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i Geen vliegen meer in stallen of
l schuren met

(Bogena vliegenkorrels
l Een afdoend strooi- en smeermiddel

l Speciaal geschikt voor verblijfplaatsen van

i vee en pluimvee

f Geen gemier meer met mieren

Haal snel een

] mierenlokdoos
l De radicale methode om mieren te verdelgen

Ook bestemd voor binnenshuis

l Drogisterij

lenselink
l Kerkstraat l • Hengelo Gld - Tel. 00759-1800 \

"„De Kaasplank
binnen- en buitenlandse
kaas
vrQdag standplaats Spalstraat
Hengelo Gld vanaf 14 - 20 uur n.m.

l kg jong belegen 9.80
l kg 20+
met en zonder koimjn 10.75
l Edammer (N.H.)
1600 & 1700 gram 13i9ö

500 gr oud (net snijbaar) 8,75

Wij verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst
zonder kleurstof

4 metworsten
zonder kleurstof

l pakje knakworst
de echte

2.75

10.»

3.75
10.-

Verder de QJne

gesneden vleeswaren,
leverworst, kookworst, etc
mosterd en sauzen

Graag tot ziens

De Kaasplank 11,

9i
Grolweg l - 6964 BL Hall - Tel. 08337-305

Ook U kunt de HENGELOSE

KERMIS meer bekendheid geven!

Doe mee aan de OPTOCHT
op zondagmiddag 12 juli

Opgave bU J. 8E8SINK
Westerstraat 64 • Hengelo Gld • Telefoon 2494

CLAM
Verschijnt dinsdags In
Hengelo, KeUenborg,
VelswJJk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond,

Vierakker

UITGAVE:
DRIJ. WOLTERS
Kerkstr. 17 • Postbus S
7255 ZG Hengelo Gld
Fel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Met Pinksteren
grote klasse
paardesport

in Zelhem
Ie PINKSTERDAG

Omstreeks 12 uur

start van de ruim 30 km lange maratfton
door Zelhem
waaraan ca. 25 twee- en vierspannen deelnemen.

Start, finish en alle hindernissen bU of op het con<
terrein aan de Lageweg in de Heidenhoek

2e PINKSTERDAG

van 8.45-17.30 uur **

Groot nationaal concours hippique

Vanaf 8.45 uur

dressuurwedstrijden
en springconcours klasse L

10.30 uur

aanvang van het grote programma

5 springconcoursen. De Ned. topklasse hackney's

Dressuur en vaardigheidsproef voor twee- en vierspannen

Grote parade

Terrein: Lageweg in de Heidenhoek te Zelhem

m
Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

alle plaatselijke banken

OPENING
op donderdag 4 juni van het

Chinees-fnd/'sch restaurant

GOLDEN VALLEY f f

RAADHUISSTRAAT l - TELEFOON 05753-3231 - ÏJENGELO GLD

.
Grote keuze

Uitstekende gerechten
Zeer billijke tarieven

AFHALEN VAN GERECHTEN OOK MOGELIJK

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ DE NIEUW|£ EIGENAARS:

W. P. Cheng en l. T. Liu
IEDEREEN WORDT UITGENODIGD OP DE RECEPTIE

op woensdag 3 juni van 14.30 tot 16.30 uur

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

DE GEHELE WEEK:
600 gr magere
HAMLAPPEN of
FRICANDEAU 598
500 gr kerry of
champignongehakt

500 gr verse kip 250

100 gr Cordon bleu 190

100 gr gepaneerde
SNITZEL 135

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 705

Zigeunersnitzel 995

Ossetong in madeirasaus 1250

Varkenshaas in roomsuas 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st. 12.50

L kg huzarensalade 5.95

500 gr nasi of bami S.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
>00 gr GROVE VERSE WORST

>00 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr LEVERKAAS

398
398

125

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden 325
500 gram OCA
magere speklappen Z3U
150 gr THÜRINGER BLOEDWORST 125

Donderdag
500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

>00 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr PALINGWORST

398
398

125

325
Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(max.) 2 kg per klant)

500 gram

magere runde Happen 598

100 gr GEKOOKTE RUNDERLEVER 150

100 gr PEKELVLEES 195

100 gr ARDENNER HAM 250

150 gr SELLERY SALADE 150

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05758-1269

Tapperij de Zwaan
presenteert ZATERDAG 6 JUNI

de welbekende groep

SHED LIBATION
Aanvang 20.30 uur

UIT, GOED VOOR U

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Ook te bereiken bij Monique,

Spalstraat 12, telefoon 05753-2396

Opel Ascona 2000 - Volvo automaat

TAPIJT
Keuze uit 110 rol tapijt
KATOEN TAPIJT, 400 breed - gratis gelegd
per str. m geen 119.—, maar nu 89.--

Verder KAMERBREED TAPIJT
per ni reeds vanaf 55."

HEIJINK „De Spannevogel
Meubel- en Tapijtenhuis, Ruurloseweg 2

M

Wasautomaat stuk?

Be! UIT DE WEERD
Zonnestraal 13- • Hengelo Gld - Tof, 05753*1006

'/2 Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

WIMBERGEN

Nieuwe geschrapte

krielaardappelen

nu per zak

95

SPECIAAL voor de feest-
dagen

Hollandse bloemkool

lekkere sperciebonen

mooie kropsla, spinaize

tomaten, komkommers

SUNKIST

SINAASAPPELS
lekker zoet - vol sap

deze week 15 stuks

395

Deze week in onze verkoop bloemen
kas speciaal voor de feestdagen

volop

groene en bloeiende
planten

Alle dagen aanvoer van

verse snijbloemen

Let op onze SCHERPE PRIJZEN

Alle dagen volop

verse AARDBEIEN

Woensdagsmiddags gesloten

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Hel adres voor FA. WIJNBERGEN
bloemn, groente en frUlt Kerkstraat 6 - HENGELO GLD Telefoon 1473

Leer succesvol autorijden!
VAMOB AUTORIJSCHOOL WEUEBS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

W\J lessen In BMW 316 en HONDA automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTOBIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 • KeUenborg • Tel. 1801

HOUT bestellen?
Bijenhof's bouwmarkt
bellen!

A. BIJENHOF
aannemersbedrijf - bouwmarkt
Hummeloseweg 20 • Hengelo Gld - 05753-2425
b.g.g. 1225
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voor vrienden van
mooi klassiek

Deze meesterlijk gemaakte
eiken kast is opgebouwd

praktisch uitgekiende elementen,
die respektievehjk 98 en 48 cm breed zijn

Afgewerkt met ijzerbeslag En de ingebouwde
bovenverlichting kompleteert dit fraaie meubel-
vakwerk Afmetingen 192 x 242 x 46 cm

Zoals afgebeeld 2795
GIIMKGO
meubelen

814067

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

7///////////////////////////////////////ffl

"Geslaagd!"
de "geslaagde" fiets-
altijd kwaliteit
Prima service

e modellen, maten en kleuren

vakkundig adviseren
gauw langs bij:

FA. SLOTBOOM
Kioftcndorp 11 Hengelo Gld Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEtN banden

P.S. GEFELICITEERD!

van de Rabobank!
Cadeau voor nieuwe
en bestaande spaarders.
Iedereen die tenminste f25.- op een
bestaande of nieuw te openen spaar-
rekening stort, krijgt het boekje
"Toer 'ns anders" cadeau (zo lang de
voorraad strekt).

Nieuwe spaarders f.750 premie.
Voor alle nieuwe spaarders wordt bovendien
een spaarpremie van f 7.50 bijgeschreven
op de nieuwe te openen spaarrekening,
bij een minimum eerste storting van f25.-.

"Toer'ns anders" boekje cadeau.
'Toer 'ns anders" is een handig boekje, dat u globaal informeert over grote en vooral

kleinere bezienswaardigheden, die niet al te ver van uw woongebied afliggen.

Deze speciale spaaractie
duurt van 18 mei t/m 12 juni.

Rabobank
CE

Ztt mei Pinhtören eens
eenVSrolladeoptófd

Fijn vrij met Pinksteren.... een paar dagen lekker buiten.... neem 't er dan van. maar.... vergeet
de inwendige mens niet. Uw VS VakS/ager helpt u een handje om deze dagen makkelijk en smakelijk
door te komen. Daarom adviseert hij rollade. Hij heeft al een vlug-klaar zigeunerrollade van 4,75 per

500 gram. Een groot voordeel van rollade is de f(^^ prijs en... de mogelijkheden. U kunt een rollade
braden of grillen, warm of koud serveren, lekkere öfcL 6roodyes mee beleggen, makkelijk verdelen als u

plotseling gasten krijgt en . . . . nog agnAr/e/n n |^sf u/cye bewaren voor derde Pinksterdag. . .
dat zalechter niet meevallen <(̂ /̂ SE^SE irSSfe^^ ï̂?n ̂ ie noor^e follades van uw

VSVakSlager ^UM9f F^C Ife ŝ. probeer't maar eens.
Prettige Pinksterdagen.

logerij
geldig van 4/6 - 6/6

Zigeunerrollade dit b een
magerspeklapjc gevuld met^
gehakt, paprika, boemboe j
groenten, kruiden 500 gr.

Lende rollade
500 gr..

Rollette
500 gr.

Johma -^ -l c
sellery salade II 15
100 gr. -l •

Schouderfilet
rollade
500 gr.
Doorregen
runderrollade
500 gr.

Riblappen
heel Ulo

Gehakt
(half om half)
bed kilo 5?8

l bessenjenever
l fles l liter
\ van 13,95

voor

ƒ Bonduelle
l doperwten
l zeer fijn l/1 blik ~

V-»-\ van 1,89
^pf*" **" ''•'"*r' voor
\<

Huzaren salade's,
3 stuks é 150 gr.
nu voor slechts

Rauwe ham
100 gr.

Aalrauch-
schinken
100 gr..

'Kattenbak
vulling

grote baal 5 k
van 3,95

Slagers-
achterham
100 gr.

/'D.E. koffie
i zilvermerk vacuüm pak
t 250 gram

|| l van 3,59

/i V voor

augurken
C. kwaliteit 3/4 pot <g /« |rIrUvoor

323*5•S^«»«»j

;
P>^ î-^
/HeinekenbierNf

krat 24 x 0,3 liter V

ruidcnic
Kreyenbroek
gevulde boter
carree's pak 6 stuks
van l,79 voor

krat 24
vaste V.S. prijs

«g£v*--*%xg
* / Remia dex
l margarine
l pak 2SO {

van 0,69

?/,
>fB^.

rfc>' Bokma N1^
u^/jonge jenever ^

!

Theebiskwie
pak van 0,69 voor

V.S. droprollen
pak 8 stuks
van 1,50 voor
Duyvis
fuifnummcrs, pretletters
of lachebekjes,
zak van 1,59 voor____
Edel assorti
chocolaadjes
pak 150 gr.
van 1,79 voor
Dash koffer
2 kilo
van 5,98 voor.

Dash trommel
4,5 kilo
van 13,95 voor
Timson
appelstroop
350 gr. van 1,15 voor 5
Nutella glas
230 gr.
van 2,49 voor
Ad van Geloven
sateh
pak van 1,59 voor
Hak tuinbonen
fijn 1/1 pot
van 2,48 voor
Knakworst
jampot 8 stuks
van l,19 voor
Lajouvance
Rosé d'anjou
fles van 3,75 voor
Korenaer
advocaat fles
0,5 liter van 4,55 voor 4
Zeiler Schwarze-
katZ Qba wijn, fles

l liter van 7,95 voor _^_

io,6°98r Q49 /A,
voor ^̂  • ^ v%---

Slijterij
Hoppe vieux
Hes l liter van 16,95 voor

Rocha's port
ruby, tawny of white
fles, van 8,95 voor ,

Bacardi rum Hes deze week

llcrlei
Brise continue
luchtverfrisser
van 2,63 voor.

Airpot
inhoud 1,9 liter
van 19,95 voor.

urver
koelbox 25 liter

van 19,50 voor

Unica
tuinstoel
hoog model
gebloemd
van 17.95 voor..

Nivea crème
pot 200 ml.
van 3,95 voor

Nivea solaire
sun rmlk 250 ml,
factor 4
van 11,95 voor

' 1/2 liter van 1,89 voor...
Mona toetje
met room
van 0,78 voor

Goudse kaas
jong belegen
heel kilo

Boursin
80 gr. van 2,20 voor_

Camcmbert of
brie blik 125 gr.

van 3,09 voor

Croma
pak, van 0,86 voor.

Krenten-^of
rozijnenbrood
van 2,98 voor

Melkbolletjes
zak 9 stuks

Tijgerbrood
800 gr. deze week

Aardbeien
bavaroisetaart
19 cm, van 6,95 voor^

Nivea solaire
sun oil 250 ml.
factor 2
van 11,95 voor—J

Reklames geldig van 4/6-10/6-1981

MARKTTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUIPMtN BORCULO HENGELO IGLO ) • RUSSEN • GROENIG • GOOR VOROEN

0039



HE1DEPLANTEN
3IERHEE8TERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
rUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

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

Jowé
land» en tuinbouw-
machines

slijpinrichting

zagen, moforen,

moforze/sen, mofor-
maa/ers, pompen,
moforkeffingzagen,

veescneremacn/nes
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT
Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

Tapijt vuil?
Baal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts ƒ 15.— p. dai

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat 1. Hengelo Gld
Telefoon 05758-1SOO

SPORT GOED
MET SPORTGOED

van SPORTHUIS

ROOZEGAARPE
Banninkstr. 5, Heng J o G.

Aluminium ladders
degeiyke, sterke kwaliteit
spotgoedkoop

2x10 sport, lengte 4.75 m

185.--
2x12 sport, lengte 5.75 m

225—
2x14 sport, lengte 6.75 m

275.-
Ook zelfs als reformladder
te gebruiken

Verfcentrum

lenselink

HET adres voor alle

Talens verven
dus ook volks-
schilderkunst

HEIJINK
,,de S panne vogel"
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld

MARIJNEN
DIEPVRIES
KAST
260 llf br mh
Alm. 150x60x60.
Met invriesvak- en
gesloten laden,
snelvnesschakelaar en
controlelampje

Adviesprijs 999,—

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-
Banninkstraat • Hengelo G
Telefoon 1215

HANDEL IN

hooi en stro

Offonborg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

CENTK. 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
Iel. 05724-598

Rekreatie WANDEL-
TOCHT te Zelhem 2e Pink
sterdag. Start camping
Kappenbulten tussen Zel-
hem en Halle. Starttijd
10 tot 12.30 uur Afstand 5
en 10 km f 2.— p.p.

Door inruil verkregen:
1 zeer mooi noten gekl.
eethoek + bergmeubel
Tevens meerdere bank-
stellen en bergmeubels
HEIJINK de Spanne vogel
Ruurloseweg 2, Hengelo G

Te koop diepvries, i.z.g.st.
420 liter, vraagprijs f 300.»
Zonnestraat 25, Hengelo G

Te koop bruidsjapon (wit)
2 weken oud, maat 38
Prijs f 450.—, Hesselink-
dijk 2, Hengelo Gld
Tel. 05753-2082

Te koop 2- en 3-zitsbank
donkerbruin rib, i.z.g.st.
Tel. 05753-3168

Te koop alle soorten kool
planten, vrij van knolvoet
en behandeld tegen draai-
hartigheid. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg

TE KOOP:
4 pits gasstel en 3 pits gas-
stel, branden goed, alleen
met vakantie gebruikt, 2
keukenkastjes, 40 br., wit
2 keukenkastjes, 50 br, wit
4 keukenstoelen, wit skai
l kindercommode, 2 slaap-
kamerstoelen eiken, l teak
tafel, vast blad, l keuken-
stoel beuken, enkele glas-
kozijnen. Heijink, Ruurlose
weg 2, Hengelo Gld, tel.
05753-1484

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

Ie PINKSTERDAG
8.30 uur Ds Kabel

10 uur Ds Kabel
H. Doop

2e PINKSTERDAG
10 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kapel

Ie PINKSTERDAG
10.15 uur Ds Verhaere

Vrüz. Herv. Kerk

Ie PINKSTERDAG
10 uur Ds J. Bosch

Weekenddienst doktoren

Voor spoedgevallen zater-
dags van 9-9.30 uur en
zondags van 12-12.30 uur
Avond- en weekenddienst

l t.e.m. 8 juni

Dr Eijkelkamp, Tel. 2262

Weekenddienst
dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen
lü uur
H. Eli, telefoon 1420

Alarmno. Brandweer
fel. 1922. Hengelo Gld

Alarm Rijkspolitie

Tel. 05753-1230, politie-
bureau Hengelo Gld. Na
23.00 uur Meldkamer Rijks
politie te Apeldoorn,
Tel. 055-664455

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 om 8 uur

R.K. parochie Keijenborg
R.K. kerk Keijenborg: zater
dag 17 uur vooravondmis,
zondag: 8.30 uur vroegmia
10.30 uur Hoogmis, maan-
dag, woensdag, vrijdag:
Missen om 19.30 uur
Kerk Ned. Prot. Bond. Zel-
hem: * iterdag 19 uur voor-
a vond: •<)•.
Huize Maria Postel: dins-
JMI 9.30 uur.

i^ ^
A. H Raterink

Bestel vroegtijdig uw

P I N K S T E R R O L L A D E
KERMISOPTOCHT ZONDAG 12 JULI
Het duurt nog maar enige weken voor de Hengelose
kermis weer voor de deur staat. Dit jaar is het nog
grootser opgezet dan voorheen. De attracties die er
komen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar.Doch op
de woensdagavond wordt er een wielercross gehou-
den en voor de zondag middag 12 juli staat er een
grote optocht op het papier.Dit mag met recht ge-
zegd worden, daar zich tot nu toe al 12 wagens heb-
ben aangemeld. Wat hierbij opvalt is dat de opge-
geven wagens het meest worden gemaakt door buur-
ten en straten. Dat is natuurlijk prima, maar graag
wordt er gezien dat zich verenigingen, zoals sport-
verenigingen zich opgeven voor deelname met een
wagen. Men vraagt u zich zo spoedig mogelijk op te
geven daar door een grote deelname de optocht ook
zal slagen. In dit nummer staat een advertentie met
't adres waar men zich kan melden voor deelname.

WIELERROND IN HENGELO GLD
In samenwerking met wielerorganisator Jan Pieter-
se uit Wichmond, de RTV Wichmond en de schut-
terij Eendracht Maakt Macht, wordt op woensdag-
avond 8 juli, de eerste kermisdag weer een wieier-
ronde in Hengelo Gld georganiseerd.
Het parcours waarop gereden wordt begint in de
Westerstraat, Kastanjelaan, Groene Kruisstraat, St
Michielsstraat, Rozenhoflaan, Sterre weg, Kervelse-
weg en eindigt weer in de Westerstraat.
Een leuke bijkomstigheid is dat Hengeloërs deze
avond ook kunnen deelnemen aan wedstrijden, welke
voorafgaand aan de wielerronde verreden zal worden
De deelname staat open voor de jeugd van 12 t.e.m.
15 jaar over 5 ronden en voor de klasse 16 jaar en
ouder over 12 ronden. Het bestuur van de schutterij
Eendracht Maakt Macht heeft voor dit evenement
4 bekers beschikbaar gesteld waarvan l in elke
groep voor de eerst aankomende Hengeloër.
De deelname voor deze wedstrijden staat open voor
inwoners van Hengelo Gld, Vorden, Warnsveld en
Wichmond-Vierakker. Tevens mogen leden van de
Vordense wielervereniging VRTC en de RTV Wich-
mond-Vierakker aan deze westrijden deenemen.
De aanmelding dient schriftelijk onder vermelding v.
naam, adres, geboortedatum en plaats, te geschieden
vóór 13 juni a. s. bij L. Taken, Dorpsstraat 5,
7234 SM Wicmond.

BEVOLKINGSONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER ONDERZOEK
In de gemeente Hengelo Gld wordt op 9, 10, 11 en 12
juni 1981 een bevolkingsonderzoek op baarmoeder-
halskanker gehouden. Volgens landelijk voorschrift
kunnen vrouwen van 35 t.e.m. 54 jaar hieraan deel-
nemen, echter verspreid over drie jaar. In 1981 wor
den opgeroepen de inwoonsters geboren in de jaren
1928 - 1931 - 1934 - 1937 - 1940 - 1943 en 1946. ledere
vrouw van deze geboorte jaren krijgt een persoon-
lijke oproep met dag en tijdstip voor onderzoek, te
samen met een folder met informatie over het onder
zoek. Het onderzoek vindt plaats in het Groene Kruis
gebouw aan de Kastanjelaan te Hengelo Gld. De
oproepen worden uitgezonden door de gemeente, het
maken van de uitstrijkjes gebeurt door hiertoe op-
geleide verpleegkundigen van de Stima en de beoor-
deling van de uitstrijkjes vindt plaats in het Cyto-
diagnostisch laboratorium te Arnhem. Alle deel-
neemsters ontvangen binnen zes weken schriftelijk
de uitslag. Dit is bij het merendeel van de onder-
zochten het bericht dat alles goed is. Een aantal
dames zal ecther gevraagd worden naar het spreek-
uur van hun huisarts te gaan voor een aanvullend
onderzoek. Gemeente en Rijk nemen een groot deel
van de kosten voor hun rekening. Van de deel-
neemster wordt een eigen bijdrage van f 15.-- ge-
vraegd, te voldoen bij het onderzoek. Baarmoeder-
halskanker die door zijn zeer langzame ontstaan in
verloop van 5 tot 10 jaar met een eenvoudig onder-
zoek in een vroeg stadium kan worden opgespoord
en zeer goed te genezen is. Een dergelijk onderzoek
moet echter wel periodiek herhaald worden. Na drie
jaar begint dan ook een nieuwe onderzoekronde
voor de vrouwen die dan 35-54 jaar zijn.



DANKBETUIGING
De viering van ons 40-jarig huwelijksfeest werd
voor ons een onvergetelijke dag. Mede namens
de kinderen danken wij u voor de belangstel-
ling, in welke vorm dan ook. Het heeft ertoe
bijgedragen dat we aan deze dag zeer prettige
herinneringen bewaren.

A. B. J. ENGBEBTS
J. J. ENGBEBTS VBEDEGOOB

Hengelo Gld, juni 1981.
Kerkekamp 42.

Rijwielhandel
Suselbeek
Kruisbergseweg 34
VELSWIJK (gem Zelhem)
tel 08344 - 367

*
oo

GEMEENTE HENGELO GLD
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat zij voornemens zijn om met
toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en artikel 50, 8e lid van
de Woningwet • na voorafgaande verklaring
van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
van Gelderland • vergunning te verlenen tot:
a het uitbreiden van het aantal staanplaatsen
voor sta-caravans op camping ,,Kom-es-an",
Handwijzersdijk 4 te Hengelo Gld;
b het uitbreiden van het aannemersbedrijf Hen-
diks met een bedrijfspand en een tweede be-
drijfswoning op het perceel, kadastraal be-
kend gemeente Hengelo, sectie F, nr. 2242,
plaatselijk bekend Hengelosestraat 26 te
Keijenborg.
De onder a en b bedoelde bouwplannen wijken
af van de vigerende bestemmingsplannen,
respectievelijk ,,Kom-es-an 1979" en ,,Buiten-
gebied 1970" doch zijn in overeenstemming met
het ontwerp van een partiële planwijziging van
elk van die plannen.
De hierop betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van 5 juni 1981 gedurende 14 dagen
ter gemeente-secretarie (afd. Algemene Zaken)
voor een ieder ter inzage.
Gedurende genoemd termijn kunnen tegen voor
melde bouwplannen schriftelijk bezwaren bij
hun college worden ingediend.

Burgemeester en wethouders

voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo, 21 mei 1981.

Pinksteraanbiedingen

Roomi'istaart voor 10 personen

Bak a 21/2 liter roomijs samen voor

Malaga- en Pistage-ijs box & 2y2 liter

Roomc/ioco's doos a 45 stuks van f 45.— voor

He/e grote slagroomtaart voor 14 personen

Appeltaart voor 14 personen

Huzaren sof O de kant en klaar traytje voor 6 pers.

emmer o 5 kg

heel kilo huzarensalade

Frikandellen l speciaal) doos a 40 stuks

Bel 1666 of 2436, u krijgt het
bestelde gratis thuisbezorgd!!

HULS-VORST
TELEFOON 05753-1666
HENGELO GLD

Voor uw BLOEMENTUIN
zijn wijn ruim gesorteerd in:

bloeiende tuin-, perk- en
balconplanten

geranium - hang -
fuchsia's

tomatenplanten
Tevens alle dagen

verse AARDBEIEN
Ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, „Op Els" • Keijenborg

Telefoon 057531895

13.95
11.50
7.50
25...
5.95

14.50
DANSEN

2e Pinksterdag 8 juni

F E R R A R I

Ijp'Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Op zaterdag 6 juni hopen
J. BRUIL
en
A. H. BRUIL BERKELAAR
hun 35-jarig huwelijk te herdenken.

Hengelo Gld, juni 1981.

,,'t Altena", Lankhorsterstraat 9.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00
uur in zaal Concordla te Hengelo Gld.

Wij zijn dankbaar, trots en blij met de geboorte
van onze zoon

JOHAN GERARD

Zijn roepnaam Is

JOHAN

Rianne en Wim Esselink

7256 AJ Keijenborg, 22 mei 1981.
Teubenweg 28.

EN TOCH IS

UW SLAGER

nUSQVAENA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel reparatie-üirlchtlng

BORfiONJEH
Kerkstraat 13 • VOEDEN TeL 0575MS85

Spalstraat 10 Hengelo Cld - TeL 05753-1418

ONDERJURKEN
in de, kleuren wit - bleu - pêche

15.-alle maten nu

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld


