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CLAM
Verschijnt dinsdags In
Hengelo, KeQenborg,
VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderen, Wlchmond.

Vlerakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTERS

Kerkstr. 17 • Postbus S

7255 ZG Hengelo Gld

Tel. 05753-1455

b.g.g. 1258

mïemfa

Sancta Caedlia 1927 Excelsior 1890
Hengelo's Gemengd Koor 1971

zaterdag 24 oktober a.s. 20.00 uur in sporthal "De Kamp"

Gezongen wordt o.a.:

Halleluja van Handl

King all Glorious van G.M. Vail

lm Weissen Rösll van Ralph Benatzky

met solistische medewerking van:

Els Pierik : sopraan

Harry Pierik : tenor

Ludo Eykelkamp: bariton

Eleonore Krullaarts: piano

het geheel o.l.v. Bert Nijhof

Entree concert 5.-

Heeft u wat te vieren, hetzij groot of klein,

moet men bij LANGELER zijn!

En als men nog eens lekker wil eten
kan dat ook, o.a.:

erwtensoep of een

heerlijke stamppot met worst enz.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Hotel LANGELER
Telefoon 05753-1212

BINNEN- EN BUITENLANDS! KAAS
Vrijdag standplaats Hengelo Gld

's middags van 14.00 tot £0.00 uur

in de Spalstraat

8.90

10.80

l kg jonge Goudse

l kg belegen komijn

l kg boeren oud

WIJ verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst
(zonder kleurstof)

4 metworsten
(zonder kleurstof)

l

14.00

2.75

10.00

500 gr bakbloed-baklever 1.85

VERDER:

de echte Doesburgse mosterd,
de echte knakworst, rookworst,
zuurkoolspek etc.

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6964 BL HALL - Tol. 08887-805

UITNODIGING

We hebben onze zaak verbouwd.

Hiervan willen we U graag het resultaat laten zien.

DE KLOK
WONINGINRICHTING

ZELHEM

Daarom houden wtf

„OPEN HUIS"
op woensdag 21 okt.
van 16.00 tot 21.00 uur en op

donderdag 22 okt.
van 9.00 tot 21.00 uur

Burg. RUpstrastraat 8

ZELHEM

Telefoon 08342-1263

NIEUWE SPECIALITEIT:

FRANSE BUITENKIP
RECLAME:

borrelhapjes
per kg 4.10

kip in het zuur
van 6.25 voor 5.00

Er is ook regelmatig

WILD
Heren jagers, wij kopen ook wild in

POELIER HOFFMAN
vers en gekoeld
Telefoon 05476-2823

De wintertrainingen zijn hervat.

Begeleiding en training voor beginners

en gevorderden door deskundige en zeer

ervaren schutters.

Aanmelding van nieuwe leden kan ge-

schieden op elke vrijdagavond vanaf 20

uur in het gebouw van de vereniging op

het sportpark Het Elderink.

Jeugdleden (v.a. 12 jaar) zijn welkom

van 18.30 uur af. Aan de vorming van

deze groep wordt speciale aandacht be-
steed in nauw overleg met de ouders.

Secretariaat: Wichmondseweg 45, Hengelo Gld, Tel. 057534885

Willem Teil'

DANSLES
voor ouderen

Dansschool
HOUTMAN
vraagt u ten dans

Opgave vanaf heden bl)
Hotel Langeler

H.T.V.
HENGELOSE TONEEL

VERENIGING

woensdag 28 okt.

2e opvoering

het ontvolkte huis

Zaal Langeler, tel. 1212

Aanvang 8 aar

Entree f 3.00

Bloemisterij

Speciale aanbieding:

CYCLAMEN, eigen kweek
van 6.75 voor 4ivU

KASCHRYSANTEN spinnen
van 5.00 voor 4iZ5

CHRYSANTEN

van 4.50 voor 3iUU

KAAPS VIOOL
van 2.25 voor liOO

Op alle bloembollen

10% korting
Vrijdags van 2 tot 7uur op de markt

in Hengelo Gld

Bloemisterij

„De Vale Weide"
H. E. A. VAN DEN BREEMEN

Klarenbeekseweg 42 - VOORST - Telefoon 1487

DE GEHELE WEEK:
Bty aankoop van een eigengem.

rookworst

500 gr zuurkool gratis

Rauwe CASSELLER

RIB 100 gr j 95

100 gr
ZEEUWS SPEK f gQ

500 gr ROLPENS

500 gr
EISBEIN

500 gr
BAKBLOEDWORST

500 gr
BAKLE VERWORST

500 gr BALKENBRIJ
met of zonder krenten

395

298

298

298

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds f ricandellen, 40 st.

14.00
l kg huzarensalade (J95

5 st. braadworst 495

500 gr nasi of bami 3.25

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

100 gr FIJNE VERSE WORST

150 gr LEVERKAAS

448
448

ISO

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
150 gr BOTERHAMWORST

375
298

100

Donderdag
500 gr MALSE RUNDEBLAPPEN 448

>00 gr MALSE VARKENSLAPPEN 398

150 gr JACHTWORST 150

Vrijdag en zaterdag
500 gram

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

298
698

500 gram MAGERE

riblappen
500 GRAM

varkensrollade (haasje) 798
150 gr GEBRADEN GEHAKT

100 gr PEKELVLEES

100 gr BACON

100 gr ROSBIEF

LEVERWORST, plm 250 gr

150

195

195

275

175

KEURSU6ER

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

Voor een volledig

KRAAMPAKKET
en een uitgebreide kollektie

BABY-ARTIKELEN
o.a. BABY- EN KLEUTERSPEELGOED

COMMODEDEKS - BAD J E + STANDAARD
WARMWATERBORDJES - SCHOOTKUSSENS

LUIEREMMERS - LEKSLABBETJES

SLAAPZAKKEN

Nieuw:
BADJE, EMMER, COMMODE-

DEK in de kleur bordeaux

Vrijblijvend adviseren wij u bij de samenstel-

ling van een kraampakket

Drvgisterij Parfumerie

LENSELINK

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Uw adres:

G. A. Jansen
Vordenseweg lOa

Hengelo Gld

's Maandags ge-
bracht, vrijdags al

weer klaar

Depot van:
schoenservice

H. MAATKAMP - Neede

Een begrip in de Achterhoek voor een

TOTALE SCHOENREPARATIE

WIJNBERGEN
DEZE WEEK:

Vers gesneden

erwtensoepgroente
2 pakjes 125

Groene savoyekool
deze week 2 kilo 100

Mooie goudreinetten
2 kilo 295

10 jaar verkoop bloemenkas
DEZE WEEK NOG

cyclamen, vol knop
diverse kleuren

2 stuks

"/ T jl

VOOR DE KINDEBEN EEN

mooie sticker gratis

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

Maandags geopend, woensdagsmiddag gesloten

Ook het adres
voor een goed verzorgd

BRUIDSBOEKET

STRETCH GORD. PANTALONS
v.a. 82.50

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1823







Doorlopend te koop con-
sumptie-aardappelen
Surprise, Bintje en Irene.
Ook krielaardappelen
J. Borgman, Toverstraat 6
Baak, tel. 05754-209

Te koop partij mooie
Zeeuwse uien in zakjes v.
20 kg a f 7.50
Tel. 05753-1534

Te koop 80 are knollen
H. J. Zemmelink, Bannink
straat 2, Zelhem, tel. 08344
573

Te koop bietenkoppen
J. G. H. Sloot, Steenderen
Tel. 05755-1496

Vermist: pauwhen. Terug
te bezorgen bij J. Jansen,
Hogenkampweg 14, Keijen
borg, tel. 05753-2074

Te koop slachthaantjes,
kalkoenen (scharrel, evt.
ook geslacht), jonge pau-
wen, sieriazanten, en'
jonge legkippen, 12 weken
G. J. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, 05753-1670

Te koop bastaard bouvier
(reu), 4 maand oud, is lief
voor kinderen, goed waaks
Th. W. J. Beenning, Lelie-
straat 30, Hengelo Gld
Tel. 2676

Meubelmagazijn ,de Klok'
biedt aan: bankstellen, sa-
lonkasten, eethoeken, clubs
eiken en stoffen bekleding
prachtige 1-pers. bedden,
prijzen v.a. 150.—. Kolde-
weiweg 17, Keijenborg, tel
05753-2808. Gepend vrij-
dag en zaterdag van 13.00-
17.00 uur, of telefonische
afspraak

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dag

OROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat i, Hengelo Gld
IVIefoon 05758-1300

Offenberg
HANDEL IN

hooi en stro
Hesterweg 10, Varsselder
IV1. 08356-5664

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

ftADI-THERM

Meppel • Luttenberg
Lemelenveg 56
TL05 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

aEIDEPLANTEN
UERHEESTERS
LAANBOMEN
CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
3OSPLANTSOEN
'IAAGBEPLANTING
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
4PORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
l'OTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

IOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
& ZN B.V.
ï of straat 7 • Hengelo Gld

Jowé
land- en tuinbouw-
machines
slijpinrichting
zagen, moforen,
moforzeisen, mofor-
•naaiers, pompen,
•notorkeffjngzagen,
veescheremachines
schaatsen, messen
NIEUW en GEBRUIKT

Branderhorstweg 5
KeUenborg, Tel. 05753-2026

SPORT GOED
MET SPORTGOED

van SPORTHUIS
100ZEGAARPE

ianninkstr. 5, Heng*, 'o O

Oktober wljnrnaand
A 4ÊMSK& 1̂ ^H^̂ H

(A) Muscadet de
Sèvre et
Maine 1979
per fles

(g) Rocha'sPort
ruby. tawny, white

ateau La tour Carnet

Classé, per fles

idiwijnen:
Coteaux de Languedoc VDQS
Minvervois VDQS
Corbières VDQS
Lepot Pellerin -

Chateau La
Ramonette
1979
Bordeaux Superieures

Portal Pose

D) Cótes du
Rhone 1980 Superieures

Coberco
dagverse magere
yoghurt, pak 1 liter
van 1.13 voor

Reklames slagerij van 22/10-24/10-1981Unox soep
groente, kip- of
tomatensoep.
4 borden blik
vaste V. S. prijs

Verse gri/l-
kuikens
kilo

Schenkel
500 gr.

Goudse kaas
V. V. belegen, kilo

Dreft
vat 2 kilo
van 8,95 voor

H a m lap pen
1000 gr.

Corned beaf
100 g r.

Parijser boter-
ham worst
150 gr.

Frisia
St Nicolaas spekken
pak van 1,25 voor

Frikandeau
500 gr.

Nieuw/
Lime-light
gin/lemon coctail,
fles 0,7 liter nu

Kreyenbroek
gevulde speculaas-
carree's, pak 6 stuks
van 1,59 voor

Slagers lever-
worst
per stuk, 500 gr.

Schnitzels
gepan. of ongepan.
100 gram

Duyvis
fuiflpretletters of
lach bekjes, zak
van 1,59 voor

jonge jenever
fles 1 liter

Speklappen
1000 g r.

Gehakt
half om half
1000 gr.

Verse worst
1000 gr.

Nijhuis
roggebrood
twents of donker
pak 400 gr.
van 0,79 voor

Burg
limonadesiroop
sinas of grenadine,
fles 1 liter
van 2,39 voor

Iglo vissticks
pak 10 stuks
van 3,45 voor

Tarwerogge
800 gram'slijterij.

- slijt*"!
Kabouter
pannekoekmeel
500 gram,
van 1,43 voor

Nieuw!
Noorse punten
400 gram

Clien
allesreiniger
grote fles,
van 2,98 voor

Krentenbollen
zak 6 stuks

Boeren
krentenmik
met spijs, 800 gram

Hero
aardbeien confiture
pot van 2,59 voor

Foto/ijst
zonder rand met pen-
tekening van boer-
derij, af m. 30 x 40
van 13,75 voor

Curver
afwas-
bakken

ronde
set è 3 stuks,
van 9,95 voor

La m p olie
^~~ *• f la co n 1 liter, div.

geuren v. 2,65 voor

'Pioneer
wandolielamp
van 22,95 voor

Good moming
zeep, pak 2 stuks
van 1,98 voorDDDDD

Theedoek
één van de betere
van 4.50 voor

DrZimmer-
TV kan

met decor
van 19.95 voor

OldSpice
scheerschuim,
nu 400 ml,
van 4,95 voor

RKT
Reklames geldig van 22/10 - 28/10 - 1981 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) • RUSSEN • GROENLO • GOOR • VOROEN



Speciale aanbieding in

MAJO'S
Damesmaten S t.e.m. XL nu

Kindermaten 98 t.e.m. 152 nu

15.-
10.-

Een tiental STOFFEN nu met
50% korting

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Gevraagd een hulp voor
enkele morgens per week
en of zaterdag. Ali, Jansen
St Janstraat 39, Keijen-
borg, tel. 1760

2V2 gulden Juliana 1969

Visje pr.
Tel. 05753-2361-

Te koop Kreldler EMC ,80
cockpit + spaakwielen,
als nieuw. Jean Kreunen
Marktstraat 6, Hengelo G
Tel. 05753-1474

Te koop Puch Maxi, 4 jr
oud, prijs n.a.t.k. H. Wijers
Hengelo Gld, Tel. 05753-
1712

DANSEN

Zondag 25 oktober

N E W F O U R

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Degrote merkenreis:
prijzen en uitgekiend
spaarvoordeel!
Beter uit.

W1LLEKE ALBERTI HEEFT:

OPWINDEND NIEUWS
Voor alle vakantie-kenners

Het grote reisboek , neerlands
nieuwste en allerkompleetsteipteetste
reiswijzernumetf 7Q_

v<xi r f !IH.- Hiarcxik n
voor sltvlitsll*. • !v <l. m profiteert
u vantwinliu(ulden«|>aarv(H>rdcel IM u rxir.i
viiiirdcliij l̂ in v;m ivn onv<Ti><'t<-lijkr v.ikanlu-

en tientallen fijne
vakantieprijzeni
HOOFDPRIJS;
5 Verzorgde reizen
naar de ion, of f .20OOr
kontant.

TWEEDE PRIJS;
? Verzorgde reizen binnen de
Beneluxoff.lOOOrkontant.

opwindende
Doe mee aan de Ró puzzle.

leesbaar «p een pak*-*

Zeg in weinig woorden hoe
lekker lichi R6 is.

i

Stuur uw oplossing op_en uontvangi m ieder. &'VuJ
een aardige attentie (h onfidrankrcrxk enveiop
zenden aan REEMTSMA NEDERLAND B.V.,
Antwoordnummer 40,3720 XB De BH t. Onder

j vermelding van uw adres en woonplaats.

Kies lekker licht

R6
Ue nieuw* Ik Mr

20/2,60

2SKrulwagens boordevol
boodschappen.

• i •• i nu 11 una» ia. .^n .. __,»

50 EXTRA PRIJZEN:

vakantleprljzen.

VAN DER MOND VOEDINGSMARKT
ruuripseweg52 telefoon: 1

SPAARWEEK-FEESIWEEK
f750*EXTRASPAAR-

'spaarders
Sie deze week

een spaarrekening
openen met mmstensf 25-

inleg, krijgen daar f l
extra spaarpremie bij.

"KLEURIGE HYACÏÏNTT
VOOR SPAARDERS
Een straks geurig bloei-

ende hyacint voonwejiu
komt sparen.
Verpakt in een
doosje dat ook
weer dienst
kan doen
als spaarpot.

RABOBANK KALENDER

Aardig geschenk waar-
mee wij de vriendschap on-
derhoudende traditionele

C,
Rabobank O II

^„u, 2

' Dit geldt met vopr
het Ideaal Spaarplan
de Zilvervloot

Rabobank
VOOR SPARENDE HOOGVLIEGERS

Rabobank Kalender met
foto's geïnspireerd op be-
kende Nederlandse liedjes.
Gratis voor u,zolang de voor-

raad strekt.

Nu GRA1S wintercontrole
ij de Peugeot-garage

t.e.m. 20 novimber

DIT GELDT O<K VOOR ANDERE MERKEN

Uw auto is uitstekend (schikt om u ook onder de meest barre weers-
omstandigheden van dnst te zijn.
Toch doet iedere winteren anaslag op hem en is het dus zaak uw auto
goed te laten controleh vóórdat het slechte weer toeslaat.

Wij doen dat graag vo u. GRATIS

In de periode t.e.m. 2dovember kunt u bij ons terecht.
De volgende controles Deren wij dan uit:
MOTOR: bougies, conctpunten, ontsteking, carburateur, luchtfilter
ACCU: spanning, poofemmen
VERLICHTING: werjg, stand koplampen, reflectoren
RUITEWISSERS: weng, vegers
RUITESPROEIERS: rking, anti-vries
KOELSYSTEEM: antries, koelvloeistof, waterslangen, ventilator-
riem
BANDEN: profiel, spiing
UITLAAT: algehele üKtie

Na de gratis controle £ ca. 20 minuten zal duren, krijgt u een test-
rapport, waarop aangiven is hoe het met de gecontroleerde delen

is gesteld.
Zorg dat uw uato op i wintertaak is voorbereid
Door deze controle rijn de komende maanden veiliger en zuiniger
en uw auto is beter beermd tegen de winter.

In cfceriode t.e.m. 20 november
herlingsbeurt tectyleren

f 71

Belbns voor een afspraak?
Zo Igskomen mag natuurlijk ook!

Automobielbedr!

ARIDDERHOF
Bleelat 14 - HENGELO GLD - Tel. 05758-1847

Nu gecontroleeiwinterproblemen geweerd

GEEF BLOED, GEEF LEVEN, WORDT DONOR

Bovenstaande slogan slaat op het dringende verzoek
van de afdeling Hengelo Gld van het Nederlandse
Rode Kruis om zich als donor te melden.
Er is veel bloed nodig en ieder gezond mens tussen
18 en 66 jaar kan zonder bezwaar een half litertje
bloed missen. U kunt er een mensenleven mee
redden.
Op onderdag 5 novmeber a.s. houdt het Rode Kruis
haar 23e bloedplasma-avond in ,,Ons Huis".
Meld U als donor aan middels de ka.art die u heden
in de bdievenbus vond.

A» MJMX f a»x<FZ]XDX«

Zaterdag 10 okt. werden in sporthal de Kamp te
Hengelo Gld springwedstrijden gehouden, uitgaande
van de turnkring Gelderland
Op Qezt: wtvi^,^_.0,
van Achilles 3 eerste pr$3§R £°°_r__de Jeu^tunistere
onderdelen: minitram vrij, lé prijs met ISiètf'pwft
minitram paard, Ie prijs met 15 punt.
Op de lange mat werd een Ie prijs behaald met
15 punten. Dit was tevens het hoogst aantal punten
wat deze middag gegeven werd. Hierdoor komt
Achilles in aanmerking om deel te nemen aan de
landskampioensehappen, die in februari gehouden
worden in Leeuwarden. Dit is een mooi succes voor
deelneemsters en leiding Van Achilles.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 OKTOBER

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

VrJJz. 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 19 t.e.m. 25 okt.

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartse»

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. Eil, Telefoon 1420

Alarm rijkspolitie

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

Alarmno. braad w eer

Telefoon 1922 Hengelo Gld

R.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

B.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

RUIM 30 JAAR GOEDE DIENSTEN

De E.H.B.O.-ver. Keijenborg heeft een lid met een
lange sitaat van dienst. Henk Kruis heeft nu al 30
jaar de belangen van,de vereniging gediend. Gelijk
met het 30-jarig T>estaan wordt daaraan zeker aan-
dacht besteed op. de jubileumreceptie op zaterdag
24 oktober in dorpshuis „de Horst" te Keijenborg,
van half drie tot vijf uur.



„Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht voor mijn pad".

Psalm 119 : 105

Bedroefd door zijn heengaan, maar dankbaar
voor het leven dat wij met hem mochten delen,
berichten wij u dat vrij plotseling van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

GERRIT JAN WAGENVOORT

echtgenoot van A. Oldenhave

op de leeftijd van 89 jaar.

Brummen, A. Wagenvoort-Oldenhave

Brummen, H. J. Willemsen-Wagenvoort
B. Willemsen
Huug • Annelies

Apeldoorn, G. A. J. Wagenvoort

Zutphen, G. J. Wagenvoort
H. C. Wagenvoort-Leusink
Gerhard

Brummen, A. J. Wagenvoort
H. J. Wagenvoort-Eskes
André • Heleen

Brummen, J. J. Wagenvoort

6971 ZT Brummen, 9 oktober 1981.
Weth. Giermanstraat 14.

De begrafenis heeft reeds plaats gevonden op
de Algemene Begraafplaats te Brummen.

GEMEENTE HENGELO GLD
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeente
raad in zijn vergadering van 6 oktober 1981
heeft besloten
a te verklaren dat met ingang van 7 oktober
1981 een herziening van het bestemmingsplan
buitengebied, betrekking hebbende op gronden
zoals aangegeven op de bij dit besluit behoren-
de en gewaarmerkte tekening, wordt voorbe-
reid;
b te bepalen dat het met ingang van 7 oktober
1981 verboden is zonder schriftelijke vergun-
ning van burgemeester en wethouders (aanleg-
vergunning) de volgende werken, geen bouw-
werken zijnde, en/of werkzaamheden uit te
voeren boven, op of in de grond, gelegen bin-
nen de begrenzing van het onder a bedoelde
Voorbereidingsbesluit:
a op te hogen danwei materie te storten of te
deponeren, met uitzondering van bemesting;
b vuil, afvalstoffen, puin en ander ouder mate-
rialen te storten of te deponeren, danwei stof-
fen of materiaal op te slaan, met uitzondering
van het storten of deponeren van vuil, afval-
stoffen, puin
opslaan van stoffen en materiaal voor zovei
dit inherent is aan het gebruik van de gron
ten tijde van het van kracht worden van h
Voorbereidingsbesluit, ••—«'-i i«hP«mt
het IL^JÏÏHs, <$>aïs'oreze is bepaald in het plan;
c verhardingen aan te brengen, met uitzonde-
ring van:
1 tegelpaden en tegelterrassen en in tuinen bij
woningen en andere gebouwen;
2 erfverhardingen bij boerderijen en die ver-
hardingen welke inherent zijn aan het gebruik
van de grond ten tijde van het van kracht
worden van het Voorbereidingsbesluit;
3 verhardingen die inherent zijn aan het ge-
bruik overeenkomstig de geraliseerde bestem-
ming zoals deze is bepaald in het plan;
d hoog opgaand geboomte, beplantingen, hagen
hout- en struikgewas, geen struik- of stamboom
gaarden zijnde, te vellen, te rooien, of te be-
schadigen, voor zover dit vellen, rooien of
beschadigen niet reeds geregeld is, danwei is
uitgesloten van regeling in de Boswet, danwei
aan de bevoegdheid van de gemeente is ont-
trokken overeenkomstig het gestelde in artikel
15 van de Boswet, danwei behoort tot de nor-
male bedrijfsvoering of tot het normale onder-
houd;
e bovengrondse of ondergrondse transport-,
energie- of tele-communicatieleidingen en de
daarmee verband houdende constructies, in-
stallaties of apparatuur aan te brengen, voor
zover een en ander niet uitsluitend noodzakelijk
is voor het plaatselijk distributienet en/of nood-
zakelijk voor de elektrische bekabeling van de
wegenverlichting, danwei als zodanig in het
plan bestemd is.
Het bovenbedoelde raadsbesluit met bijbe-
horende tekening ligt met ingang van 20 okt.
1981 ter gemeente-secretarie (afd. A.Z.) voor
een ieder ter inzage.

Hengelo, oktober 1981.

De burgemeester voornoemd,

J. E. de Boer

PROEF ZE GERUST,

ONZE OLIEBOLLEN!!

Oliebollen-aktie
t.g.v. chr. zangver.

Solie Deo Gloria
BEKVELD

vrijdag 23 oktober

zaterdag 24 oktober

JOHAN HULSHOF

en

DITTY HARTEMINK

Wij zijn blij u, ook namens onze ouders
te kunnen mededelen dat wij donder-
dag 29 oktober a.s. gaan trouwen in
het gemeentehuis te Hengelo Gld, om
10.30 uur.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats
om 14.15 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Hengelo Gld door ds. G. H. Ver-
haere.

Receptie na de kerkdienst tot 17.00
uur in zaal Concordia te Hengelo Gld

Oktober 1981
Koningsweg 7, Hengelo Gld
Heerlerweg 6, Vierakker

Ons nieuwe adres is:
Sarinkkamp 68, 7255 CW Hengelo Gld

Oprecht hartelijk dank voor de vele felici-
taties, welke ik mocht ontvangen bij mijn 80e
verjaardag. Het werd een onvergetelijk feest.
Tevens wil ik dank zeggen voor de belangstel-
ling, die wij ontvingen tijdens het verblijf van
mijn vrouw in het ziekenhuis.
Mede namens haar en de kinderen ben ik zeer
erkentelijk voor al die hartverwarmende
reacties.

A. H. BOELVINK

Hengelo Gld, oktober 1981.
Handwijzersdijk 5.

Hierbij willen wij onze oprechte dank betuigen
aan allen voor hun deelneming en medeleven,
betoond in ons verdriet, om het plotseling heen
gaan van mijn lieve man, onze papa, zoon
schoonzoon, broer, zwager en oom

TON NOTTEN

M. Notten-ten Have
Ago en Sabrine
Fam. Notten
Fam. ten Have

Hengelo Gld, oktober 1981.

Voor uw blijken van belangstelling en het har-
telijk medeleven tijdens het verblijf in
,,de Leeuwerikweide" en na het overlijden vai
onze geliefde moeder en oma

betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Lubben

Hengelo Gld, oktober 1981.
Schoolstraat 7.

GEEF BLOED
GEEF LEVEN

Op donderdag 5 nov.
wordt weer de jaarUJkse

BLOEDPLASMA-
AVONB
gehouden

In „Ons Huis"
De afdeling Hengelo Gld van het Ned. Rode
Kruis doet een dringend beroep op hen die nog
niet als donor staan ingeschreven zich aan te
melden op de kaart die U vandaag ontving.

ledere volwassene, die gezond is en tussen 18
en 65 jaar oud, kan zonder bezwaar wat bloed

afstaan.
Uw aanmelding wordt aan uw huisarts voor-
gelegd die uw aanmelding eventueel kan ont-

raden.

Voor de dansliefhebbers
van Toldijk en omstreken

Op zaterdag 31 okt. 1981
kan er weer

GEDANST
worden op de muzikale klanken

van het orkest

„De Starlets"
uit Gaanderen

in zaal „Den Bremer"
Aanvang 20.00 uur

Deze avond is speciaal voor gehuwden, ver

loofden en alleenstaanden boven 25 jaar

Ook dit wordt weer georganiseerd door de

oranjever, uit Toldijk

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken die de viering van ons 50-jarig huwe-
lijk tot een blijde en onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

H. J. WENTINK

B. H. WENTINK-KLEIN "GOTINK

Hengelo Gld, oktober 1981.
Wichmondseweg 28.

Vrijdag 6 nov. a.s.
optreden
van de zeer bekende

fakir-hypnotiseur

in zaal Wolbrink
AANVANG 20.00 UUR

* •*;..**** •'<4yyyi^r;-Ttv«*'~ci>
DIT MOET U ZIEN, overal volle zalen

Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden van

E.M.M., boekhandel Wolters en café Wolbrink

Zondag 25 oktober
starten wij weer met onze eerste

BINGO-
AVOND
van dit seizoen

wederom vele aan-
trekkelijke prijzen

AANVANG 20.00 UUR

Zaal

Winkelman
Keijenborg

H.H.V.
Leden van de
Hengelose Hengelsport Ver.

DE JAARLIJKSE

FEESTAVOND +
prijsuitreiking
vindt plaats

op zaterdag 31 oktober
in zaal Concordia, te Hengelo Gld

Introduce's toegestaan

Het bestuur

Stretch tinneroy pantalons 50.»

V-hals shetland pullovers 25.-
Jonges jacks, beige 50..

Te koop appelen, pre! en
aardappelen van de klei
(Surprise).
FnütbedrU* HOKSTINK
Prtnsenmaatweg l, Steen-
deren, tel. 05766-1248

Te koop prima eetaard-
appelen (wintervoorraad)
Surprise en Pimpernel.
H. van KouswJJk, Ockhorst
weg 6, Wtchmond, Tel.
05754-793

Te koop geveltank (200 Itr)
y2 PK electromotor, 220-
380 volt. Beatrixlaan 12
Hengelo Gld

Te koop l paar dames-
laarzen, lang, maat 8, echt
leder ,,Jacobs". Hotel
Langeler.

Te koop eetaardappelen
onbepsoten. B. J. Waenink
Regelinkstraat 13, Hen-
gelo Gld

Steun deze week de collecte
Jantje Beton

De helft van de opbrengst In Hengelo

Is voor de peuterspeelzaal, dus:

„Geef gul voor het kleine spul"

Zondagsschool - Hengelo Gld

Elke zondag bijeenkomst

van 10.00 tot 11.00 uur

in de Ds Piersonschool

en van 10.15 tot 11.15 uur

in de Varsselse school

Kinderen vanaf 6 jaar zjjn van

harte welkom

de leiding

Hij speelt graag en stoeit vaak. Hij
heeft een echte jongensbril. Vlot en
ook sterk, 't Is heel goed als jongens
de sterkere brillen dragen. Ook Uw
jongens!

horlogerie optiek goud en zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1374

Wü^-
^»^_^_

HUSQVAJttNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
vanaf

Kon. Harm. „Concordia"
HENGELO GLD

vraag voor haar

tamboerkorps

leerlingen voor
signaalfrompet
LeeftUd plm 14 jaar

Aanmelden by

H. Groot Wassink, Meidoornstraat 2, Hengelt

BORfiONJER
Kerkstraat I* • VOEDEN TeL 057S20385

19 Hengelo <3M . TeL 05753-1418

Wasoutomaat stuk?

Bel UIT BEWEERD
Zonnestraal ia • Hengelo Gld - Tef. 05755-1800

% Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

FLANELLEN LAKENS

B. GROTENHUYS
Spalstraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05758-1828

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS • Tel. 1456


