen, namelijk het tónderspaarplan,
grijp-5 en de zilvervloot. Voor de andere spaarders
zijn er spaarvormen waarbij de ingelegede gelden
direct kunnen worden opgenomen en spaarvormen
met vaste opzegtermijnen en de daarbij behorende
hoge (re) rente.
Tijdens de spaarweek krijgt iedere nieuwe spaarder
een premie van f 7.50 op zijn of haar boekje of reke-
ning bijgeschreven. De Rabobankkalender, die in de
spaarweek wordt uitgereikt heeft voor 1981 als
thema: Nederland-Gevelland en geeft een beeld van
de eeuwenoude cultuur van ons land op het gebied
van gevelbouw. Voor de jeugd wordt in de spaarweek
een aantal aardige surprises beschikbaar gesteld,
waartoe ook een gevelbouwboek kan behoren.

NATIONALE JEUGDKOLLEKTE

Van 20-26 okt. wordt er weer gekollekteerd voor de
aktie Jantje Beton in het kader van de Nationale
jeugdkollekte.


