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Restanten VINYLBEHANG
Zeer goed wasbaar.

Ideaal voor badkamer en keuken

Van 29.95 nu slechts

WANDWEEFSEL
prachtig rustig dessin

Van 12.55 nu slechts

BEHANG
diverse soorten, zeer voordelig

Vanaf slechts

15.»

6.55

1.95

Berkeman gezondheidssandalen

10-30% korting

Verfcentrum

lenselink
Kerkstraat l • Hengelo Gld • Tel. 05753-1800

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

Vers gesneden

RAUWKOST GROENTE

Festival f ris, nu grote bak 195

Extra voordelig:

GRANNY SMITH APPELS

nu 3x YZ kilo 450
LET OP!!
Wegens vakantie is onze groente- en fruit-

winkel en onze grote verkoop bloemenkas

de volgende week, van 25 juli tot

l augustus, gesloten

Maandag 2 augustus staan wU weer voor U

klaar.

A.s. zaterdag:

spectaculaire aanbiedingen
in onze groente- en fruitwinkel en onze verkoop

bloemenkas

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

Sierbestrating uil voorraad:
Grindtegels
In (Hv. kleuren 4.25

5.75

40.-

per stuk vanaf

De bekende keitjestegel
per stuk

Ouderwetse sierbestrating
met echte ,,oude klinkers"

per m2

Bestrating met gebakken klinkers
geel-rood genuanceerd per m2 22.--

Verder:
CEMENT, KALK, ZAND, STENEN, TEGEL-
LIJMEN, DAKPANNEN en alle soorten pvc-
AFVOERBUIS

ANNE MERSBEDRIJF

PEELEN B.V.
Landlustweg 7 - STEENDEREN
Telefoon 05755-1365

Geopend gedurende de bouwvak-
vakantie

CL A M
Verachtfnt dinsdag* In

Bengelo, Ketyenbori»
VelswUk-Zelhem, Baak,

Steenderm, Wlchmond,

Vlerakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTEB8

Kerkstr. 17 - Postbus 8

7256 ZG Hengelo Gld

Tel. 0575S-14M

b.g.g. 1258

WULLINK
RUIMT OP
Alle dames zomerschoenen zonder voelbed

nu

Alle dames zomerschoenen mei voetbed

nu

Crktall en Durea zomerschoenen nu

Kindersandalen Onix, maten 20-28 nu

Linnen dames zomerschoenen nu

Kinder klompen, wit en blauw

maten 24-35 nu

damesmaten nu

Blenzo muilen, damesmaten nu

Leren dames teenslippers nu

Plastic sandalen en teenslippers nu

EN VELE ANDERE KOOPJES EN

10% korting

WULLINK'S
Schoenhandel

25,-

75,-

20,-

1

15,-

6,-

.
9

schildersbedrijf
bennie harmsen

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelq(Gld) Tel.05753.1292

de veertiendaagse

111
Geldig van 20 juli fe.m. 2 aug.

_ l liter
J FLORIJN GENEVER

^ l liter
2 HENKES VIEUX

l liter
OUDE BOKMA

l liter
FLORIJN C1TK. BRANDEWIJN

5
1 liter
KEIZERBITTER

JOHNNY WALKER WHISKY

MARTINI (rood • wit)

l fles Binger St Rochuskapelle
(Rijnwijn (Q.b.a.)

voor kwaliteit,deskundig advies
en lage prijzen

SLIJl RIJ CONCORD1A

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Onze dagreklames:
MAANDAG EN DINSDAG:
500 gr grove of Hfne verse worst

150 gr gek. of rauwe ontbytspek

WOENSDAG:
500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen

150 gr boterhamworst

DONDERDAG:
500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr leverkaas

VRIJDAG EN ZATERDAG:
500 gr schouderkarbonade

500 gr magere runderlappen

150 gr gebraden gehakt

100 gr corned beef

100 gr achterham

450
150

395
350
100

495
425
150

450
795
150
200
225

De gehele week:

500 gr nasi of bami

1 kg huzarensalade

10 stuks bitter ballen

10 stuks vleeskroketten

10 stuks braadworst

1 ds fricandellen (40 stuks)

1 ds gehaktballen (20 st.)

325

695

250

750

1250

15.-

20.»

[K] Keurslager Peter van Burk
^pojj^j RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO GLD - TEL. 05758.1269

Wij gaan door met onze

opruiming

Zie onze 6 etalages

Badlakens 20.90

Handdoeken 5.95

STOFFEN v.a. 5,-

Slerk afgeprijsd ONDERGOED

Coupons '/2 prijs

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

In de

opruiming
bij Stevord

is nog steeds wat te halen, want er

wordt dagelijks aangevuld.

PLATEN-SERVICE
HENGELO GLD

VOOR AL UW

singles - L.P/s

muziekcassettes

Op dinsdag 3 aug. 1982

houden wij

OPEN HUIS
van 14.30 tot 20.00 uur

op ons adres

Raadhuisstraat 51 c
(achter Edah)

Wij heten u van harte welkom

Hamove FIETSTOCHT

zondag 25 juli a.s.
Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij

café Wolbrink, Bleekst raat 3

te Hengelo Gld '

Inschrijfgeld f 3.00

De rit is niet te lang, zodat jong en oud er aan
mee kan doen

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 /

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TU1NBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 - Tel. 05768-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettingzagen, tuinbouwtrekkers,

frezen, pompen, aggregaten, motorzeiaen,

gazonmaaiers, hout- en compostmachines,

verticuteermachines, heteluchtkanonnen,

grondboren, hogedrukrelnigere enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 'n avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda - Carraro

Aïpina - Suffo/k - Qua/cast

Stoffenboetiek „Marmon"_____

10 tot 25% korting
op stoffen

Raadhuisstraat 51b (achter Edah)

Zonnestraat 13 • Hengelo Gld • Tel. 05763-1806

Va Jaar garantie op reparatie

Onderdelen, alt voorraad



Bloemen ringen een trouwakte

In dat teken staat voor ons vrijdag 23 juli a.s.

JOS JANSSEN & HANNY JANSEN

Want dan trouwen wij om 10.00 uur in het

gemeentehuis te Steenderen.

Kerkelijk huwelijk om 10.30 uur in de kapel

van ,.Huize Baak".

Receptie van 15.00-16.00 uur bij ,,Olde Beth",

Nieuwestraat 10 te Wehl.

Baak, Rozenstraat 3
Toldijk, Schiphorsterstraat l

Toekomstig adres:
Stokebrand 602, 7206 EV Zulphen

1957 - T982

Op 24 juli a.s. vieren wij met onze ouders

ANS EN GUUS NUENHUYS

hun 25-jarig huwelijks jubileum in zaal Michels

te Hengelo Gld.

Geraldo en Brigitte
Esther en Eddie
Jacqueline

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30

uur.

7255 AH Hengelo Gld, juli 1982.
-Hummeloseweg 8.

Wij zijn met vakantie

van 24 juli t.e.m, 15 aug.

Bakkerij Kreunen
zoekt wekelUks voor <Je nacht van vrydag op

zaterdag een

flinke hulp
Marktstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1474

Ik ga met vakantie

van 28 juli t.e.m. 31 augustus

Pedicure mevr. Jansen
de Heurne 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1373

Wegens vakantie GESLOTEN

vanaf zaterdag 24 juli
om 12.30 uur

t.e.m. maandag 9 aug.
Dinsdag 10 augustus staan wy weer voor U

klaar.

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat - Hengelo Gld - Tel. 05753-1301

Wegens vakantie gesloten

van 24 juli tot 3 augustus

FA. MULLINK
Radio en TV

Akkermansstraalt 9 • VELSWIJK

Telefoon 08344-301

Uw schoenmaker heeft vakantie

van 26 juli t.e.m. 8 augustus
Op 9 augustus staan G. Jansen, Rusthoek ZO

en doe-het-zelf centrum Bijmhof, Hummelose-

weg 20 te Hengelo Gld, weer voor u klaar.

„Schoen-service" Neede-Goor
Oudestraat 72 - Tel. 05450-3212

Gilde schoenmakerij

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399.—

Naaünachinehandel • reparatie-inrichting

BORSONJEH
Kerkstraat 13 - VORDEN . Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1418

DANSEN

Zondag 25 juli

C H O I C E UN L I M I T E D

Gld. telefoon 05753-1461

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Wegens vakantie zijn wij gesloten

van zaterdag 31 juli

t.e.m. maandag 16 aug.

Kapsilon G. LURVINK
Ruurloseweg 16 - HENGELO GLD

Telefoon 05753-1264

C O N C E R T
IN DE HEBV. KERK TE HENGELO GLD

DONDERDAG 22 JULI

Orgelbespeling door organist

Wim Riefel
en het eerste optreden van het

ACHTERHOEKS

VOCAAL KWARTET

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 25 JULI

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds Kabel

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugddienst

VrQz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren

Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon
iags van 12-12.30 uur

van 19 t.e.m. 25 juli

P. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrijdag 23 juli

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

Weekenddienst diereiiartse»
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H. Eil, Telefoon 1420

Alarm r . .^spolitie

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

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922 Hengelo Gld

B.K. Kerk Hengelo Gld

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

U.K. Kerk KeUenborg

R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8,80 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 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

KNIPTIP

Doet uw camera al
aan sport? Sportfoto's
maken is een leuke
hobby.

WIE DURFT?

Er is lef voor nodig. Want hij
spuit weg, die nieuwe Honda
MT-50. Op de weg is hij net zo
fel en zeker als voor het "ruige"
werk.

Met z'n speciale terrein/-
wegbanden. Zijn lange veer-
wegen. Kom maar eens kijken
of je hem kunt temmen. Want
bij ons staat de MT-50 klaar
voor 'n proefrit.

HAPPY MET HONDA

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11

HENGELO GLD

Telefoon 05753-7278

22 aug. grote

AUTOCROSS
te Velswijk

Terrein Uilenesterstraat

AANBIEDING

singles uit top 40

slechts ff 5.50

Voor kinderen een leuke

verrassing

Aanbieding geldig t.e.m.

7 aug. 1982

Platenservice

Hengelo Gld
Het Karspel 50, Hengelo

Tel. 05753-2307

Na de dure vakantie-
maanden snel uw beurs

aanvullen.

Voor dames boven de 21

jaar hebben wty

geweldige

blijvende ver-

diensten
Bel vrijblijvend voor in-

lichtingen, mevr. Vooren,

tel. 05188-1841

Voor een nieuw

tapijt of gordijn
moet U by

Geert Seesing
zUnü

Offenberg
l VN1>EL IN

hooi en stro
Hesterwt'g 10. Varsselder

Tel. 08356-85664

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts ƒ 15.— p. dat

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Cross-fietsen
in de verapkking

f 275.-

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo G

Tel. 05753-7278

Wij hebben vrtfe woon-
ruimte over voor 2 pers.
H. Kwakernaak, Rijnweg
17, Hengelo Gld, Tel.
05753-7370

Te koop Suzuki 250 cc off
the road B J 80. F. Huls-
hof, Tel. 05753-2732

Te koop: racefiets Peu-
geot, 5 versn., 8 tot 14
jaar f 200.—. Kindermad,
doorsnee 2 mtr f 70.— en
rolschaatsen f 20.—
Th. Stienissen, Prunus-
hof 48, Velswijk, tel. 08344-
428

Te koop jonge konijnen
Vlaamse Reus. Herbert
Verstege, Ruurloseweg 73
Hengelo Gld

Te koop boerenkool- en
andyvieplanten. A. A.
Derksen, Steenderense-
weg 12, Tel. 2713

Te koop planten: spruit,
boerenkool, prei, sla, an-
dijvie, selderij, peterselie
en bieslook. Niesink,
Past. Thuisstraat 10 te
Keijenborg

Te koop nieuwe aardap-
pelen, Eersteling en
schapen, rammen. B. J.
Nijenhuis, Broekweg 4,
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

Ponypark
Slagharen
Ben 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

met SPORTGOED

Banninkstraat 5, Hengelo

CENTR. VER WARMING

f 1000.- korting en 10 ir ca
rantie wanneer u uw u < >
ning 2 dagen beschikbaar
sti'lt als modelwoning

••ns speciale prijzen
/.elfbon wp^kko» i ••'

K A OI-THERM

Meppel - Luttenhprt»

•<105 ST3 r.uttpnhpre
TP! 05~;>4-r,op

VOOR

handels- en

familie
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tel. 05753-1455

O)

> •£ <p ö)
> 2 i= c
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GEMEENTE HENGELO GLD

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

de heer H. E. Jolink, Oude Varsselseweg 5 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. 1503, plaatselijk gemerkt Oude Varsselse-
weg 5;

de heer G. Lenselink, Ellenkampdijk 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. 1638,
plaatselijk gemerkt Ellenkampdijk 5;

de heer W. G. Reulink, Weenninkweg 4 te
Keijenborg, 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 G,
nr. 2373, plaatselijk gemerkt Weeninkweg 4;

de heer J. A. Meijer, Uilenesterstraat 2 te
Keijenborg, vor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een pluim-
veebedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld, sectie H, nrs. 2364,
2365 en 2366, plaatselijk gemerkt Uilenester-
straat 2;

de heer H. Nijenhuis, Weenninkweg 2 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werking houden van een pluimvee-
bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo Gld, sectie G, nrs. 1024 en
1279, plaatselijk gemerkt Weenninkweg 2;

de heer H. E. Jolink, Oude Varsselseweg 5 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 E,
nr. 1566, plaatselijk gemerkt Oude Varsselse-
weg 14;

de heer A. J. Abbink, Memelinkdijk 10 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. 1525,
plaatselijk gemerkt Memelinkdijk 10;

de heer T. H. Janssen, Branderhorstweg 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 H,
nrs. 2578 en 2672, plaatselijk gemerkt Brander-
horstweg 3;

de heer H. Schuerink, Lankhorsterstraat 11 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. 504, plaatselijk gemerkt Lankhorsterstraat
11;
de heer H. Maalderink, Baaksevoetpad l 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 374, plaatselijk gemerkt Baaksevoetpad 1;

de heer E. van der Kolk, Kloosterweg 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. 1424, plaatselijk gemerkt Kloosterweg 3;

de heer H. E. Lamers, Wolsinkweg 3 te Keijen
borg, voor het oprichten, in werking brengen
en en inwerking houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie H, nr. 2408,
plaatselijk gemerkt Wolsinkweg 3;

de heren K. en A. Lassche, Oosterinkdijk 2 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 G,
nr. 1710, plaatselijk gemerkt Oosterinkdijk 2;

de heer A. J. W. Mentink, Wolsinkweg 5 te
Keijenborg, voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een vee-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traa bekend gemeente Hengelo Gld, sectie H,
nr. 2128, plaatselijk gemerkt Wolsinkweg 5;

de heer H. W. Bosch, Varsselseweg 22 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. 2373,
plaatselijk gemerkt Varsselseweg 22;

de heer J. Bruil, Lankhorsterstraat 9 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten, in werking bren-
gen en in werinkg houden van een veehouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie L, nr. 48,
plaatselijk gemerkt Lankhorsterstraat 9;
de heer G. J. Bulten, Veldhoekseweg 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 D,
nr. 2314, plaatselijk gemerkt Veldhoekseweg
10;
de heer G. J. Grotenhuis, Kieftendorp 9 t r
Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van 'n veehoudr
rij met mestopslag op het perceel kadus t r ; i ; i l
bekend gemeente Hengelo Gld, sectie E, nr.
1604, plaatselijk gemerkt Kieftendorp 9;
de heren H. G. en R. Fokkink, Beijerinkdijk 7
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 G,
nr. 1507, plaatselijk gemerkt Beijerinkdijk 7;
de heer G. J. H. Haggeman, Riefelerdijk 9 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. 2577, plaatselijk gemerkt Riefelerdijk 9;
de heer A. J. Harmsen, Memelinkdijk 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 B, nr. 2000,
plaatselijk gemerkt Memelinkdijk 4;
de heer J. A. Hermans, Hogenkampweg 6 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 G,
nr. 1079, plaatselijk gemerkt Hogenkampweg 6;
de heer W. J. A. Hilderink, Krommedijk 6 te
Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking
brengen en in werkin ghouden van een veehou
derij met mestopslag op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld, sectie L, nr. 262
plaatselijk gemerkt Krommedijk 6;
de heer J. W. Hulshoff, Synagogestraat 4 te
Hengelo Gld, voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een vis-
winkel in het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo Gld, sectie K, nr.3195, plaat-
selijk gemerkt Raadhuisstraat Sla;
de fa. Th. F. Seesing en Zonen B.V., Sint Jan-
straat 38 te Keijenborg, voor het uitbreiden en
wijzigen van een kledingfabriek in het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo ( J l d ,
sectie H. nr. 2748, plaatseijk gemerkt Sint Jan-
straat 38.
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 20 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 Gld, 20 juli 1982.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
J. E. de Boer, burgemeester
K. Verhoeff, loco-secretaris

UN OAVENDJE DEURDONDEREN MET

NORMAAL
in de FEESTTENT BIJ „FLOPHOUSE", TOLDIJK

VRIJDAG 23 JULI
Voorprogramma: Jo Junk and his Hot Dogs

Voorverkoop aan diverse adressen
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o
hamie ï

MM i
Hoppe
Jonge
jenever
1 Merites
van 16.45 voor

Goudse
kaas

Geldig van 22/7-24/7. Geldig van 22/7 stenen
bloempotjes
dlv.kleuren
van 1.75 voor

Enkhuizer
jodenkoeken
bus
van 2.49 voor

belegen
kilo

Heerlijke franse
Hondperen
1kllo

Malse
rosbief
500 gram

Resl
frituurvet
pak 500 gram
van 1.98 voor

Honing
meloen

Botermalse
bleflapjes
500 gram

Kreyenbroek
roomöofer
zandgebak
pak
van 1.95 voor

Kunststof
/ buit en la m p

. — i met glazen bol
van 17.95 voor

gold label
deze weekRunder-

gehakt
Kilo

Coberco
dogverse
vanille vla
1 liter

Frlsla
porkl
spekken
zak
van 1.29 voor

Export
kom-
kommers
2 stuks

Kip filet
100 gram

Coppelstock
citroen
brandewijn
1 liter

Gekookt
ontbijtspek
100 gram

Kof/0
cola of fruit-
veters
van 1.49 voor Slagers

leverworst
ring 500 gram

Volkoren
tarwe rogge
800 gram

Prachtige
zomer
boeket

Saroma
pudding
diverse
smaken
V.S.prijs

Maanzaad
bollen
zak 9 stuks

Johma
vlees salade
superieur
150 gram

Alleen In VS markt Hengelo
3 grote
Groene
planten
deze week

Neerlandla
chocolade
melk 1 llterpak
van 1.38 voor

Krenten of
Rozijnen
brood
400 gram

Barbecue
worst
pak 6 stuks

SnIJworst
150 gram

KHÜtffi
Santusa
honing
pot
van 3.59 voor

maandag:
Tartaar
per stuk 1.65

nu 4 halen
3 betalen

Kersen
op lichte siroop

f rote pot
50 grom

van 2.59 voor

Gebraden
gehakt
iSO gram

Matheus
Rosé
fles
van 6.95 veer

Saucljzen
500 gram

Hausmacher
100 gramS.U.

snelkookrljst
pak 400 gram
van 0.89 voor

woensdag:

Gehakt
Unox
Frankfurter
knakworst
blik 300 gram
van 3.25 voor Ontbijtspek

100 gram
Martini
Vermouth
wit-rood of dry
fles deze week

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-BORCULO HENGELO(GLD l RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN

Ge/d/g van 22/7-28/7


