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CLAM
VenehjQnt dinsdags la
Hengelo, KeQenborf,
VelawUk Zelhem, Baak,
Steenderm, Wlchraond,
Vlerakker

UITGA VB:
DBIJ. WOLTEB8
Kerkstr. 17 • Postbus 8
7255 ZO Hengelo Gld
Fel. 05758-1455
b.g.g. 1258

DIT PROGRAMMA BEWAREN

HENGE10SE KERMIS 19S2
TE HOUDEN OP WOENSDAG 14 - VRIJDAG 16 - ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 JULI

Programma samengesteld door de schutterij E.M.M.

DINSDAG 13 JULI
Opgave van nieuwe leden kan geschieden dinsdagavond 13 juli van 20.00

tot 22.00 uur bij café Wolbrink. Nadien niet meer.

Tevens is er deze avond

trekking nummers voor volgorde vogel schieten

WOENSDAG 14 JULI

GROTE KERMISMARKT
in de Spalstraat met vele aktiviteiten, o.a.:

groot standwerkersconcours
in samenwerking met de plaatselijke VW en de Hengelose Marktvereniging

Premiekeuring van koudbloed en Haflingers
van de Kon. Ver. Het Nederlands Trekpaard, afd. Gelderland

Provinciale keuring

Ned. Rijpaarden- en Pony Stamboek
(Keuringen terrein „de Hietmaat, Berkenlaan). Aanvang 900 uur

1000 uur OPENING LUNAPARK
rond de Herv. Kerk

1900 uur GROTE MODELVLIEGSHOW
OP „DE HIETMAAT" TE HENGELO GLD
Leden van de modelbouwclub „De Hoogvliegers" uit Hengelo Gld, zullen

tijdens een spectaculair vliegprogramma, een groot aantal van hun zelf

gebouwde modellen showen.

Van statig zweefvliegtuig tot snelle wedstrijdkist nemen deel aan de show

en zal kennen en kunnen van de piloot en model gedemonstreerd worden

tijdens o.a. het balonnen rammen, snoep droppen, sleepvliegen en een

angstaanjagend luchtgevecht.

Clubleden zullen die avond graag bereid zijn uw vragen over modelbouw

op een deskundige wijze te beantwoorden.

Een avond voor jong en oud die u zeker niet mag missen. Toegang gratis

VRIJDAG 16 JULI
14.00 uur KINDERSPELEN, sportpark „Elderink"

voor de leeftijdsgroepen van 5 tot 12 jaar (deelname gratis).

Na afloop van de spelen, uitreiking van de prijzen, alsmede waardebon-

nen, hetgeen uitsluitend geschiedt op het sportpark. De waardebonnen zijn

eveneens geldig op de kermis. Alleen op vrijdag en zaterdag.
Ouders en of begeleiders, gaat u zoveel mogelijk met de kinderen mee naar

het sportpark. Onder de aanwezige ouders of begeleiders worden n.l. waar-

debonnen verloot.

20.00 uur TREKKING VERLOTING Hengelose majorettevereniging
in zaal Wolbrink
Deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door het GELDERS TRIO
(toegang gratis)

ZATERDAG 17 JULI

Regionale keuring v.h. New Forest Pony Stamboek
&
Keuring Connemara Pony Stamboek
Tevens zadelrubrieken

(Terrein ,,de Hietmaat", Berkenlaan)-

10.00 uur VOLKSSPELEN
in de Bleekstraat met ringrijden te paard en voor fietsen,

met prachtige prijzen

10.30 uur Kultureel jeugdprogramma in zaal Wolbrink
Opgevoerd zal worden het stuk „De betoverde koningskinderen"
door het Limburgs Jeugdtoneel (toegang gratis)

13.30 uur OPTOCHT ,

vertrek vanaf zaal Leemreis

vaandelhulde voor het gemeentebestuur en koningspaar
1981, bij het gemeentehuis

14.30 uur VOGELSCHIETEN op „DE HIETMAAT"
voor ingezetenen van Hengelo Gld, lid zijnde van de schutterij E.M.M, en de

Nederlandse nationaliteit bezittend. Ook voor dames is er gelegenheid

om mee te schieten.

Tijdens het vogelschieten wordt er een

stoelendans voor dames
gehouden, die niet meedoen aan het vogelschieten.

Voor beide wedstrijden zijn zeer fraaie prijzen beschikbaar.

Op het terrein is een consumptietent aanwezig.

Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Leemreis

met vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar 1982.

Aan de optocht werken mee: Kon. Harm. Concordia met tamboerkorps en

de majorettevereniging E.M M. en de vereniging het aangespannen paard

„In Stap en Draf" uit Hengelo Gld.

Route optocht: aanvang 13.00 uur, vertrek Hotel Leemreis, Spalstraat, lekink,

Leliestraat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg, Beukenlaan, het Karspel,

Sarinkkamp, Schoolstraat, Raadhuisstraat, Kervelseweg, Sterreweg, Rozen-

hoflaan, St Michielsstraat, Groene Kruisstraat, Kastanjelaan, Zuivelweg,

Prunusstraat, Berkenlaan.

Terug: Berkenlaan, Meidoornstraat, Leliestraat, Tramstraat, Spalstraat,

einde Hotel Leemreis.

ZONDAC 18 JULI

MOO uur CROTE KERMIS-OPTOCHT
Aan deze optocht doen mee een aantal grote wagens. Ook kleine wagens

en jeugd met versierde fietsen of karretjes zijn van harte welkom.

Voor de jeugd is er altijd een prijs.

De deelnemers dienen om 13.00 uur aanwezig te zijn.
(Parkeerterrein Leliestraat)

Keuring 13.30-14.00 uur

Prijsuitreiking 16.30 uur in zaal Leemreis

Route optocht: aanvang 14.00 uur, start Leliestraat, Zuivelweg, Kastnjelaan,

Westerstraat, Wichmondseweg, Raadhuisstraat, Spalstraat, lekink, Lelie-

straat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg, Beukenlaan, het Karspel, Kerke-

kamp, Schoolstraat, Raadhuisstraat, Spalstraat, Tramstraat, einde.

Aan de optocht doen de volgende muziekkorpsen en drumbands mee:

Kon. Harm. Concordia met tamboerkorps, Hengelose majorettevereniging,

St Sebastiaan met vendeliers en majoretten uit Zieuwent, St Jan uit Keijen-

borg met vendeliers en majoretten, muziekver. St Jan uit Keijenborg, de

muziekver. Concordia uit Vorden en de vereniging van het aangespannen

paard „In Stap en Draf".

GROOT LUNAPARK
rond de Herv. Kerk, met diverse attrakties

OPENINGSTIJDEN van het Lunapark:

woensdag 14 juli vanaf 10.00 uur

vrijdag 16 juli vanaf 15.30 uur

zaterdag 17 juli vanaf 10.00 uur

zondag 18 juli vanaf 14.00 uur

Hel bestuur van de Schutterij „Eendracht Maakt Macht"
m

Verzoeke zoveel mogelijk te vlaggen tijdens de kermis



Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gram GROVE VERSE WORST 450

500 gr FIJNE VERSE WORST 450
150 gr gekookt of rauwe ONTBIJTSPEK 150

Woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen

150 gr BOTERHAMWORST

395
350

100

Donderdag
500 gr MALSE RUNDERLAPPEN

500 gr MALSE VARKENSLAPPEN

150 gr LEVERKAAS 150

Vrijdag en zaterdag
500 gram

SCHOUDER-
KARBONADE
(niax.) 2 k# per klant) 425
500 gram

magere runderlappen 6.95

100 gr hamworst 95

100 gr geb. varkenslever 95

100 gr gebr. varkens rollade 195

Ids grote fricandellen (40 st.)
13.75

KEURSLA6ER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD • TEL. 00768-1289

Lage Prijzen Festival
BOLDOOT TOWELETTES
in gezinspak van 20 stuks
van 6.00 voor

CONTOUR REISSCHEERSET
scheerapparaatje, mesje en busje
scheerschuim van 7.95 voor

OB TAMPONS
normaal, 20 stuks van 4.00 voor

speciaal, 20 stuks van 4.35 voor

SUPERDENT
kunstgebitreinigingstabletten
koker met 30 stuks van 2.25 voor

NIVEA BODYMILK
in flakon van 250 ml van 7.95 voor

NIVEA SUNMILK FAKTOR
in lalkon van 250 ml van 9.95 voor

GEURVRETERS

per paar van 6.95 voor

FENJAL CReME-DOUCHE
2 tubes (blauw en romance)
van 12.50 voor

SEASON SCHUIMBAD

2 fl. van elk 500 ml van 9.95 voor

TRANNOSAN
VOETBADTABLETTEN
2 busjes a 8 stuks van 6.75 voor

QiDU

2i60

2iUU

1.50

4i50

6*95

4i4v

6i95

4i f W

Drogsterij

LENSELINK

Parfumerie

Dus slaagt U voor het beslist betere.
Rommel . . . daar trapt U niet in.

Kom prijzen kijken en vergelijken.

Dan ziet U't zelf.

uoordeelltp

Dames-, heren- en kinder
40JNFEKTIE

modetyiis ^

WIJNBERGEN
Nieuwe geschrapte

KRIELAARDAPPELEN
nu per zak 95
Mooie harde

TOMATEN
nu per kilo 175

VOLOP VERSE AARDBEIEN - FRAMBOZEN
RODE BESSEN • KERSEN • PERZIKEN
EN NEKTARINA'S

Let op.' Dif a//es tegen scherpe
dagprijzen

In onze grote verkoop bloemenkas deze week

mooie pol chrysanten
+ kaaps viooltje
uitzoeken uit diverse kleuren

SAMEN voor slechts 295

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

's Maandags de gehele dag geopend
's Woensdagsmiddags gesloten

Een technisch uitge-
balanceerde motorzeis
met een stevige over-
brenging. Voorzien van
een aangepaste reduc-
tie voor de messens'chijf
en Weed-Eater maaikop

Leverbaar in verschil-
lende typen met snel
te verwisselen hulp-
stukken.

Zenoah
De meest verkochte
ter wereld.

Ijzerhandel HARMSEN
Banninksl raat 4 • Tel. 1220

Jubileum aanbieding
ZE ZIJN ER WEER

Badstof slips

Schröder

Willy Hoogeveen-
Geitz
pedicure

Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/

Voor afspraak:

tel. 06736-460

Met Tienertoer
naar

Ponypark
Slagharen
Een wereld van plezier.

Dat is een belevenis!

Voor een nieuw

tapijt of gordijn
moet U bU

Geert Seesing
ztfnü

Te koop alle werkdagen
vóór 10.80 oor

vers geplukte
AARDBEIEN

WULLINK
Banninkstraat 54
Hengelo Gld, tel. 05753-1427

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts ƒ 15.— p. da»
UROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
prijs

Schröder
bU de kerk - Hengelo Gld

Ponypark
Slagharen
Een wereld van plezier
Het goedkoopste en gezel-
ligste amusementspark v.
Europa. Alle attrakties
gratis. Entree slechts t 8.-
p.p.. Bejaarden tot 17 Juli
gratis toegang op werk-
dagen.

Ponypark Slagharen
dagtocht 35 Ned. Spoor-
wegen

Offenberg
HANDE1, IN

hooi en stro
Mcsterwee 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

met SPORTGOED

Banninkstraat 5, Hengelo

bij de kerk Hengelo Gld

CENTR. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 Jr ga
r anti e wanneer u uw wo
ning 2 dagen beschikbaai
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketton

RADI-THERM
Meppel - Luttenberg
Lemelerweg 56
5105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

GESLAAGD!!

Een BURO van
HEIJINK
U» een fUn geschenk

Meubel- en TapUten-
huis
DE SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2

Hengelo Gld

Dat zegt genoeg
Damesslippers 10.- en 20.»

Linne zomerschoenen, vele soorten 20.»

Damesklompen, blauw en wil 10.--, 30.- en 40.-

Voetbedsandalen, Rembrandt en Marathon 60.»

College, zwart 40.-

Blenzo muilen, zwart, bruin, beige 20.-

Cristal en Durea zomerschoenen 75.- en 100.-
Anita pump- en zomerschoenen 50.-

Eve en Adam, meerdere soorten 45.- en 55.»

Trim-sportschoenen, zeer voordelig 20.-

Badstof muilen, vele kleuren 5.-

Kinderklompen 9.-
Meisjes sandalen 15.- en 20.-
Renata jeugdsandalen 35.», 45.» en 60.-

Fut herenschoenen, vele soorten 50.- en 60.»
Linnen kinderschoenen 10.-

Linnen sportschoenen, herenmaten 12.»

Fut Donald Duck, 3 kleuren 40.»

Dit alles en nog veel meer bij

WULLINK'

Kerkstraat - HENGELO GLD

OPRUIMING
bij HEIJINK, vanaf 15 juli 1982,8.30 uur

korting op alle meubelen, tapijten en
gordijnen

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

De Spannevogel
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld





Een go
m m

e vakantie
y'iiw 15

Grof
volkoren
brood
800 gram

Mini koetjes
repen
zak
van 2.39 voor

Stroop-
koeken
pak 8 stuks
van 1.59 voor

Tum-tum
zak 250 gram
van 1.89 voor

Flitsrijst
pak 400 gram
Nu

Knorr groente- of
hippensoep
zak
van 0.85 voor

Nutricia
chocomel blik
van 1.39 voor

Nesquick
400 gram
van 3.75 voor

Herschl
Slnas-pub-cola
set a 6 plastic
flesjes Nu

Grolsch of
Helneken
bier In blik
van 1.09 voor

Completa

f rote pot
00 gram

Rundergoulash

blik 400 gram

van 2.89 voor

Lux
toiletzeep
set 3 stuks
van 1,89 voor

ALLERLEI
Bliv
vloeibare
toiletzeep
van 1.95 voor

Artola
fluitketel
bruin 16 cm
van 5.75 voor

Tekenboek
van 1.59 voor

Wegwerp
fantoom
'Wonder"
van 4.35 voor

Emaille
schaaltjes
14-16 of 18 cm.
vanaf

Strandmat
van 2.79 voor

Page
zakdoekjes
pak 10x10 st
van 1.79 voor

Glazen
beker
fumé
van 1.49 voor

Coppelstock
bessenjenever
1 liter nu

Florijn
jonge Jenever

15**

Smlth chips
zout of paprika
ultdeeldoos

zo

Geldig van 8/7-10/7

Braad
kuikens
heel kilo

Schouder-
filet
rollade
kilo

Schouder-
karbonade
500 gram

Gemor/
neerde
speklapjes
100 gram

Socon
100 grom

Goudsalami
100 gram

Gevuld
ontbljtspek
100 gram

Boeren
metworst
150 grom
Johma
komkommer
salade
150 gram

maandag:
Sateh

burgers
100 gram

Boterham
worst
150 gram
dinsdag:
Verse
braadworst
heel kilo

Bloedworst
150 gram

woensdag:
Gehakt
(h.o.h.)kilo

Hamworst
100 gram

i

Grote
warer
meloen

vers
geschrapte

Kriel aard'

Boeren
soep
groente
400 gram

prachtige
Ficus
Lyrata

oi
omer

boeket

mo
Zo

zachte
puntbroodjes

zak 10 stuks

enJong bele
11700 gr. Wu 12?s
Camembert
of Brie
blik 125 gram
van 3.20 voor

Mono
magere fruit-
yogurt4sm.
%Itter

Vlergelijk
van 3.95 voor

Curver
koelbox
25 liter
Nu slechts 18*

enco Vakantie pak
zachte drop of
Wlnegum*
pak
van 4.95 Voor

^ ^ ,, ̂  ,

^^P &

Valvollne motorolle
20w50 blik MM t
4 liter *rt *
van f5.95 voor m m m

f195

4 borden blik
aeen 1.69 of

" moor Nu

Nlvea
bodymllk
125 mi.
van 3.65 voor

Geldig van 8/7-14/7-1982

Unox
knakworst
blik 10 st
van 2.25 voor

Unox
leverpastei
Mopack
van 1.79 voor

l

Nlvea crème
blik 150 ml.
van 3.25 voor

\

ZUTPHEN - BORCULO • HENGELO (GLD ) • RUSSEN - GROENLO • GOOR • VORDEN
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5-delig nest GLAZEN SCHALEN van 8.95 voor

5.95

Grote glazen BUMPOTTEN met deksel van

17.50 voor 12.50

Leerdam LONGDBINKGLAZEN
Dit model uit de serie Aristo is vervallen.

De prijs was 9.65 per set van 3. Nu zolang de

voorraad strekt voor S.— per 3 stuks

TV-KAN, l liter ,de goeie Duitse 14.90

Zeer grote BLOEMPOT (buitenpot, z.g. om-

pot) mooi en van sterk, hard aardewerk

normaal 21.50, nu 14.50

SPEELGOED:
DAS BOETSEEBKLEI, kilopak van 7.95 voor

5.95

GBOTE BOOG MET 2 PIJLEN, normaal 7.95

nu 4.95

Voor regendagen doos met 10 GEZELSCHAPS
SPELEN van 17.50 voor 11.50

Gaat u verhuizen, verbouwen of
iets vernieuwen?

Denk don aan de ve/e koopjes en
natuurlijk de

10% korting
f/jdens onze opruiming van 75-31 ju/i

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Plaatselijke wielrenners opgelet!!

Zaterdag 25 juli is de

WIELERRONDE
VAN HENGELO GLD

Inschrijving plaatselijk»' rijders t.e.m. 10 juli btf

Jeroen Bretveld, Vordenseweg 21, Hengelo Gld

Jeugd 10 t.e.m. 12 jaar en 13 t.e.m. 15 jaar,

valhelm gewenst, crossfiets toegestaan

Inschrijfgeld f 3.50

Senioren 16 jaar en ouder, valhelm verplicht

Inschrijfgeld f 5.00

Afhalen rugnummers een
 l

fa half uur voor aan-

vang van de wedstrijd achter de jurywagen

aan de Westerstraat.

Voor starttijden zie de aanplakbiljetten bij de

plaatselijke middenstand.

Leer succesvol autorijden!
VAMOB-AUTOEIJSCHOOL WEU E BS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en HONDA automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat 18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1806

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

CLAN
Verschijnt dinsdag» IB
Hengelo, Ketyenborg,
VetowUk-Zelhem, Baak,
Steenderm, WIchmond,
Vlerakker

UITGAVE:
DRIJ. WOLTEB8
Kerkstr. 17 • Postbus 8
7255 ZO Hengelo Gld
Tel. 05758-1455
b.g.g. 1258

Vrijdagmarkt aanbiedingen in Hengelo G.

Bloemisterij

l cyclaam 5.QQ

l bos rozen (ze staan 14 dagen)

3.75
l bos trosanjers 4.25

Bloemisterij

„De Vale Weide"
H. E. A. VAN DEN BREEMEN
Klarenbeekseweg 42 - VOORST - Telefoon 1487

Gebr. KRUIS
groente- en fruitspecialisten
Zevenaar

VISHANDEL

L HOEKSTRA
SEFDE
PEL. 05750-19771

fegens enorm succes van onze vorige reclame
NU NOGMAALS:

geen 3.00 maar 2.00

Poelman zoetwaren
Nu iedere vrijdag
op de markt in Hengelo Gld

heeft weer mooie
aanbiedingen voor U!

Nu ook op de markt

BENNY SPLITHOF
KLEINVAK ARTIKELEN

Ter kennismaking:

Ie kwaliteit

MACHINEGARENS
» y i l t « > f i x r h « - «'M 100% kuhM'II

tegen aantrekkelijke prijzen

TOT ZIENS

POELIER

HOFFMAN

per kilo 8i50

Drumsticks

gemarineerd

Kipsaté

S stokjes "f,

Kipburgers, 4 halen, 3 betalen

SLANK MET KIP

POELIER HOFFMAN
Telefoon 05476-2823

vers en gekoeld

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

Standplaats vrijdagmiddag- en
-avondmarkt, Spalstraat, Hengelo O

l kg belegen 10.90

500 gr Friese nagel 5.80

500 gr 40+ broodkaas 4.90

Wi] verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst 2.75
(zonder kleurstof)

4 metworsten 10.00
(zonder kleurstof)

Graag tot ziens

„D E K A A S P L A N K"
Grolweg l • 6064 BL HALL • Tol. 08887-805

Hendrikse
Apeldoorn

VAN UW WARME BAKKER

10 appelkoeken geen 3.95 maar

3.25
TER KENNISMAKING: voor leder klan»

een hotelcake voor 1.60

DANSEN
Zondag 11 juli

T H E T R A M P S

llp'Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Spijkerbroeken
vakantieprijs

Stretch cord. broeken
vakantieprijs

Overhemden, korte mouw
vakantieprijzen v.a. 29i"

Overhemden, lange mouw

Herenjacks
vakantieprijzen 39iM • 69i'

Truien - sweaters
vakantieprijzen v.a. 20i'

Polo's, korte mouw
vakantieprijzen v.a. 29i'

Kelnersvesten en
vakantieprijzen v.a. 29.—*-*»*''nders voorradig

HENGELO-TEL.05753-1383

Een dolle boel

woensdag 14 juli de gehele dag

STEMMINGSMUZIEK
met het

DUOARIFAHNER
en op vrijdagavond 16 juli met het

HANSKADUO

Café-bar „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - HENGELO GLD

Op 't hoekje
van de straat is het „bar"-gezellig
tijdens de kermisdagen

De Hengelose kermis o p 14,16,17,18 juli
viert u op z'n best in een plezierig esfeer

TOT ZIENS DAN MAAR

G. v.d. Weer
„'t HOEKJE" • café • bar - buiteniitjes



Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 JULI

Ned. Herv. Kerk
10 uur J eugddienst op camping: ,,Kom-e*-an"
Ds Ouwehand, Doetinchem, m.m.v. „Crescendo"

Goede Herder Kapel
10.15 uur Ds Verhaere

VrJfB. Herv. Kerk

Geen dienst

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

van 5 t.e.m. 11 juli
B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Weekenddienst hulsartsen Steenderen
Vrijdag 9 juli

van vrijdag 13 uur tot zaterdag 8 uur Kamphuis
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur van Wissen

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, Telefoon 1420

Alarm r .„U s politie
Tel. 05753-1230. politieburea Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 Hengelo Gld

li.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 Kerjenborg
R.K. kerk Kejjenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
/insmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur vóór-
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

WIELERRONDE IN HENGELO GLD
Op zaterdag 24 juli zal in Hengelo Gld voor de 2e
maal in successie een wielerronde worden georga-
seerd. De RTV Vierakker-Wichmond heeft in samen-
werking met de Hengelose en Keijenborgse Midden-
standsvereniging de organisatie op zich genomen.
Voorafgaande aan twee KNWU-wedstrijden zullen
eerst twee v oorwedstrijden, zgn dikke banden races
waarin alleen plaatselijke renners kunnen deelnemen
plaatsvinden. Er zal gestreden worden om het kam-
pioenschap van Hengeo Gld, bij de jeugd en senioren
De jeugd zal om 16.45 uur van start gaan, over een
afstand van 6 km. De leeftijdsgrens is gesteld op 10
t.e.m. 12 jaar en 13 t.e.m. 15 jaar.
Er mag door de jeugd ook met crossfietsen deel
worden genomen.

Om 17.15 uur zullen de senioren (16 jaar en ouder)
vertrekken over een afstand van 20 km. Deelname
staat open voor alle inwoners en inwoonsters van
Hengelo en Keijenborg.
Voor de senioren is het dragen van een valhelm ver-
plicht gesteld, terwijl het voor de jeugd wenselijk
wordt geacht.
De organisatie hoopt op een groot aantal inschrij-
vingen, zodat het zowel voor de deelnemers als voor
het publiek een aantrekkelijk sportevenement wordt.
Voor het inschrijfadres en het inschrijfgeld zie men
de advertentie elders in dit blad.
Om 18.15 uur is de start van de nieuwelingen. Deze
rijden een afstand van 50 km. Om 19.45 uur zal als
sluitstuk een wedstrijd over 60 km zij voor de cate-
goriën liefhebbers-veteranen.
Het te rijden parcours is als volgt: start en finish
Westerstraat, Kastanjelaan, Groene Kruisstraat,
St Michielsstraat, Rozenhoflaan, Sterreweg en Ker-
velseweg.
Dankzij de medewerking van de Hengelose en Keijen
borgse Middenstandsvereniging is de toegang gratis.

DAMVERENIGING HENGELO GROEIT

Op de onlangs gehouden ledenvergadering van DCH
te Hengelo Gld bleek opnieuw dat de damsport aan
populariteit wint.
Naast Fred Hofman en Jan Visschers, die wegens
werkzaamheden een jaar verstek hadden moeten
laten gaan, konden maar liefst zes nieuwe leden
worden verwelkomd.
Blijde geluiden zijn ook te horen uit de jeugdhoek.
Niels Roelofsen behaalde o.a. een schitterende 5e
plaats bij de Nederlandse kampioenschappen snel-
dammen voor pupilen.
Onder de uitstekende leiding van Harrie Vos en Jan
Visschers zal worden getracht de reeds behaalde
resultaten van de jeugdspelers uit te bouwen.
Om de schooljeugd nader met de damsport kennis
te laten maken zal ook het komend jaar weer een
tournooi onder de lagere scholen in de gemeente
worden gehouden, één en ander zoals vanouds onder
leiding van de heer Heijink.
Bij de senioren zal met drie teams aan de bonds-
competitie worden deelgenomen.
Het eerste tiental zal alles in het werk stellen om
het verbijf in de Gelderse Hoofdkasse te prolongeren
Daar de juiste teamgeest en motivatie aanwezig is
moet dit mogelijk zijn.
Het tweede team zal proberen de derde klasse van
district oost te verlaten.
Moeilijk is te zeggen welke verwachtingen men van
het derde team mag hebben.
Vaak wordt gedacht dat dammen in verenigingsver-
band alleen maar het spelen van serieuze wed-
strijden inhoudt. Natuurlijk moet dit mogelijk zijn,
echter voor velen staat toch een vrolijke avond voor-
op. Reden waarom is besloten dit jaar een soort
recreantencompetitie op te zetten, waarbij duidelijk
niet het resultaat maar de spelvreugde telt.
Op het organisatorische vlak is DC Hook present.
Tussen kerst en nieuwjaar zal een aspirantentour-
nooi worden gehouden. Leuk is dat ook ouders en
andere belangstellenden hieraan mee kunnen doen.
In januari 1983 staat het sneldamkampioenschap

van district oost op het programma. De wedstrijden
zullen in „Ons Huis" worden gespeeld.
Inlichtingen over DCH of over het dammen in het
algemeen kunt u verkrijgen bij F. C. Hofman, Vor-
denseweg 46, Hengelo Gld, Tel. 2739.
Of komt u gewoon eens kijken op de clubavond. Het
nieuwe seizoen start medio september. Clublokaal
is café v.d. Weer aan de SpaLstraat.

„SCHAVUITSPELEN" IN HENGELO GLD
Onder dit thema worden op dinsdag 24, woensdag
25 en donderdag 26 augstus de jeugdvakantiedagen
voor de kleuter- en basisscholen in Hengelo Gld ge-
organiseerd.
Het is reeds voor de4emaal in successie dat dit
initiatief van het CJV ,,Jong Hengelo" en de Stich-
ting Jeugd- en Jongerenwerk Hengelo, dankzij de
steun van de gemeente Hengelo gerealiseerd kan
worden.
Voor de uitwerking van het totale programma is er
uit beide besturen een werkgroep gevormd, aange-
vuld met een aantal vrijwilligers en bijgestaan door
een adviseuze.
Als lokatie voor het totale gebeuren heeft de werk-
groep gekozen voor het clubgebouw de Woage en het
aangrenzende grasveld.
Bij de 8 t.e.m. 12-jarigen zal de eerste dag voor-
namelijk besteed worden aan het groepsgewijs bou-
wen van een eigen kasteel en het ontwerpen van een
eigen kasteelwapen. Zoals de titel reeds doet ver-
moeden verplaatst men zich naar de middeleeuwen.
De tweede dag wordt ok de kleding aangepast en
gaan de kastelen bewoond worden door heuse ridders
en jonkvrouwen, ook minstreels, schildknapen en
schavotten zullen natuurlijk niet ontbreken.
Verder gaan de gewesten die dag hun uitrusting
schilden, zwaarden en?:.) verzorgen en voorberei-
dingen treffen voor de oud Hollandse markt, waar-
mee het middeleeuws festijn de derde dag wordt
afgesloten.
Het programma is gepland van 10 tot 16 uur met een
lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur. De ouders wordt
verzocht hun kinderen de eerste 2 dagen een lunch-
pakket mee te geven. Drinken en fruit wordt ver-
strekt. De laatste morgen staan er oud Hollandse
spelen gepland. Na de gezamenlijke lunch is er ge-
legenheid voor ouders en andere belangstellenden
om de bouwwerken te bezichtigen en om de oud
Hollandse markt met toneel, volksdans en zang enz.
bij te wonen.
Tot slot zullen de gewesten nog proberen eikaars
kasiteelwapen te veroveren en zulen de ruïnes
worden overgebracht naar ,,de Hietmaat" voor een
slotvuur.
Voor de 4 t.e.m. 7-jarigen is de werkgroep nog bezig
een zelfde sooort programma te ontwikkelen in de
vorm van sprookjesland.
Op de kleuter- en basisscholen wordt binnenkort aan
de leerlingen een stencil uitgereikt. Door het retour
strookje hiervan vóór 17 juli a.s. in te leveren bij
Stef Disbergen, Ruurloseweg 17, kan nu reeds
worden ingeschreven. Inschrijfgeld f 7.50 voor 3
dagen (te voldoen aan het begin van de eerste dag)
of f 3.— per dag.
Zoals te begrijpen zijn er veel vrijwilligers nodig om
de gewesten te begeleiden bij hun middeleeuwse

aktiveiteiten.
Diegene van boven de 15 jaar, die zich deze dagen
(of één ervan) vrij kan maken en wil meewerken
om de jeugd van Hengelo een drietal dagen in de
middeleeuwen of sprookjesland te wanen, wordt
verzocht kontakt op te nemen met Stef Disbergen,
Ruurloseweg 17, tel. 05753-1425. Hier kunnen even-
eens nadere inlichtingen worden ingewonnen.
Ook is het mogelijk dinsdag 20 juli om 20.00 uur in
de Woage binnen te wippen, wanneer de eerste vrij-
willigers informatie-avond wordt gehouden.
De maandagavond voorafgaande aan de jeugd-
vakantiedagen is er nogeen tweede en laatste be-
spreking.

KOLLEKT RODE KRUIS
De jaarlijkse kollekte voor het Rode Kruis, in Hen-
gelo Gld georganiseerd door de plaatselijke afdeling
heeft dit jaar f 7.970, 90 opgebracht.

KOMPETITIE-INDELING PAX
PAX l dat in het seizoen 1982-1983 in de derde klasse
C van de KNVB gaat spelen, ontmoet in deze kompe-
titie de navolgende ploegen: Babberich, Colmschate,
Concordia Wehl, Dierense Boys, Drempt Vooruit,
Erica '76 Dieren, RKPSC Pannerden, Silvolde, Sport-
club Lochem, Viod Doetinchem en VVO Velp.

GESLAAGD
De heer B. A. Groot Roessink te Hengelo Gld
slaagde te Amsterdam voor het NFM-diploma make-
laar O.G.

van

Zij spuit dan ook iedere dag
even te blij ven.om m

Ingrid (9). Ogenschijnlijk een gezonde,
vrolijke Hollandse meid. Vierde klas basis-
school. Tennist. Zwemt. Dol op Abba.

Achter haar montere lach schuilt echter
een minder alledaags wereldje. Dat van diabetes
mellitus. Ingrid moet / i ih /e l ( namelijk op vaste-
tijden met insuline injekteren.

Voerde zij dat nare dagelijkse ritueel met
de injektiespuit niet uit, dan zouden haar klas-
genootjes haar algauw moeten missen.

Diabetes mellitus is een volksziekte.

"Ingrid heeft suiker", zegt de volksmond.
Het gaat om een stofwisselingsziekte waarbij
het lichaam niet zelf voedingsstoffen kan om-
zetten in energie.

Honderdduizenden Nederlanders heb-
ben het. De een kan volstaan met een streng
dieet, al dan niet aangevuld met tabletten.

De ander, zoals Ingrid, moet daarbij

Siuhcmg Rtkcarch Fonds Dubrtci McIlitut PoHbus 9210,3506 GE Utrtthi

insuline spuiten. In een zeer strak ritme leven.
Spanningen beslist vermijden. Zichzelf heel
goed in de gaten houden.

Niemand is veilig voor diabetes mellitus.
Iedereen kan op 'n kwade dag met deze aan-
doening te maken krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek boekt
resultaten maar kost veel.

Het wetenschappelijk onderzoek naar
behandeling en bestrijding van diabetes is in
volle gang. Kostbaar onderzoek.

De overheid neemt een klein deel voor
haar rekening. Het Diabetes Fonds Nederland
moet elders de overige broodnodige gelden los
zien te peuteren.

Lukt dat, dan kunnen reeds behaalde
SIK cessen zoals speciale dieetvoeding, kunst-
insuline en alvleesklierweefseltransplantatie
voortgezet worden.

Er is dus hoop voor Ingrid en al die
andere grote en kleine diabeten. Mits er maar
voldoende geld beschikbaar komt.

Nationale aktic "GeePs voor diabetes

Van 5 t/m 11 jul i vindt de landelijke
kollekte "Geef's voor diabetes" plaats.
Inderdaad, in de vakantie. De vakantiestemming
zal dan hopelijk voor tot de rand gevulde
kollektcbussen zorgen.

U weet nu hoe nodig dat is.
U hoeft natuurlijk niet te
wachten tot u onze kollektant
tegenkomt.

Ons giro- en bankreke-
ningnummer staan n u al open
voor uw bijdrage.

Geef grif. Geet Ingrid
kans op een écht zonnige
toekomst.



DANCING CONCORDIA DANCING CONCORDIA

PROGRAMMA tijdens de

HENGELOSE KERMIS
Zaterdag 17 juli (DANSEN met de van radio n TV

bekende formatie

NEW FOUR
populair geworden met „meisje ik ben een zeeman'

e.v.a. hits

Zondag 18 juli DANSEN met het Achterhoekse

top-orkest

TAKEIT EASY
DANCING CONCORDIA DANCING CONCORDIA

GOEDKOPE HERENSCHOENEN b-

TACX SCHOENMODE

Herenmollière, merk „Rohde"
beige ribfluweel, maten 4247 35««

Herenmollière
middelbruin leder, lederen binnen- en loopzooi met steun

maten 6y2-12 45.--

Herenmollière
bruin leder met rubberzooi, maten 40-46 45.—

Herenmollière, merk „Eve en Adam"
naturel juchtleder met rubberzooi en steun, maten 40-46 59.--

Hereninstap
naturel leder met rubberzooi, maten 40-46 45.--

Heren moccasin-instap
zwart leder met nylonzool, maten 40-45 45.--

Herenstandaal, merk Robinson
naturel leder met rubberzooi en voetbed, maten 41-46 59.--

Deze aanbiedingen gelden t.e.m. zatedag 17 juli 1982

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ

CROSSFIETSEN
RÜklaar vanaf

f 275.-

Geldig van 6 f.e.m. 79 juli

f| JONGE HENKES
l liter

2 JONGE BOKMA

3
" l liter

ST ANDRé VIEUX

BOLS BESSENGENEVER

5 er
POLLEN KERSENBRANDEWIJN 12.95
Div. BOLS LIKEUREN
per fl

1 fles

RELSKY WODKA
l fles
DE LA FORCE TAWNY PORT

l fles MOUTON CADE

(un vin Baron Philippe)

*|/\ l fles MOUTON CADET 1979

voor kwaliteit, deskundig advies
en lage prijzen

SLIJTERIJ CONCORDIA

alle plaatselijke banken

FIETS-SPECIALIST

Reind ZweYerïnk
leklnk 8 - Hengelo Gld
Tel. 2888

Gevraagd hulp in de huis-
houding, zelfstandig kun-

nende werken. Mevr. van

Dijke, Kastanjelaan 4,

Hengelo Gld, tel. 05753-1370

Aanmelden 's avonds na

7 uur

Gevraagd zelfstandige
huishoudelijke hulp voor

halve dagen ('s middags)

in gezin (met 3 school-

gaande kinderen) en prak-

tijk. B. A. M. Eijkelkamp,

' huisarts, Koldeweiweg 2,

Keijenborg, tel. 05753-2262.

Bellen tussen 10 en 12 uur

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor de zaterdag-

morgen. A. Kroesen,

Sarinkkamp 41, Hengelo

Tel. 3015

Biedt zich aan chauffeur
(met groot rijbewijs) voor

binnenland. Brieven onder

no. 25 bureau de Reclame

WoninfiTiiil
Zutphen-Hengelo Gld
Wie is er genegen mijn

woning te Zutphen (Warns

veldseweg) te ruilen tegen

een woning in"Hengelo Gld

Brievxen onder nr. W.T. l

bureau de Reclame

Te koop gevraagd studie-
boeken voor MTS, Ie klas

electrotechniek.

Tel. 05753-3031

Te koop HONING
raat f 8.— per 500 gr

slinger f 4.— per pot

a 450 gr. 100% kwaliteit

van eigen bijenstand.

J. Ellenkamp, Wichmond-

seweg 20, Hengelo Gld,

,Tel. 05753-1610

Vermist: achterklep van

een aanhangwagen met

kentekenplaat (GS-29-KY)

Tegen beloning terug te

bezorgen, Raadhuisstraat

43, Hengelo Gld

Te koop planten spruit-

kool, boerenkool,, prei,

selderij, peterselie en bies

look. Niesink, Past. Thuis-

straat 10, Keijenborg

Te koop waakhond, lief

voor kinderen. Tel. 05753-

1560

Gratis verkrijgbaar jonge

fox-hond. J. R. Ruesink,

Riefelerdijk 3, Hengelo G,

tel. 05753-1533

VOOR

handels- en
familie
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

MATTHIJS HENDRIK

Wij noemen hem:

MATTHIJS

Hannie en Jan Zeevalkink

Esther en Jan Willem

7255 CL Hengelo Gld, l juli 1982.

de Heurne 64.

In plaats van kaarten

Maandag 12 juli hoopt mijn lieve man en onze

vader en opa

W. WASSEVELD
»

zijn 80e verjaardag te vieren.

Gelegenheid om hem te feliciteren is van 20

tot 22 uur in de grote zaal van Concordia.

G. J. Wasseveld-Bruil

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, juli 1982.

Het Karspel 38.

Hartelijk dank aan allen, die door hun felici-

taties, bloemen, cadeaus en liedjes de her-

denking van ons 25-jarig huwelijk tot een bij-

zondere feestdag hebben gemaakt.

DINIE EN GERUIT HISSINK

7255 LJ Hengelo Gld, juli 1982.

Memelinkdijk 6.

In plaats van kaarten

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken,

die op welke wijze dan ook, ons zilveren huwe-

lijksfeest op 18 juni j.l. tot een onvergetelijke

dag hebben gemaakt.

JAN EN GERDA LENSELENK

Hengelo Gld, juli 1982.

,,Hogenkamp".

In plaats van kaarten

Met plezier denken wij terug aan de viering

van ons 55-jarig huwelijk.

De zeer vele felicitaties hebben ons aange-

naam getroffen, alsmede de kado's bloemen

en andere atenties.

Langs deze weg zeggen wij daarvoor iedereen

'heel veel dank.

H. LEBBINK
L. J. LEBBINK-MAALDERINK

Hengelo Gld, juli 1982.

Ruurloseweg 76.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest,

geven wij U kennis dat heden nog vrij onver-

wacht van ons is heengegaan mijn innigge-

liefde man, onze zorgzame vader en opa

BERNARD LEBBINK
echtgenoot van H. J. Mol

op de leeftijd van 79 jaar.

Hengelo Gld,

H. J. Lebbink-Mol

Hengelo Gld,

F. B. G. Harmsen-Lebbink

A. J. Harmsen

Harriston, Ontario, Canada,

G. J. B. Lebbink

G. Lebbink-Kapers

Steenderen,

Ch. M. Knaake

B. Knaake-van Assen

Hengelo Gld,

H. G. Lebbink

W. J. Lebbink-Groot Roessink

Hengelo Gld,

B. Fleming-Lebbink

A. Fleming

Hengelo Gld,

J. Bruil-Lebbink

; H. Bruil

en kleinkinderen

7255 LK Hengelo Gld, 26 juni 1982.

Hesselinkdijk 1.

De begrafenis heeft op 30 juni plaats gehad op

de Algemene Beegraafplaats te Hengelo Gld.

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

zondag 11 Juli a.s.

op camping ,Kom-es-an'
Aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds M. E. Ouwehand
uit Doetinchem

m.m.v. van „Crescendo"

f GEMEENTE HENGELO GLD
HINDERWET

Kennisgeving van bekendmaking beschikking.

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-

kend, dat door hen onder de gebruikelijke

voorwaarden om gevaar, schade of hinder

buiten de inrichting te voorkomen of te be-

perken, op 28 juni 1982 vergunning is verleend

ingevolge de Hinderwit aan:

de heer G. J. Smeitink, Hogenkampweg 16 te

Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking

brengen en in werking houden van een vee-

houderij met mestopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie H,

nr. 2211, plaatselijk gemerkt Hogenkampweg

16;

de heer W. J. Garritsen, Ie Berkendijk 4 te

Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking

brengen en in werking houden van een vee-

houderij met mestopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie D,

nrs. 2426 en 2427, plaatselijk gemerkt Ie Berken
dijk 4;

de heer W. J. Rondeel, Roessinkweg 2 te Hen-

gelo Gld, voor het oprichten, inwerking bren-

gen en in werking houden van een veehouderij

met mestopslag op het perceel kadastraal be-

kend gemeente Hengelo Gld, sectie E, nr. 1148

plaatselijk gemerkt Roessinkweg 2;

de heer G. W. Ddmmendaal, Veldhoekseweg 5

te Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking

brengen en in werking houden van een vee-

houderij met mesopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie D,

nr. 2691, plaatselijk gemerkt Veldhoekseweg 5

Gelko B.V., Grebbedijk 19 te Wageningen voor

het uitbreiden van een landbouwmechanisatie-

bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge-

meente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2279, plaat-

selijk gemerkt Veldhoekseweg 9;

Camping ,,Koms-es-an", p.a. de heer E. M.

van Rappard, Handwijzersdijk 4 te Hengelo Gld

voor het oprichten, in werking brengen en in

werking houden van een propaan-installatie

op het perceel kadastraal bekend gemeente

Hengelo Gld, sectie C, nr. 510, plaatselijk ge-

merkt Handwijzersdijk 4;

de heer W. Stege, Beekstraat l te Hengelo Gld

voor het uitbreiden en wijzigen van een vee-

houderij met mestopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie L,

nr. 147, plaatselijk gemerkt Beekstraat 1;

mevrouw H. H. Mentink-Goorkate, Zelhemse-

weg 5 te Hengelo Gld, voor het oprichten, in

werking brengen en in werking houden van een

veehouderij met mestopslag, op het perceel

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,

sectie L, nr. 4%, plaatselijk gemerkt Zelhem-
seweg 5;

de heer G. A. M. Wolbrink, Beekstraat 10 te

Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking

brengen en in werking houden van een vee-

houderij met mestopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie L,

nr. 510, plaatselijk gemerkt Beekstraat 10;

de heer B. te Veldhuis, Reerinkweg 2 te Hen-

gelo Gld, voor het oprichtinen, in werking

brengen en in werking houden van een vee-

houderij met mestopslag op het perceel kadas-

traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie D,

nr. 2574, plaatselijk gemerkt Reerinkweg 2;

de heer H. Groot Roessink, Varsselseweg 6 te

Henglo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen

van een veehouderij met mestopslag op het

perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo

Gld, sectie E, nr. 1599, plaatselijk gemerkt
Varsselseweg 6.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-

ken liggen op de gemeentesecretarie, afd. alge

mene zaken, ter inzage op werkdagen van 8.00

tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
bovendien elke vrijdag van 18.00-21.00 uur ten

gemeentehuize.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet

algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot

6 augustus 1982 beroep open bij de Kroon voor

a de aanvrager;

b de betrokken adviseurs;

c degenen die tegen de aanvraag om vergun-

ning tijdig bezwaren hebben ingediend;

d enige andere belanghebbende die aantoont

dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

eerder bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroep

termijn van kracht tenzij voor deze datum be-

roep is ingesteld en met toepassing van artikel

60a van de Wet op de Raad van State een ver-

zoek wordt gedaan tot schorsing van de be-

schikking, dan wel tot het treffen van een voor-

lopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan

Hare Majesteit de Koningin en worden gezon-

den aan: de Raad van State, Afdeling voor de

geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500

EA '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 vordat

op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden

tot de gemeentesecretarie van Hengelo, afde-

ling algemene zaken, telefoon 05753-1541,

toestel 11.

Burgemeester en wethouders

voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester

K. Verhoeff, loco-secretaris

Hengelo Gld, 6 juli 1982.



Voor de 10e maal in successie
Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en wl) gooien
de beuk er weer in met het vanouds bekende

GRANDIOZE

TUINFEEST
met barbecue
bij bruin café-diskoteek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo Gld

OP ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 JULI

vanaf 20.00 uur m.m.v. de succesvolle formatie

EXCALIBUR

Onze diskoteek is tijdens de kermisdagen geepend

woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond,

zondagmiddag en -avond

Wy wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

café-bar-diskoteek „de Zwaan"
GELEGEN NABIJ HET LUNAPARK • Spalstr. 3 • Hengelo G.

H. WAENINK EN MEDEWERKERS

schildeisbedrijf
bennle harrnsèh

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelp(Gld) Tel.05753.1292

„DE HARBARGE"
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

TREFCENTRUM PRETMAKERIJ

is ingesteld op de Hengelose kermis op
14,16,17 en 18 juli

Woensdag 14 juli DE GEHELE DAG

gratis DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

Vrijdagavond 16 juli

trekking
v.d. verloting
van de Hengelose Majoreltevereniging

DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

Zaterdagavond 17 juli

gratis DANSEN
met orkest GELDERS TRIO

CAFÉ-BAR-ZAAL

WOLBRINK

.

KERMIS HENGELO GLD

ZAAL LANGELER
Woensdag 14 juli vanaf 10.30 uur

DANSEN-

DANSE
m.m.v.

HANSKA DUO

Rabobank C3

UITNODIGING
OP MAANDAG 12 JULI A.S.

wordt de

feestelijke ouderavond
van de O.L.S. gehouden in

zaal Langeler te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur

Leden van V.O.O. en andere belangstellenden

zijn van harte wekom.

Oudercommissie en leerkrachten
O.L. School, Rozenstraat, Hengelo

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Opel Ascona 2000 - Volvo automaat

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg ff • Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur
reparatie - slijpinrichting
van diverse kettingzagen, tulnbouwtrekkers,
frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,
gazonmaaiers, hout- en compostmachines,
verticuteermachines, heteluchtkanonnen,
grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda • Carraro

Alpina • Suffolk - Qua/cast

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel - reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1335

Spalstraat 19 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1418

0129

Stoffenboetiek „Marmon"
Voor al uw

modestoffen, wol en kleinvak

Aanbieding: WOL
l pak (10 bollen a 50 gr) NU voor 12.50

GRATIS KNIP- EN NAAI ADVIES

Raadhuisstraat 51b (achter Edah)


