
50e jaargang no 31 dinsdag 4 aug. 1981

CLAM
Versclujnt dinsdags In
Hengelo, KeUenborg,

Velswyk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 • Postbus S

7255 ZG Hengelo Gld

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

Tickets naar
zon en sneeuw.

De nieuwe winterprogramma's liggen alweer
voor u klaar. Boeken kunt u ook al. En waar boekt u beter
dan bij de Rabobank. Dan weet Dahflhnfll?
u immers zeker dat 't goed zit. liflUUUOlm

Óók goed in reizen.

ALLES AL GEPROBEERD!

Afslanken kan nu

E Q U I L I N E
Volledige voeding om veAntwoord

af te slanken

Equiline is een kant en

klare dieetvoeding

By juiste toepassing zal üet zeker

leiden tot een aanmerkelijke

gewichtsafname

Divgsterij Parjvtmerïe

LEHSELINK

OJOO

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 13 - Hengelo Gld - Tet. 05753-lBOfl

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

WE T GOED BEKIJKT
KIEST GRUSE.J

GRUSE TRANSPORTEURS
Elektrische hoogteverstelling. Graandichte zijschotten
Twee bandsnelheden, 65 cm brede band.
Kapaciteit tot 75 ton per uur.
Uitvoeringen : met en zonder knik.
Lengtes : 7.00 - 7.75 - 8.50 • 9.25 -10.00 meter

GRUSE BOXENVULLER
Alle funkties elektrisch bediend, incl. in/uitschuiven en verplaatsen
Zwenkbereik tot 12 meter, toptaster en topbediening.
Dubbele beveiliging van de zwenkinrichting
Schermkappen voor de wielen.
Kapaciteit tot 75 ton per uur.

GRUSE STORTBUNKERS
Instortbreedte 3.10 m. Losbodem 2.00 m breed. Loskapaciteit 1.5 tot 100 ton per uur
Unieke zelfdragende, zelfreinigende rolbodem. Inhoud 7 en 10 m3.
Reinigingsinr.: 6 RVS rollen met regelbare doorlaat 1 tot 40 mm.
Blokgeleiding op de afvoerbanden. Afvoerbanden naar links en rechts verschuifbaar voor
meer plaatsingsmogelijkheden.

GRUSE OPSCHEPMACHINES
Handig, wendbaar en snel. Degelijk gebouwd, overal inzetbaar. Kapaciteit 40 tot 60 ton
per uur. Leverbaar met afstandsbediening en afslagmechanisme met tijdschakeling (voor
het vullen van de sorteermachine), of met verstelbare zitting.
Extra's: teleskopische tussentransporteurs met tweetoerenmotor en omkeerschakelaar voor
het overbruggen van grote afstanden

GRUSE ZEEFKETTING
Vele toepassingsmogelijkheden. Leverbaar in twee typen: normaal en hoog. Type normaal:
trillende zeefketting 2.50 m lang, 0.65 m breed. Steek 36, 27 of 23 mm. Hoogteverstelbare
poten, twee vaste en twee zwenkwfelen. Motor 1 pk. Type hoog: hoogte 4 m maximaal,
overigens als type normaal.

GRUSE DUOTRANSPORTEUR.
Bestaande uit twee 6 meter lange bandtransporteurs, aan elkaar verbonden met kogelkop-
konstruktie op over de gehele lengte verrijdbare slede. Geheel bijzonder gemakkelijk
manouvreerbaar en verplaatsbaar. Afvoerhoogte regelbaar van 80 tot 130 cm. Tweetoeren-
motor op de eerste band.

Voor uitvoerige inlichtingen:

BOEKE-HEESTERS B.V.
TEL. 05753-1964 AAN DE ZELHEMSEWEG!

DE GEHELE WEEK:
500 gr CHAMPIG-
NON- of KERRY-

GEHAKT 550

500 gr verse Idp 298

«00 gr
KIPPEBOUTEN 298

100 gr gepaneerde
SNITZEL j 55

VLEESGERECHTEN

VOOR 2 PERSONEN:

Goulash 795

Zigeunersnltzel 995

Ossetong In madelrasaus 1250

Varkenshaas in roomsuas 1495

Wiener rostbraten 1495

Biefstuk stroganoff 1795

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds f ricandellen, 40 st.

13,00
1 kg huzarensalade

5.95
500 gr nasi of bami

3.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag

>(K) gr GROVE VERSE WORST

'm ST FIJNE VERSE WORST

150 gr PALINGWORST

398
398

150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
160 gr SLAGERSHAM

325
250

195

Donderdag

500 gr MALSE RUNDERLAPPEN QQg

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr SNIJWORST 150

Vrijdag en zaterdag

500 gram

SCHOUDER.

KARBONADE
(inax.) 2 kg per klant)

500 GRAM

dikke rib

375
698

150 gr LEVERKAAS 150

100 gr CORNED BEEF 195

100 gr GEBRADEN VARKENSROLLADE

100 gr ZALMSALADE 225

KEURSLAGER
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

WIJNBERGEN
ïs terug van vakantie

en start weer met frisse moed

DE HELE WEEK:

l zak vers gesneden

rode kool

l zak geschrapte

krielaardappelen

l kg harde tomaten

45

45

125
Vanaf heden weer

STOOFPOTGROENTE

deze week per zak 95

Uit onze grote verkoop bloemenkas

l mooi gemengd

boeket bloemen 250

FA. W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1473

We gunnen u mooi weer in uw vakantie, maar

laten we toch rekenen op een paar regcndagen

Daarom een.

vakantie-aanbieding

in gezelschapsspelen
van bekende grote merken

Jumbo, Clipper en M.B.

JUMBOJET (zie artikel in Contact van vorige

week) Jumboprijs 29.95, vakantie ••>.:>()

MONOPOLY, de mooie uitvoering van 35.50,

tijdelijk voor 25.50

10 verschillende soorten GEZELSCHAPS

SPELEN voor kinderen en volwassenen van

Clipper en M.B. van 20 tot 40% onder de nor-

male prijs

Verder enkele soorten uit de Clipper karaklcr-

serie, oude Japanse en Chinese denkspelen

voor volwassnen, van 28.50 voor 18.50

En dan nog wat: de eerste 25 kopers van < - < - n

spel uit deze aanbieding nog een autokwartet
gratis!

S T E V O R D
Maandag open - Woensdagmiddag: dicht

Profiteer nog van de laatste

opruimingsdagen

alle restanten heren en
jongens- en meisjesonder-
goed nu voor de

halve prijs

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Nieuw voor Hengelo en omgeving

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

„GOLDEN VALLEY"

Raadhuisstraat l - Hengelo Gld

Geopend van 11.00 tot 22.30 uur

Alle dagen (ook zon- en feestdagen)

Wy bevelen u aan onze heerlijke gerechten

Specialiteiten o.a.:

0 Babi pangang

ft Chinese rijsttafel

Ook telefonische opgave mogelijk

Let op ons nieuwe telefoonnummer

Dokter Hanrath is AFWEZIG

van lOt.e.m. 30aug.

Waarnemeing B. A. M. Eykelkamp

Koldeweiweg 2, tel. 2262,



Wy doen als juwelier hetzelfde als Seiko,
Wg maken tyd voor u.

Mooi om te hebben. Fijn om te krijgen.
Stijlvol om te dragen. Seiko.

Kies in alle rust maar uit de vele verschil-
lende dames- en herenmodellen.

Allemaal Quartz. Met wijzers of.cijfers.
Als officiële Seiko-j u weiier nemen wij graag
alle tijd voor u.

En natuurlijk kunt u altijd vertrouwen op
onze Seiko garantie.

Eigenlijk geen wonder dat Seiko 't meest
gekochte horlogemerk van Nederland is.

SEIKO
Precies dat tikje meer stijl.

S patstraat 13

Hengelo Gld

horlogerie optiek gouden zilver

de veertiendaagse

Geldig van 4 t.e.m. 17 aug.
l liter
JONGE FLORIJN

l liter
OUDE BOKMA
l liter
PARADE VIEUX
l liter
De Korenaer BESSENJENEVER
1 Uter

POLLEN KERSENBRANDEWIJN

6 1 fles
JAGDKRONE (35%)

7 1 fles
BACARDI WITTE RUM

81 fles (red label)
JOHNNY WALKER WHISKY

Q l fles
^ MARTINI (rood of wit)

•IjQ l fles

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJ1 !RIJ COIMCORDIA

Wij gaan met vakantie

vin 10 l.e.m. 31 aug.

Dinsdag l september staan wij

weer geheel tot uw dienst

Tel. 1258 - na 6 uur 1249

Wegens vakantie gesloten
van 8 t.e.m. 24 aug.

RADIO - T.v.

POORTERMAN
Wilhelminalaan 4 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-2138

OPENINGSTIJDEN

tijdens de bouwvakvakantie
(27 juli t.e.m. 15 aug.)

EXPEDITIES
voor het afhalen van materialen

dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van

13.00 tot 17.00 uur

zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur

Geen koopavond

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van

13.00 tot 17.00 uur

Zaterdags van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie
geen koopavonden

H. C. f BOUWMAT.CENTRUM U.B.I
Wie bouwt kijkt eerst &/ HCI

Kruisbergseweg 13. Hengelo (G). Tel.: 05753-2121
Binnenweg 4. Ulft. Tel .: 08356 3141

30 JAAR KREIDLER
IN NEDERLAND!

Kreidler trakteert op een feest-pakket van jewelste!

Het topmodel, nieuwste uitvoering
RMC-S. mét toerenteller. mét ori-
ginele clignoteurset, schijfrem en
crtroomtank kost in de zomer-
periode juni l/m september 1981

tijdelijk

' 3.095 (normaal r 3.595)

Fa. SLOTBOOM

Kieftendorp 11

Hengelo Gld.

Tel. 05753-7278

en dal is mooi meegenomen

DE GEHELE WEEK

bij de ENIGE echte groenteman

5 kg nieuwe aardappels

l komkommer UU

l kg prei

Woensdag

l kg andijvie

Donderdag

l zak gesn. witte kool

Vrijdag en zaterdag

200 gr champignons

l bloemkool

Extra reclame SNIJBLOEMEN

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld

Hoek Raadhuisstraat-Spalstraat

WIJ VERZORGEN OOK UW

BRUIDSBOEKET

HAAL EEN KOOPJE BIJ JOOP JE

GROTE

P AARDEN-

EN

VEULENMARKT

„KNOLLENMARKT"
OP WOENSDAG 12 AUG. TE HENGELO GLB

Grote Veulenkeuring
van Warm- en Koudbloedpaarden en alle
andere rassen.

Gratis deelname Mooie prijzt-n

VAKANTIE

Wij zijn van 10 t.e.m.

22 augustus gesloten

cq£A.GROOTKORMEIINK
xÜTorlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spuistraat 27 - Hengelo Gld - Telefoon 05758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Leer succesvol autorijden!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 818 en HONDA automatfc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:

alle plaatselijke banken

DANSEN
Zondag 9 augustus

V E N U S

DISCOBAR INVENTION

Tijdens de schoolvakanties ook

's woensdagsavonds geopend

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

HEIDEPLANTEN
SIERIIE ESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

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

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg

GEMEENTE HENGELO GLD

HINDERWET
Burgemeester <•! ! wethouders van Hengelo Gld
gelet op artikel 31 van de wet algemene be-
palingen milieuhygiëne: maken bekend, dat
door hen, onder vijf voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen, op 30 juli 1981 vergunning is verleend
naar aanleiding van de aanvraag van Menk-
horst Standbouw b.v., Varsselseweg 52 te
Hengelo Gld, voor een vergunning ingevolge
de hinderwet tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een werk-
plaats met opslag van standmateriaal in de
percelen, plaatselijk gemerkt Veldhoekseweg,
nr 11-13, kadastraal bekend als gemeente
Hengelo Gld, sectie D, nr. 2359.
De beschikking en alle ter zake zijnde stuk-
ken liggen ter gemeentesecretarie van Hen-
gelo Gld ter inzage en wel van 4 augustus
1981 tot 5 september 1981, elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de wet
algemeen bepalingen milieuhygiëne staat t/m
4 september 1981 beroep open bij de Kroon
voor:
a de aanvrager;
b de betrokken adviseurs;
c degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c,
van de wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d enige andere belanghebbende, die aantoont
dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de
wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroeps
termijn van kracht tenx.ij voor deze datum
beroep is ingesteld en met toepassing van ar-
tikel 60a van de wet op de raad van state een
verzoek wordt gedaan tot schorsing van de
beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht worden aan
Hare Majesteit de Koningin en worden ge-
zonden aan de Raad van State, afdeling voor
de geschillen van bestuur, Binnenhof l,
2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.

datum, 31 juli 1981.

burgemeester en wethouders voornoemd,

Th. A. A. Hooman, loco-burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

GEMEENTE HENGELO GLD

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld
gelet op artikel 31 van de wet algemene be-
palingen milieuhygiëne: maken bekend, dat
door hen, onder zes voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen, op 30 juli 1981 vergunning is verleend
naar aanleiding van de aanvraag van de N.V.
GAMOG Gasmaatschappij Gelderland, Bol-
werksweg 35 te Zutphen, voor een vergunning
ingevolge de hinderwet tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van
een kast voor opstelling van een gasdrukregel-
installatie op het perceel plaatselijk gelegen
aan de Kapersburgweg, kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2G67.
De beschikking en alle ter zaeke zijnde stuk-
ken liggen ter gemeenteesecretarie van Hen-
gelo Gld er inzage en wel van 4 augustus 1981
tot 5 september 1981, elke werkdjag van 9.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en elke
vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de wet
algemeen bepalingen milieuhygiëne staat t/m
4 september 1981 beroep open bij de Kroon
voor:•
a de aanvrager;
b de betrokken adviseurs;
j degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c,
van de wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d enige andere belanghebbende.., die aantoont
dat hij/zij redelijkerwijs niet ici staat is ge*-
weest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de
wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de beroeps
termijn van kracht teuzij vo<or deze datum
beroep is ingesteld en met toepassing van ar-
tikel 60a van de wet op de raad van state een
verzoek wordt gedaan tot schorsing van de
beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht worden aan
Hare Majesteit de Koningin en worden ge-
zonden aan de Raad van State, afdeling voor
de geschillen van bestuur, Binnenhof l,
2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden goricht aan de voor-
zitter van de afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.

datum, 31 juli 1981.

burgemeester en wethouders voornoemd,

Th. A. A. Hooman, lo-co-burgemeestcr
K. Verhoeff, loc o-secretaris
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Karvan
Cevitam

2?0,6 liter
van 2,59

voor

l

VLOEU

bij GOOgram
Gratis Wina Born!

barbecueboek

forse korting op kruidenboek]

X^Dreft
/ vloeibaar afwas

j grote flacon 600 gr.
l met gratis barbecueboek

^ van 2,98
^ • voor

Bad- en
W.C.-mat
div. kleuren
van 19.95

nu voor

Flair topper
i kleur wit
van 14,50 voor_,

kruidenier
Parein bastogne-
koeken
pak van 1,89 voor

Van Melle
Mentos of drop-
mCntOS pak a 3 rol

van l,49 voor

Croky Chips
zout of paprika, 120 gr.
van 0,79 voor

M.L. Donald
kauwgom pak 14st.

van l ,45 voor

Frisia porkolino's
grote zak 200 gr.
van 1,98 voor

Dreft
vat a 2 kilo
van 8,95 voor.

Becel koffiemelk
0,5 liter
van 1,95 voor

Calvé vleessauzen
diverse soorten
van 2,29 voor

Nescafé
extra pot 200 gr.
van 8,98 voor

Unox tomaten-

soep beter gevuld
l/1 blik, van 2,09 voor

Olvarit
kleutervoeding
pot, van 1,19 voor

Campina
bekers roomijs
pak a 10 stuks
van 5,45 voor

Plastic parasol voet'
van 10,95 voor..

3-Jf

Houten was-
knijpers pak 50 st.
van 2,49 voor

Unica
tuinstoel
laag model, blauw'
gestreept, vaste
lage V.S.-prys

Als u BINGO hebt gehad kunt u uw wedstrijdformulier inleveren t.e.m 1 augustus 1981

pjifr1^w . 2jweek 20/7 t/m 22-7

A. van Amerongen, Wichmondseweg 31, Hengelo
Mevr. Beuwer, Beukenlaan 9, Haak
Mevr. A. Bongaards, Westerstraat 76, Hengelo
Mevr. G. J. Bosch, Ruurloseweg 82, Hengelo
De Bruin, Christoflelstraat 63, Doetinchem
Mevr. Elzinghorst, Tulpstraut 6, Steenderen
Mevr. En/erink, Vordenseweg 31, Hengelo
Mevr. Harmsen, (lietelinkdijk 2, Hengelo
Hendriks, Nyssinckkampstraat 20, Keyenhorg
(i. Huizinga, Schoolpad 21, Middenmeer N.-H.
Mulsluif . Kervelseweg 24, Hengelo
Overduin, Luxemhurgstraat 71, Loosduinen
Pelskamp, Koningsweg 5, Hengelo
K. Ruesink, Rief'elerdijk 3, Hengelo
Dhr. Schieven, Stharldijk 3, Hengelo
J. Schuerink, Holstraat 40, Hengelo
Mevr. Tennissen, Kllekampdijk l, Hengelo

Verse grülkuikens
heel kilo

Bretons gehakt
500 gram

Cordon bleu
dit is zacht varkens-
vlees, ham, kaas
100 gram

Malse stooflapjes
heel kilo

geldig van 6/8- 8/8- 1981

Volop
barbecuevlees

naar uw
wens voorradig!

Stegeman ring-
leverworst
500 gram, per stuk

Johma
haringsalade
150 gram

Schouder niet
rollade
heel kilo

Ontbijtspek
150 gram

m ^^lasse RoyS\
bier

krat 24 fles a 0,3 liter

Speklappen
heel kilo j"fQQ

% Slavinken

(aren i van 7,95 voor

• lOOgr

Gilda

Verse worst
heel kilo P]A 9

Blinde vinken
100 gram "J £Q

\

Gehakt
(half om half)
heel kilo

Tar-taar
3 stuks

droppunters

l ROYALE

zak 250 gram
van 1,98

voor

Hogedruk
plantenspuit

l liter

van 10,95 voor.

Scott of Tempo
zakdoekjes
6 x 10 st. van 1,49 voor_S

•91 *•tjtem
Bokma jonge
jenever i i i ter
van 16,45 voor

Coppelstock
Beerenburg
l liter
van 14,25 voor

Matheus rosé
fles. van 6,95 voor.

Zuivel
Domo magere
vanille vla
pak l liter
van 1,58 voor

Corona
margarine pak
250 gr., van 0,55 voc

Goudse kaas
jong, heel kilo

Blue band
halvarine ku ip
500 gr., van 1,49 voor

Roomboter
pak 250 gr., altijd

Mini
puntbroodjes
zak 10 stuks

Tijgerbrood
800 gram

Goud volkoren
800 gram

l

Grants %«
Scotch whisky

nes
van 21,25

l

»t^

'«•- T ^vu^*»» ̂

fe5l

mn
•^

Imelco '€%
volle houdbare \

melk
fles l liter
van 1,13

voor

jiARKT
k M M m **

geldig van 6/8-.12/8 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLO ) RUSSEN • GROENIG GOOR VOROEN



Op donderdag 6 augustus a.s. hopen onze

ouders

D. JANSEN

en

C. W. JANSEN-SEGBOER

met kinderen en kleinkinkderen

hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Uit dankbaarheid zal er om 14.30 uur een H.

Mis worden opgedragen in de St Willibrordus-

kerk te Hengelo Gld.

7255 XZ Hengelo Gld, augustus 1981.

Bleekstraat 5.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 16.30

uur in Hotel Michels.

DANKBETUIGING

V oor uw belangstelling, hetzij kaarten, bloe-

men, kado's of persoonlijk bezoek, tijdens mijn

verblijf in het ziekenhuis te Arnhem, zeg ik u

langs deze weg, heel hartelijk dank.

In het bijzonder familie, buren, doktoren, voet-

balver. PAX, PTT Hengelo Gld en Vorden en

majorettevereniging Hengelo Gld.

H. WANSINK

Hengelo Gld, augustus 1981.

Het Karspel 9.

Zomerstoffen
een heel vak vol, nu

halve prijs

COUPONS, halve prijs
t.e.m. donderdag

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

EN TOCH IS

ATERINK
UW SLAGER

Op vrijdag 7 augustus hopen wij met onze kin-

deren ons zilveren huwelijksfeest te vieren.

Om 14.00 uur zal een H. Mis uit dankbaarheid

worden opgedragen in de H. Martinuskerk te

Baak.

THEO EN MARIETJE GEURTS

7227 DP Toldijk, augustus 1981.

Wolïsstraat 3.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 16.30

uur in zaal Herfkens te Baak.

J E U G D D I E N S T
HERVORMDE GEMEENTE HENGELO GLD

zondag 9 augustus a.s.
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: Da M. C. Barbas
uit De Bilt

TOT ZIENS

De Jeugddienstkommissie

Unie van Vrijwilligers
af d. Hengelo Gld

Bejaardeniocht Biesbos

donderdag 27 aug. 1981

Vertrek half negen vanaf ,,Ons Huis"

Lunchpakket menemen

Kosten f 35.— p.p. (bustocht, boottocht, diner)

Opgave vóór 15 augustus bij mevr. van Dijke,

Kastanjelaan 4, tel. 1370

Voor de herfstzaai:

gras- en klaverzaden
alle gangbare mengsels

Super- en Oranje band

Verschillende rassen

knolzaad

WAAMELINK'S zaadhandel
Keijenborg - TeL 06753-1334

Met veel vreugde blijven wij terugdenken aan

onze trouwdag, 16 juli J.l.

De vele reacties, die we mochten ontvangen,

in welke vorm dan ook, hebben bijgedragen tot

een onvergetelijke dag.

Hartelijk dank voor alle belangstelling.

WIM EN ANNIE BERENPAS

6385 KH Arnhem, augustus 1981.

Gaasterlandstraat 6.

Algemeen Ziekenfonds

O.G.Z.O.
GOOR

[n verband met vakantie houdt onze
inspecteur

GEEN ZITTING

vanlOt.e.m. 28 aug.
Spoedgevallen, tel. 05470-3305

Hengelose Majorettevereniging

De repetities gaan weer van start op

maandag 17 augustus
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven,

speciaal voor de drumband

Repetities iedere maandag van 19 tot 21 uur

in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld

Het bestuur

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf «M.—

BORGONJEN
Kerkstraat U • VOEDEN Tel. 0575MS85

Spalstraat 19 Hengelo <51d - TeL 05153-1418

Wij gaan met vakantie

van 10 t.e.m. 29 augustus

Voor reparaties is ons bedrtyf

normaal geopend

Automobielbedrijf

A. R I D D E R H O F
Tel. 05753-1947 - HENGELO GLD

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

Jowé
land- en tuinbouw-

machines

slijpinrichting

zagen, moforen,

moforzefsen, mofor-

maa/ers, pompen,

moforkefffngzagen,

veescneremac/i/nes

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

Tapijt vuil?
Baal dan o>

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

imOGISTERM

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Telefoon 05753-1800

Te koop:

PEUGEOT
RACEFIETSEN
vanaf f 459.—

FA. J. TH. SLOTBOOM
Kleftendorp 11, Hengelo G

SPORT GOED

MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
ROOZEGAARPE

Banninkstr. 5. Heng*, 'o G.

Gevraagd voor 's morgens
een hulp in de huishouding
Tel. 05753-1250, liefst na
18.00 uur

Met ingang van augustus
te huur aangeboden voor
l of 2 jaar gemeubileerde
kamer, keuken en slaap-
kamer. Tel. 05753-2082
n.o.z.

Te koop aangeboden teken
tafel met wagen, bladmaat
100x70 cm, z.g.a.n f 275.—
Bruggeman, Vordenseweg
23, Hengelo Gld



Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 AUGUSTUS

Ned. Herv. Kerk
8.30 uur Ds Kabel
10.00 uur Da Barbas.

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Kabel

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 3 t.e.m. 9 aug.

B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst dierenarts*»
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. B. J. van Ingen. telefoon 2002

Alarm rijkspolitie
Tel. 05753-1230, politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

K.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis. 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

U.K. Kerk Ketfenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis,
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge
zinsmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huize Maria Postel: maandag t.e.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur:
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot R. Waenink slaagde aan het
centrum voor beroepsopleiding te Hoensbroek voor
het praktijkdiploma boekhouden.

HENGELOSE BBADEBIE
EEN SFEEBVOL GEBEUBEN

De organisatoren van de Hengelose Braderie hebben
blijkbaar een goede formule gevonden voor de opzet
van de braderie, die telkenjare in de Kerkstraat
wordt gehouden.
Ondanks verschillende aktiviteiten in omliggende
plaatsen was het ook nu weer stampvol beide dagen
dat doorging tot in de late uurtjes.
Men liep af en aan. Er was trouwens van alles te
beleven, aan veel dingen kon men aandacht besteden
Naast een ruim aantal middenstanders, die hun best
deden hun waren aan te bieden, waren er ook tal
van verenigingen, instellingen, verschillende oude
ambachten enz.

Voor de jeugd was er een luchtkussen aanwezig en
kleine mini-scooters.
Ook de inwendige mens behoefde niet vergeten te
worden.
Naast het nuttigen van een drankje aan de open-
luchtbars, kon de inwendige mens versterkt worden
met diverse hapjes en snacks.
De verenigingen deden hun best een graantje van
de koek mee te pikken.
Zo kon op verschillende plaatsen geraden worden
of gegooid. En van deze dingen werd dan ook druk
gebruik gemaakt.
Zo kon in de stand van ,,Ons Huis" een televisie
toestel verdiend worden door degene die de neeste
flessen kapot gooide. Bert Bosman had de beste
gooi over zich en ging met het toestel naar huis.
In de stand van de badmintonclub HBC kon ook het
nodige gewonnen worden. Janet Oldenhave van de
Zelledijk won hier met het ballerospel een televisie,
terwijl Ria Loskamp een radio-cassette won, H. B.
Schepers uit Ruurlo een wekkerradio en Roy Wes
selink uit Keijenborg een barbecue.
Bij de stand van slagerij Raterink was een rund op-
gesteld, waarvan de leeftijd kon raden. De uitslag
van deze raadwedstrijd was als volgt: hoofdprijs:
K. F. Lubbers, Rozenhoflaan 9 en drie troostprijzen
werden gewonnen door A. Maalderink, Zelhemse-
weg 33, mevr. ten Arve, Spalstraat 6 en G. Hans-
kamp, Kremersdijk 6.
Ook in de stand van de Rabobank kon men aan een
wedstrijd deelnemen. Hier moest een geldsbedrag
in 'n ton, die op 'n windmachine was aangesloten, en
daardoor rondvloog, raden. Het juiste bedrag was
f 680.—. De Ie prijs was voor M. C. E. Huizer, Het
Karspel 58, 2e prijs mevr. Oostendarp, Het Karspel
96, 3e prijs A. J. Onstenk-Roenhorst, Westerstraat 14
en de 4e prijs R. J. Eskes, Kremersdijk 2. Van de
558 inzendigen was er l goede oplossing.
De oude ambachten, o.a. spinnen, weven, stoelen
matten, manden vlechten, klompenmaker, houtsnij-
werk en de siersmid, kregen van het zeer talrijk
aanwezige publiek ruime aandacht, evenals het
pottenbakken.
De organisator, de Hengelose en Keijenborgse Mid-
denstandsvereniging, kan met genoegen constateren
dat de talloze voorbereidingen, voorafgaand aan de
Braderiedagen, niet voor niets zijn geweest. De
plaatselijke muziekver., de Kon. Harm. Concordia
en Crescendo verzorgden met hun boerenkapellen de
muzikale noot.
Onder de belangstellenden waren ook veel vreemde
lingen, die bijzonder genoten van het schouwspel.
De Hengelose Braderiedagen, voor herhaling vat-
baar.

FIETSTOCHT VAN HAMOVE
ZE EB GESLAAGD

Was Hengelo Gld tijdens de kermis met de wieier-
ronde al een beetje in de sfeer van de tweewielers
gekomen, binnenkort zal dat nog wel meer worden,
zondag 26 juli was dat ook het geval. Toen organi-
seerde de sportc om missie van Hamove een fiets-
tocht. Was de deelname het Ie jaar zo'n 120, deze
keer deden niet minder dan 440 personen mee aan
deze fraaie tocht. De route van een 25 km voerde
over rustige wegen door de mooie natuur van Hen-
gelo, Baak, Wichmond en Vorden. Men kon genieten

Te koop afwasmachine
AEG en een diepvriezer,
Caravelle, nog geen jaar
oud, 400 liter. Tevens te
koop bouvier, reu, met
stamboom, f250.—. Koert,
Tel. 05755-1567

Te koop een schaap met
2 jonge ooien, plm 4 mnd
Asterstraat 3, Hengelo Gld
Tel. 2801

Te koop grote partij deu-
ren en 2 hobby broed-
machines. Enzerink, Ban-
ninkstraat 43, Hengelo Gld
Tel. 05753-1534

Te koop aangeboden
cross- en off the road
laarzen Sinisalo en Damen
crossbroek, Motomod off
the road pak. Alles in
prima staat. Henk Brug-
geman, Vordenseweg
Hengelo Gld, na 18.00 uur

Te koop boerenkool- <>n
andüvieplanten. Seldory,
peterselie en bieslook.
Niesink, Past. Thuisstr. 10
Keijenborg

Te koop planten, a.o.
boerenkool, groen lof en
andijvie, nieuwe aardap-
pelen, Eigenheimers < - n
meerlanders. H. J. A.
Wesselink, Slotsteeg 18,
Hengelo Gld, tel. 2510

Te koop plm 5 ha tarw»--
stro van het land. J. Borg-
man, Toverstraat 16, Baak
Tel. 05754-209

Te koop gevraag 30 l '
are bouwland, omgeving
Keijenborg. Adres te bevr.
bureau De Reclame

Te koop nieuwe aard
appelen, Lekkerlander en
Parel. H. van Kouswijk,
Ockhorstweg 6, Wichmond
Tel. 05754-793

van de altijd mooie natuur.
Bij het café Het Bosmanshuis in Hackfort was de
rust, waar de tongen gelaafd konden worden mot
een kop koffie, frisdrank of een pilsje.
Onder de 440 deelnemers waren 2 personen die de
tocht per voet aflegden, te weten de heren Henk
Onstenk en Teun Fokkin, die binnen de gestelde tijd
van vier uur de tocht volbrachten en hun welver-
diende herinnering in ontvangst mochten nemen.
De Hamove sport commissie had de handen vol om
na afloop de gestempelde briefjes weer in ontvangst
te nemen. Bij gevaarlijke oversteken op de route
was een begeleiding aanwezig.
Evenals de jaarlijkse wandeltocht, voldoet ook deze
fietstocht aan een bepaalde behoefte en de dank
voor de heren van de sportcommissie die veel werk
hiervoor verzetten, is de. telkens weer grote deel-'
name.

FIETS VIEBDAAGSE IN HENGELO GLD

In de week van 7 t.e.m. 11 sept. 1981 <>rg ;mi
de jonge maar zeer aktieve ijsvereniging de eerste
Hengelose fiets vierdaagse. Van maandag 7 t.e.m.
vrijdag 11 sept. kan men 4 avonden fietsen, waarvan
de woensdagavond als uitwijkavond is aangehouden,
als men een van de andere avonden verhinderd is.
De start van het gebeuren is bij sporthal de Kamp
aan de Sarinkkamp te Hengelo Gld, waar ook de
finish is. Door de organisatie zijn een aantal fraaie
routes uitgezet en de verdere voorbereidingen voor
dit evenement zijn in volle gang. Tijdens de tochten
is er een reparatieploeg op de route, evenals de
EHBO, terwijl op elke controlepost ook reparatie-
materiaal aanwezig is.
De ijsvereniging Steintjesweide die de organisatie
in handen heeft, rekent op een grote deelname.
Fietsen is gezond, doe daarom ook mee. U zult er
geen spijt van hebben.

Steun
de

collecte

Over één ding zijn wij het alle-
maal eens: Kankerbestrijding. Je kan
en mag er niet omheen.

De Kankerbestrijding moet
doorgaan. Elk jaar garandeert het
Koningin Wilhelmina Fonds daar-
voor miljoenen guldens. Dit jaar
± 39 miljoen. Die garantie kan alleen
worden gegeven als u blijft geven.

Net als vorig jaar.

üipè De Kankerbestrijding
kan en mag n/et inleveren.

Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding.
Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel: 64 09 91


