
51e jaargang no 28 dinsdag 13 Juli 1982

CLAN
Verschijnt dinsdag* la
Bengelo, Ketyenborf,
VelswUk-Zelhem, Baak,
Steenderea, Wlchmond,
Vierakker

UITGAVE:
DBIJ. WOLTER8
Kerkstr. 17 • Postbiu 8
7255 ZO Hengelo Gld
Fel. 0575S-1455
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Twill- en canvasbroeken

v.a. 59.--

Polo's
kort« mouw

29.--

Jacks

39." - 69.'

Spijkerbroeken

v.a. 59.-

Overhemden
korte mouw

. 29.--

Stretch cord. broek

v.a.

Zomer pantalons

v.a. 69.—

Overhemden
lange mouw

v.a. 29.--

Kosiuums en kolberts

div. prijsklassen

Jongens broeken

Y.a. 39.-

Truien - sweaters

25.-- - 49.--

Restanten

jongenspolo's en blouses
17.50

Diverse restanten
voor belachelijk lage prijzen
Zie ook onze etalages

HENGELO - TEL.05753 -1383

BEHANG-

WIJ RUIMEN OP, MAAR DAN OOK GOED!

Wij ruimen partijen restanten op

Prijzen vanaf 2.50 per rol

Bijna al deze soorten prima wasbare

kwaliteit

SUPER-AANBIEDING

WANDWEEFSEL
een van de meest verkochte soorten

nu van 11.95 per meter voor slechts

prijs zolang de voorraad strekt

VERFCENTRUM

SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

WIJNBERGEN
biedt udeze week in de winkel

(en bij goed weer bul ten t

een grote kermis

FRUIT festival show
Lekker fruit tegen extra

lage kermisprijzen ,

A.s. woensdag ook aanwezig
op de kermismarkt
Volop verse groente, fruit en

snijbloemen

Let op onze scherpe prijzen

In onze grote verkoop bloemenkas volop

bloemen en planten

verse snijbloemen

FA. 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

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

h.o. A. B. Wolsink

LAMMERS-MAALDERINK
. TAXI-, ZIEKEN- EN GROEPSVERVOER

Ook tijdens de kermis
zijn wij dag en nacht bereikbaar

TEL. 3005 b.g.g. 1924

^̂ ^WW^̂ ^WVWW^̂ V /̂WVW^̂ V^̂ ^̂ ^̂ A^̂

OPRUIMING
ZIE ETALAGE

Goederen buiten de opruiming

10 % korting
uitgezonderd optiek

horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1374

Onze dagreklames:
MAANDAG EN DINSDAG:
500 gr grove of f|Jne verse worst

150 gr gek. of rauwe ontbijtspek
450

150

WOENSDAG:
500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen

150 gr boterhamworst

395

350

100

DONDERDAG:
500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr leverkaas

495
425
150

VRIJDAG EN ZATERDAG:
500 gr schouderkarbonade

500 gr magere runderlappen

150 gr hamworst

100 gr pekelvlees

100 gr gebraden rosbief

450
795
150
195
275

500 gr nasi of bami

l kg huzarensalade

10 stuks bitterballen

10 stuks braadworst

l ds fricandellen (40 stuks)

l ds gehaktballen (20 st.)

325

695

250

750

1250

20,

KEURSU6ER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 00758-1289

Met grote blijdschap

geven wij kennis
van enorm groot voordeel in de

OPRUIMING bij Modehuis Langeler

Als bij U „het idee geboren wordt" om te komen kijken,

zal 't een feest voor U worden.

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

CONCERT
HERV. KERK, HENGELO G.

DONDERDAG 22 JULI
AANVANG 20.00 UUR • ENTREE f 3.50

ORGELBESPELING

Wim Rief el
UIT WARNSVELD

EERSTE PRESENTATIE VAN:

ACHTERHOEK
VOCAAL KWARTET
O.L.V. JAN KLEVE (Velswyk-Zelhem)

Het kwartet zangers:
TON BESSELINK, Hengelo Gld

BEN BEULINK, Hengelo Gld

LUDO EIJKELKAMP, Ketyenborg

WIM VAN OENE, Ruurlo

Concert in het kader van het

VW-zomerprogramma

HENGELO GLD

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
om het kampioenschap

van Hengelo Gld

V.V.V. en Touwtrekvereniging Bekveld

houden ook dit jaar touwtrekwedstrijden om

het kampioenschap van Hengelo Gld

op donderdag 5 aug. a.s.
half acht 's avonds
hij café ,,de Zandheuvel",
Ruurloseweg

Met de deelnemers van vorig jaar wordt weer

contact opgenomen.

Nieuwe deelnemers (verenigingen, bedrijven,

buurtschappen, straten) moeten zich uiterlijk

donderdag 29 juli a.s. aanmelden bij P. Beren-

pas, Wichmondseweg 41, tel. 1555.

Een ploeg bestaat uit zes personen.

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaimachinehandel • reparatie-Inrichting

BOROONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Spuistraat 19 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1418



horlogerie optiek gouden zilver
Spalstraat 13 - Hengelo Gtd - Telefoon 05753-1374

model pinksterbloem

model jasmijn
4, 5,6 mm.

Te koop:
wasautomaat Philips

295.—
Dubbeldeora koelkast
Zanussi 196.—

ELIESEN - BAAK

Bezorgers

gevraagd
voor folders

in de gemeenten Hen-

gelo Gld, Steenderen en

Wichmond.

Telefonische reacties

no 08346-2653

dinsdagavond 13 juli van

19.00 tot 20.00 uur

Mei Tienertoer
naar

Ponypark
Slagharen
Een wereld van plezier.

B 82491

De originele ovale stoof
Dekoratieten... in echt eiken

39.

Leuke eiken krantenbak
Voor wie praktisch ouderwets kan
waarderen. Nu opgeruimd voor

159.

82464

Hiermee zetten we de
prijzen radikaal op de
kop...!
Robuuste brede rib. weergaloos
komfort. Prachtige moderne vorm-
geving... en toch kost die twee- en
driezits-kornbinatie in onze opruiming
nog maar

1395.

WIJ ZETTEN DE PRIJZEN
OP HUN KOP IN EEN
GRANDIQZ

82470

Zomerse meeneemprijs
Echte eiken boekenkast. In meeneem
pakket, dus zelf thuis monteren. Daar
om kost zo'n kast (in de opruiming)
nog maar 198-

82460

Als de eiken/leerkombi-
natie uwzitidee is...
Dan nu komen kijken naar dit onver-
getelijk mooie bankstel. Topklasse
voor hen die inderdaad het mooiste
en het beste wensen.
In onze opruiming toch nog

3495.-

Novilon

200 breed nu per m2 29.00

Heugaflor
beige-bruin, kleine foutjes,

nu per m2 45.OO

Teddy
slaapk. of badk.tegels
diverse kleuren

van 36.— nu per m2 I9-OO

Veel couponnen tapijt
400 breed
tegen scherpe prijzen
tot plm 8 m lang

Kokoskar pet, bruin

160x280

140enl80

119.00

85.00

Prachtige gordijnstof

beige-bruin streep nu 14.25

Spreien
diverse kleuren en maten vanaf

19.00

Dekens

Plaids

v.a. 75.00

16.50

Enkele van de tapijtaanbiedingen,
alles 400 breed

DESSO AJOJU, 100% wol

DESSO CAROLIEN, nylon

DESSO 5016, nylon

SILVESTEB velours, beige

van 256.— voor

van 165.— voor

van 89.— voor

-van 89.— voor

Op alle niet afgeprijsde artikelen

10% korting

82496

Elegance in Amerikaans
eiken...
Nu ook in onze zomeropruiming deze
hoge toogkast in authentieke stijl.
Wondermooi bergkomfort voor het
klassieke interieur.
Afmetingen: 150 x 215 x 48 cm. Nu

2595.-

82485

Neem mee dat voordeel!
Buro in bouwpakket. Met stalen frame
en twee laden links en kastje rechts. In
meeneemverpakking in de opruiming

119.-

•

82481

Kijk dat is pas opruimen!
Eenvoudig maar niet minder stevig
ledikante in grenen. Afmetingen 90 x
200 cm. Opruimstuntprijs
met lattenbodem. 198 -

B 82489

Eiken telefoonboy
De praktische oplossing voor een
plaatsje voor de telefoon. Opgeruimd
voor

195.-

8P479

Zitplezier voor een
zomerprijs...
Nu in de opruiming voor nog geen
duizend gulden uw droomwens in
soepel zitleer. Prachtig van vorm,
ideaal komfort. In de opruiming op z'n
vijfteens voet, nu

995.-

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

plm 40 auto's met ABC-garantie:

DATSUN 100A

«ATSUN 120Y

DATSUN 120Y coupé

DATSUN 120Y, 5-deur s stationcar

DATSUN 120A FII coupé

DATSUN CHERRY, 3-deurs, div. uitvoeringen

DATSUN CHERRY, 3-deurs, diverse uitvoeringen

1976

1975

1978

1977

1978

1979

1980

DATSUN CHERRY, 3-deurs, diverse uitvoeringen 1981

DATSUN SUNNY 1200/1400, diverse uitvoeringen 1979

DATSUN SUNNY 1200/1400, diverse uitvoeringen 1980

DATSUN SUNNY coupé 1980

DATSUN SUNNY traveller/stationcar 1980

DATSUN SUNNY automaat 1979

DATSUN VIOLET, 4-deurs 1979

DATSUN 180B, 4-deurs 1980

DATSUN BLUEB1RD, 1.8GL 1981

DEMONSTRATIE-AUTO'S:

DATSUN CHERRY 1300 L

DATSUN STANZA 1800, 4-deurs

DATSUN BLUEBIRD 2.0 GL diesel

o P o

VW GOLF L diesel

HONDA CIVIC

FIAT 127

_ FIAT 127 1050

[L/A l OUNj MITSUBISHI CELESTE 2000

'm-

1982

1982

1981

60.000 km 1979

32.000 km 1980

65.00 km 1977

32.000 km 1980

65.000 km 1977

GOUDEN WIEL DEALER

BV
•V i'AHummeloseweq 10 Hengelo(qld) Tel.05753 2244
y/riJul' maniHKHiHMn̂ ^̂ ^̂ Hv̂ â Mm B̂̂ BBM^M

OPRUIMING
Slede stofzuigers 159.--

Grootbeeld kleuren tv met afstandsbediening
1598.-

1095.

2298.-

51 cm kleuren tv

Teletext kleuren tv

Stereo toren met boxen

Panasonic toren met 2 cassetterecorders
met boxen 1598.--

Philips toren met boxen, 110 w 1898.--

Technics toren met boxen 1498.--

Drie- in-één combinatie met boxen 649.--

Grundig combinatie met boxen 998.-

VIDEO-recorders, diverse koopjes

Bespeelde video-films, systeem 2000 TE HUUR

Gasfornuis, beige, met vonkontstekeing 745.--

Enkele stuks beschadigde diepvriezers, koelkas-
ten en wasautomaten, SPECIALE PRIJZEN

Verder nog vele koopjes in

beeld en geluid, koken en wassen,

koelen en vriezen

Z.E.-WEG46 - BAAK

ZIE ONZE ETALAGE!!
- diverse opruimingsartikelen met

flinke kortingen

- radio's, platenspelers, scheer-

apparaten, elektr. huishoudelijke

artikelen, verlichting, haardroog-

apparaten enz.

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD
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'ij uw
VOORDEEL SUPERMARKT
is net altijd goed hopen.

V.S.
droprollen
pak 8 stuks
van 1.90 voor

Coberco
dag verse
karnemelk
pak 1 liter
deze week

Boerenwit
800 gram

forse
Valencia's
15 stuks

Varkens-
fricandeau
500 gram Plcknlc-

puntjes
zak lu stuks

Roomboter
biscuits
groot pak
40 stuks
van 1.79 voor

Nieuwe
Aard-
appelen
Dore
2'/2 kilo

Blanke
schnitzels
100 gram

Stokbrood
400 gramVarkens

haasjes
100 gram

Choco
mello's Export

Tomaten
1 kilopak 4 stuks

van 1.89 voor Verse
braadworst
500 gramBultonl

Melba toast
pak van 0.99 voor Schouder

ham
100 gram

Sonnema
beerenburg
1 liter
Nu

heerlijke
Honing

meloen

Grolsch bier
krat 20 pullen
V.S. prijs Saksische

leverworst
200 gram Klrsberry

fles 0.7 liter
van 11.70 voor

de France
fles 0,7 liter
van 3.95 voor

Ardenner
boterham-
worst
150 gram

3 grote
groene
planten
deze week
slechts
Chamadorea-Croton
Dieffenbachia

Karvan
Cevitam
fles 0.6 liter
van 2.69 voor Casselerrib

100 gram
Head/Shoulders
shampoo
150 ml.en gratis
kam
deze week

Johma
farmer-
salade
150 gram

Jacky
c/ioco-
dessert
met room
van 1.99 voor

Baby
roosjes
bos a
10 stuks

Persll
koffer 2 kilo
van 5.95 voor

Johma
huzarensalade

g egarneerd
ak 1 kilo

deze week

Goudse
kaasSlaolie

fles 1 liter
van 2.39 voor

ng belegen
llo

maandag:

Speklappen

leverkaas
100 gram

Blueband
halvarlne
kuip 500 gram
van 1.55 voor

Astor
hondenvoer
blik
van 0.85 voor MAP.KTMickey
kattenvoer
blik
van 0.85 voor

Tartaar
500 gram

Slagers-
leverworst
ring 500 gram

Homburg
leverpastei
3 blikjes a 56 gr.
van 1.59 voor

• '^ ̂ ^••fMs.'^i ffii^i^i ü-'

Zwltsal
babyzeep
duopack nu

woensdag:

Gehakt

Zwltsal
shampoo nu

Lever
100 gram

bij de handjes
Nu

Prodent
tandpasta
3 tubes a 50 ml.
van 3.25 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD l • RUSSEN • GROENIG GOOR VORDENGeldig van 15/7-21/7
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Seizoen-opruiming
Bikini's

10.--

STOFFEN

per nieter

S.--

Crepe katoen

gekleurd, per bol

2.50

Onderjurken

17.-

Pyama's

v.a. 15.--

Badstof hoeslakens

19.90

Badlakens

20.90

Badpakken

10— - 25.--

Handwerkstof

per meter

2.50

Wol

per bol

v.a. 1.—

Nachthemden

v.a. 10.—

B.H/s

v.a. 5.»

Jongens ondergoed

wit, per stuk

1.95

Theedoeken

per stuk

2.93

Handdoeken

5.95

4 badstof slips

10-

Jupons

7.90

Dusters

v.a. 25.-

Rest. ondergoed

tt prijs

Washandjes

per stuk

1.25

Strengetjes wol

50 et

Zie onze 6 etalages - COUPONS Vi prijs

bij de kerk - Hengelo Gld

ENORME KOOPJES
in onze opruiming
Herensandalen met voetbed

van 69.95

Herenmuilen, echt leer
maten 4146

Kindersandalen met voetbed

Sportschoenen

Herenslippers

Damesschoenen

Witte damesklompen

Kinderklompen

maten 36-46

enkele paren

nu

nu

nu

de laatste

Buiten de opruiming

10% korting

Reparatie
alles in eigenwerkplaats en snel

weer klaar

Voor de vakantie:

zeer voordelige KOFFERS

49.9S

35.00
20.00

25.00
40.00

25.00
22.50

9.00

TOT ZIENS BI J

Jan Hermans
Past. Thuisstraat 8 - KEIJENBORG

Telefoon 05753-1669

Te koop:

Diverse inruil fietsen
vanaf 45.—

1 Esta diepvriesldst, 400 l

meeneemprfts 295.—

ELIESEN - BAAK

Wilt U nw

meubels nieuw
laten bekleden?
Kom dan by

GEERT SEESING
Tel. 05758-1806

Tapijl vuil?
Baal dan de

TAPINETTE

Verbluffend resultaat
Duur slechte ƒ 15.— p. da*
DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Old
Telefoon 05758-1800

Te koop:

Grootb. ktv Erres, Tele-
flinken, Erres met afst.
bediening

prjjs vanaf 595.—

ELIESEN - BAAK

Willy Hoogeveen-
Geitz
pedlcure
Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/
Voor afspraak:

tel. 05736460

Vakantie van:

19 juli t.e.m 7 aug.

Een zomerse opruiming met veel koopjes-aanbiedingen

en afgeprijsde artikelen in de woninginrichting en textiel,
bijvoorbeeld:

Slaapkamertapijt
nylon, 2 kleuren, per mtr

49.-

Zeer zwaar nylon tapijt
overal voor geschikt, per mtr

95.-

Gordijnstoffen
per mtr vanaf

5.-

TV-kastjes
massief eiken front, vanaf

330.--

Eiken Windsor stoelen
met mohair, per stuk l OUi"

met skai, per stuk l w9iM

Badhanddoeken 6.-
bijp. washandjes 1.-

Thee- en keukendoeken
3.95

Woonkamertapijt
berber, 50% wol, 60% acryl

van 225. — nu per mtr

185.-

Gordijnstof
draion velours, per mtr

19.95

Vitrages
per mtr vanaf

S.--

Vuren ledikanten
80xl90,met rolbodem, per stuk

Matrassen
s.g. 80, vanaf

109.-

dames nachthemden
1 5.- en 20.--

Dames-, heren-, kinder
ondergoed

Woonkamertapijt
zuiver scheerwol, per mtr

195.-.

Gordijnslof
katoen velours, heel mooi

extra breed, per mtr

25.-

Dekbed overtrekken
vanaf

30.-

Verschillende

kleinmeubeltjes
voor extra lage prezen,

Weekenders
alle maten

15.-

Meisjes nachthemden
vanaf

9.95

Natuurlijk weer op alle niet-opruimingsartikelen

10% korting
TAPIJTEN worden vakkundig en gratis gelegd

Dit alles en nog veel meer van 15 t.e.m 31 juli

tijdens de opruiming bij

WONINGINRICHTING - TEXTIEL

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1425

i
l

DANSEiN
HENGELOSE KERMIS

Zaterdag 17 Juli

N E W F O U R

Zondag 18 juli

TAKEIT EASY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

inlijsten
...wat u maar wilt!

Lijstenmakerij

schildersbedrijf
bennie harmsen

Spalsiraat 17 Hengelo(6ld.)Tel.Ó5753.1JÖ2

,„ J



GEMEENTE HENGELO GLD

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29,
eerste lid van de Wet algemene bepalingen
milieeuhygiën bekend dat bij hen aanvragen
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet
zijn binnengekomen van:

de heer B. J. Nijenhuis, Broekweg 4 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie H, nr. 2449,
plaatselijk gemerkt Broekweg 4;

de heer M. Hiddink, Beekstraat 2 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. 600, plaat-
selijk gemerkt Beekstraat 2;

de heer G. J. Berendsen, Uilenesterstraat 8 te
Keijenborg, 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. 2534, plaatselijk gemerkt Uilenesterstraat 8;

de heer J. S. J. Lamers, Lankhorsterstraat 16
te Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking
brengen en in werkking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie L,
nr. 34, plaatselijk gemerkt Lankhorsterstraat

16;

de heer Th. A. M. Hakvoort, Uilenesterstraat 4
te Keijenborg, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie H, nrs. 2378 en 2695, plaatselijk ge-

merkt Uilenesterstraat 4;

mer. M. H. T. Hartelman-Janssen, Kerkstraat
18 te Keijenborg, voor hetoprichten, in werking
brengen en in werking houden van een pluim-
veebedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie G. nr. 744, ge-
legen aan de Remmelinkdijk;

de heer H. Groot Roessink, Lanksorsterstraat 3
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. 116, plaatselijk gemerkt Lankhorsterstr. 3;

de heer G. J. Remmelink, Memelinkdijk 8 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 B,
nrs. 1673 en 246, plaatselijk gemerkt Meme-

linkdijk 8;

de heer A. Hiddink, Koningsweg 4 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. 213, plaat-
selijk gemerkt Koningsweg 4;

de heer P. H. Berenpas, Wichmondseweg 41 te
Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking
brengen en het in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie H,
nr. 2098, plaatselijk gemerkt Hogenkampweg

44;

de heer P. H. Berenpas, Wichmondseweg 44 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,
nrs. 575 en 576, plaatselijk gemerkt Wich-
mondseweg 41;

de heer R. Looman, Varsselseweg 36 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2522,
plaatselijk gemerkt Varsselseweg 36;

de heer B. H. Woerts, Varsselseweg 44 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2530,
plaatselijk gemerkt Varsselseweg 44;

de heer J. W. Bosch, Varsselseweg 24 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie D, nrs.
2033 en 73, plaatselijk gemerkt Varsselseweg

24;

de heer A. J. Dinkelman, Beijerinkdijk l te
Hengelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie F, nr. 1417, plaatselijk gemerkt

Beijerinkdijk 1;

de heer B. Kremer, Roessinkweg 6 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 E, nrs. 1340 en
1341, plaatselijk gemerkt Roessinkweg 6;

de heer T. A. Beunk, Oude Varsselseweg 3 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 E,
nr. 1642, plaatselijk gemerkt Oude Varsselse-

weg 3;

de heer H. Hiddink, Groenendaalseweg 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 E,
nr. 1459, plaatselijk gemerkt Groenendaalse-
weg 4;

de heer H. J. Eskes, Kremersdijk 2 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 H, nr. 2464,
plaatselijk gemerkt Kremersdijk 2;

de heer M. Bretveld, Beekstraat 14 te Hengelo
Gld, voor het oprichten, in werking benrgen en
in werking houden van een veehouderij met
mestopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie L, nrs. 151 en
153, plaatselijk gemerkt Beekstraat 14;

de heer H. A. Schetter, Memelinkdijk 5 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie B, nr. 1946,
plaatselijk gemerkt Memelinkdijk 5;

de heer H. J. J. E. M. Niesink, Uilenester-
straat 3 te Keijenborg, voor het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie H, nr. 2231, plaatselijk gemerkt Uilenester-
straat 3;

de heer G. W. Toonk, Varsselseweg 45 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2151,
plaatselijk gemerkt Varsselseweg 45;

de heer W. G. Maalderink, Berendschotstraet
6 te Hengelo Gld, voor het oprichten, in wer-
king' brengen en in werking houden van een
veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,
sectie F, nr. 2035, plaatselijk gemerkt Berend-
schotstraat 6;

de heer H. J. Klein Gotink, Banninkstraat 44
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. 381, plaatselijk gemerkt Banninkstraat 44;

de heer G. J. Groot Wassink, Reerinkweg 3 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 C,
nr. 969, plaatselijk gemerkt Reerinkweg 3;

de heer A. Scheffer, Antinkweg 14 te Hengelo
Gld, voor het oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een veehouderij met
mettopslag op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie D, nr. 2399,
plaatselijk gemerkt Antinkweg 14;

de heer H. W. Waarlo, Beijerinkdijk 3 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie F, nr. 1728,
plaatselijk gemerkt Beijerinkdijk 3;

de heer J. J. B. Nieuwenhuis, Hengelosestraat
77 te Hengelo Gld, voor het oprichten, in wer-
king brengen enin werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie F,
nr. 2236, plaatselijk gemerkt Hengetosestr. 77;

Zij zijn voornemens de vergunningen onder het
stellen van voorwaarden om gevaar, schade
of hinder buiten de inrichting te voorkomen of
te beperken.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en ander
ter zake zijnde stukken liggen op de gemeente-
secretarie van Hengelo, afdeling Algemene
Zaken ter inzage vanaf heden tot 13 augustus
1982, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrij-
dag van 18.00 tot 21.00 uur ten gemeentehuize.
Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvraag, liggen boven-
genoemde stukken elke werkdag van 08.00 tot
12.00 uur op de gemeentesecretarie ter inzage.
Desgewenst kan een mondeling toelichting
op de stukken worden verkregen. Indien daar-
om telefonisch wordt verzocht (05753-1541, toe-
stelnr. 11), kunnen tot één week voor boven-
genoemde datum mondeling bezwaren worden
ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid
wordt gegeven tot gedachtenwisseling over de
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aan-
vrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovenge-
noemde datum schriftelijk bij hun college
worden ingebracht.
Degene die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en de belanghebben
den die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van
de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Kroon.

Hengelo, 13 juli 1982.

Burgemeester wethouders voornoemd,

J. E. de Boer, burgemeester
K. Verhoeff, loco-secretaris

HARRY DERKSEN

en

BERNADETTE HORS TI N G

hebben de eer U mede te delen dat zij

op vrijdag 16 juli 1982 in het huwelijk

treden.

De huwelijksvoltrekking vindt om

13.30 uur plaats in het gemeentehuis

van Hengelo Gld.

Ds G. H. Verhaere en pastoor J. H. J.

Morren zullen ons huwelijk kerkelijk

bevestigen om 14.15 uur in de St Willi-

brorduskerk te Hengelo Gld.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal

Winkelman te Keijenborg.

Toekomstig adres:
Gompertsdijk 7, 7255 PM Hengelo Gld.

BERT FREDERIKS

en

MARJO GROBBEN

gaan trouwen op 22 juli a.s. om 10.00

uur in het gemeentehuis te Hengelo.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

in de parochiekerk van St Jan de

Doper te Keijenborg.

Juli 1982.

Herwen, Keurbeek 56

Keijenborg, Remmelinkdijk 2

Dag-adres: zaal Janssen ,,De Kruisberg",

Kruisbergseweg 172 te Doerinchem

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur

Toekomstig adres:

Wiendelsweg l, 7256 KZ Keijenborg.

Voor de vele blijken van belangstelling, zowel

persoonlijk, als schriftelijk, die wij mochten ont-

vangen tijdens de ziekte en na het overlijden

van mijn lieve man, onze vader en opa

HERMANUS GERHARDUS BIJENHOF

zeggen wij hiervoor onze oprechte dank.

Uit aller naam:

G. J. Bijenhof-Wolsink

Hengelo Gld, juli 1982.
Hummeloseweg 7.4

Dr Th. J. Hanrath

is AFWEZIG

van 19 juli t.e.m. 8 aug.
Waarneming: dr Eijkelkamp,

Tel. 2262

Wegens vakantie zijn wij gesloten

van zaterdag 31 juli

t.e.m. maandag 16 aug.

Kapsalon G. LURVINK
Ruurlosewe? 16 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1264

Stoffenboetiek „Marmon"_____

10 tot 25% korting
op stoffen

Raadhuisstraat 51b (achter Edah)

CONCERT HERV. KERK TE
HENGELO GLD.22 JULI

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANI8ATIE

Branderhoretweg 5 • Tel. 05763-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettlngzagen, tulnbouwtrekkert»,
frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,
gazonmaaiers, hout- en compostmachlnes,
verticuteermachines, heteluchtkanonnen,
grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda - Carraro

Alpina - Suf f o/k - Qua/cast

TAXI BESTELLEN - WOLSINK BELLEN
Tel. 05753-1493 b.g.g. 2829

Dag en nacht bereikbaar

• ZIEKENVERVOER
OGZO, IZA, particulier en andere verzekeringen)

• ROUW- EN TROUWRITTEN

• TAXIRITTEN

Taxibedrijf G. WOLSINK
VORDENSEWEG 3 - 7255 BV HENGELO GLD

HEEL WAT

speelgoed
en nog veel meer

inde

opruiming bij Stevord
Pannen, schalen, kopjes, glazen, borden, afwasbakken,

vazen, bloempotten, tassen, portemonnaies, strijktafels,

schilderijen, Sola cassettes en restanten Sola bestek.

Dat en nog veel meer voor fors verlaagde prijzen.

Niet alleen opruimingsgoed, maar ook veel normale, cou-

rante artikelen voor tijdelijke aanbiedingsprijs.

STEVORD

OPRUIMING!
bij HEIJINK vanaf 15 juli 1982,8.30 uur

Vele couponnen gordijnen en tapijten

met kortingen tot

60%
MATRASSEN met inruilkortingen

40.— voor 2 persoons

20.— voor T persoons

Tevens 10%
op meubelen en textiel!

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

De Spannevogel
ftuur/oseweg 2 - Hengelo Gld

GROTE SEIZOEN-OPRUIMING
van 15 t..m. 24 juli bij

Geert SEESING
jurken f 50.-- korting

rokken, truien, blouses 30-50%

vesten 20-50% korting

op alle gordijnstoffen 25% korting

op al het badgoed 20% korting
en nog vele andere koopjes

Op alle courante goederen uit voorraad

10% korting

Kerkstraat 20 ..Keijenborg • Telef. 05753-1309



DIEPVRIESCENTRUM
RAADHUISSTRAAT 51'

STOKVIS VOLOP LEVERBAAR»

Voor snef-k/aar eten

Kabeljauwfilet 500 gr

Kleine pompworteltjes, grote zak 2l/2 kg

Grote zak 9 mm patat 2l/2 kg

Echte Fano huzarensalade, emmer 5 Itr, nu

Gemarineerde braadribben, voor thus en op

de barbecue kg-pak

Doos bekers roomijs (30 s t.) slechts

NIEUWE HARING 2 stuks

Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag

HULS-
TELEFOON 05753-1666«=2436
HENGELO (CLD)

Overjarig goed hebben we niet
en krijgen we niet
omdat we elk seizoen radicaal afprijzen!!

Ook nu weer, o.a.
69.00

Lois bermuda's

geen 109.— maar

nu 25.00
Lois gebleekte broeken
maten 27 t.e.m. 32, strakke en wijde modellen

A-symmetrische broeken

A-symmetrische blouses

39.50

49.50

lange mouw £,«f.DU

korte mouw £viUU

Hawaii blouses
kort emouw 3 kleuren

Lois Hawaii blouses

Sweat shirts

Topjes

Tuinbroeken
in corduroy, spijker en katoen en fUne streep

Meisjes kinderoveralls
zowel lange als korte mouw

Love kinder spijkerbroeken
maten 116 t.e. 164

Kinder bermuda's - piratenbroek
zowel effen als streep

Meisjes A-symmetrische blouses

Kinder A-symmetrische broeken

Love kinder corduroy broeken
slank model

nu 25.00

nu 25.00
25.00

6.50

nu

nu

19.95

25.00

39.50

34.50

Diverse restanten broeken, shirts en hemden

voer weeggeef prijzen

En t.e.m. zaterdag 24 juli 1982 op alle artikelen

buiten de opruiming

70% korting
OOK OP WERKKLEDING

Derksen's
Jeansshop
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD

's Maandags ges/ofen - woensdags de hele dag open

Er zijn zoveel koopjes in onze opruiming

Teveel om op Ie noemen

Dat moet U zelf zien!!

10% korting
op het overige schoeisel

DUS NU PROFITEREN BIJ

SCHOUW „DUUSKER"
De fraaiste aankleding van uw open
vuur.
Gebouwd uit massief eiken met
daarin verwerkt Makkumer
aardewerktegels (wit of gekleurd) en Een behaaglijk trefpunt in elk
een plateau van gezaagd Noorse interieur.
leisteen. De bovenplaat is
vervaardigd uit staal en het geheel is
geschikt voor inbouw van elk soort
open haard of alles-brander.

H.C.I BOUWMAT.CEIMTRUM U.B.l
Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

Kruisbergseweg 13. Hengelo (G), Tel.: 05753-2121.

Binnennweg 4, Ulft, Tel. 08356-83141

GROTE

SEIZOEN-OPRUIMING

van donderdag 15 juli t.e.m. zaterdag 24 juli

Koopjes in alle afdelingen

10% korting
op goederen buiten de opruiming

B. W. Groten h uys
SPALSTBAAT 18 - HENGELO GLD - TEL. 1828

GOEDKOPE HERENSCHOENEN bij
TflCX SCHOENMODE
Herenmollière, merk „Rohde"
beige ribfJuweel, maten 42-47 35."

Herenmollière
middelbruin leder,, lederen binnen- en loopzooi met steun
maten 61/2-12 45.--

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

Herenmollière, merk „Eve en Adam"
naturel juchtleder met rubberzooi en steun, maten 4046 59.--

Hereninsfap
naturel leder met rubberzooi, maten 4046 45."

Heren moccasin-instap
zwart Jeder met nyJonzooJ, maten 4045 45.--

Herensandaal, merk Robinson
raturel leder met rubberzooi en voetbed, maten 4146 59.--

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

Tot ziens bij TACX
SCHOENCV1ODE - Hengelo Gld • t.o. gemeentehuis

WULLINK'S
Schoenhandel

KERKSTRAAT - HENGELO GLD

OPRUIMING
Wij ruimen op en u weet wel hoe!
Voor dames:

Voor heren:

zomerrokken

T-shirts. V-hals

Pyamas's, tricot

Polo's, tricot

Canvasbroeken

Pyama's

v.a. 20.00

v.a. 7.90

25.95

v.a. 15.00

v.a. 30.00

v.a. 15.95

l prs dekbed met overtrek en kussen

voor 99.50

En ook nu voor de vakantie:

slaapzakken voor 44.00

Artikelen buiten de opruiming 10% korting

Dus vanaf donderdag 15 juli t..m. zaterdag 24 juli

opruiming bij

Wim Besselink
TEXTIEL • KEIJENBORG

Rabobank
0129



OPRUIMING Zie onze etalages

Buiten de opruiming 10% korting

AS. DONDERDAG

met zeer veel koopjes

Bestel nog
vandaag.
Doen.

Een technisch uitge-
balanceerde motorzeis
met een stevige over-
brenging. Voorzien van
een aangepaste reduc-
tie voor de messen&hijf
en Weed-Eater maaikop.
Leverbaar in verschil-
lende typen met snel
te verwisselen hulp-
stukken.

Zenoah
De meest verkochte
ter wereld.

OPRUIMING
ZIE ETALAGE

Goederen buiten de opruiming

10 % korting .
uitgezonderd optiek

horlogerle optiek gouden zilver
Spalstraat 15 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1374

Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4 • Tel. 1220

10% korting
op alle in voorraad zijnde

DEKJES, RELAX-STOELEN,
PARASOLS, TAFELS, UNICA'S,
SLAAPZAKKEN, LUCHTBEDDEN

behalve op terrasstoelen

vanaf 14 juli t.e.m 20 Juli 1982

Atomica verkoop
A. Goossen»
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld
Telefoon 05753-2139

Zaterdagmiddag

na 12 uur gesloten

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 /

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat 13 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1806

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

A.B.A.N. AUTOBIJSCHOOL

JAN DENEKAMP
biedt het volgende aan:

• neem nu alleen nog genoegen met de beste
rij-opleiding

• kwaliteit ligt niet aan de prijs, maar aan
vakmanschap

• let op onze jarenlange ervaring en resultaten

• audiovisueel theorieles

Sarinkkamp 14 • Hengelo Gld - Tel. 05768-2144
b.g.g. 8259

JUIST NU, EEN BETEBE KEUS VOOR Uu

Opruimings-
voordeel

Koopjes in alle

afdelingen

JAPONNEN
DAMESVESTEN
PULLOVERS

SPECIALE
PRIJZEN

ONZE BEKENDE

SEIZOEN-

OPRUIMING
begint

DONDERDAG 15 JULI

ZIE ETALAGES

H. J. BUUNK & ZN
RAADHUISSTRAT 5 - HENGELO GLD

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 JULI

Verzorgingscentrum „De Blejjke"
9.00 uur Ds Verhaere

Ned. Herv. Kerk
10.00 uur Ds Verhaere

Goede Herder Kmpel
10.15 uur Ds Monteban, H. Avondmaal

Herr. Kerk
Geen dienst

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

van 12 t.e.m. 18 juli
Th. J. Uanrath, telefoon 05758-1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrtfdag 16 juli

van vrydag 13 uur toi zondag 8 uur van Wissen
van zondag 8 uur tot maandag 8 uur Kamphuis

Weekenddienst dlerenArteea
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, Telefoon 1420

Alarm i „:^ politie
iel. 05753-1230, poliüeburea Hengelo Gld. Na 23 uut
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

Alarmno. brandweer
Teleïoon 1922 Hengolo Gld

E.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 Kejjenborg: 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

Verplaatsing vogelschieten
met de kermis op zaterdag 17 juli
In het kermisprogramma, afgedurkt in ,de Reclame'
van dinsdag 6 juli j. L, staat vermeld dat het vogel-
schieten op zaterdag 17 juli om 14.30 uur, op „de
Hietmaat" zal plaatsvinden.
Dit is echter NIET juist. Het vogelschieten vindt
plaats op de oude plek, namelijk op de hoek Koren-
bloemstraat en Berkenlaan.

De dames en heren schutters wordt verzocht van
dit bericht goede nota te nemen.

GESLAAGD
Voor het diploma landbouwkundig ingenieur slaag-
den aan de Hogere Landbouwschool te Dronten
A. Knoef en G. Weustenenk, beiden uit Hengelo Gld

Rommelmarkt
chr. muziekvereniging
,,Crescendo"

op zaterdag 28 aug
te Hengelo Gld

Opgave van materiaal

dat u daarvoor kwijt wil,

onder de volgende tele-

foonnumers: 1735 - 1782

2136 - 1253 - 1493

Te koop spruit, en boeren-
kool, prei, sla, selderty,
peterselie en bieslook.
Niesink, Past. Thuisstraat
10, Keijenborg.

Te koop meisjesfieteen
van 6-8 jaar en van8-10
jaar. Tel. 05753-1309

Offenberg
RANDEL IN

hoei en stre
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08556^6664

SPORT GOED

met SPORTGOED
van 8PORTHUIS

ROOZEGAARDE
Banninkstraat ft, Hengelo

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

RADI-THERM
Meppel Luttenbeig
I .t-mrlerweg fïö

SB Luttenberg

Alles uit de eerste etalage

aan de leklnk gaat weg

voor de

halve prijs
Van 15 t.e.m. 24 juli

50/o korting
op al het andere

uitgezonderd optiek

^AGROOTKORMEIINK
^horlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK - GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 • Hengelo Gld • Telefoon 06758-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

ZAAL LANGELER
HENGELO GLD

WOENSDAG 14 JULI

DANSEN
vanaf 10.30 uur

ZATERDAG 17 JULI

DANSEN
vanaf 19.30 uur

m.m.v. het

HANSKA DUO

DE VAKANTIE
staat voor de deur, doch denk nu
reeds aan het nieuwe schoolseizoen!

studie-materiaal
o.a. multo-banden en interieurs
pennen, potloden, passers, schriften,
tassen, etui's enz. enz.

AGENDA'S
in meerdere uitvoeringen.
Wacht niet te lang, de voorraad
vliegt weg.

Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Slaapzakken
(2e keus)

vanaf 19.50

FA. JANSEN
Bleelurtraat l - Hengelo Gld • Tel. 057ÓS-1360

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

Ponypark Slagharen
dagtocht 35 Ned. Spoor-
wegen

Gelegenheid tot het

zelfplukken van

aardbeien

Eerst bellen

Wullink
Banninkstraat 54, Hengelo
Tel. 05753-1427

ledere

woensdagmiddag

Schröder
bU de kerk • Hengelo Gld

Cross-fietsen
in de verpakking

ff 275.

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo
Tel. 05753-7278

VOOR

handels- en
familie

DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455


