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Ter bestrijding van pijn In spieren

en gewrichten

Medima angora
gezondheidsondergoed

Niet alleen in de winter, maar ooH in het voor-

en najaar wordt angora onderkleding veel ge-

dragen.

Angora onderkleding is a.h.w. een air-condi-

tioning voor uw lichaam.

Het geheim ligt in de struktuur van de angora

wol. Binnen in de haren van de angora wol

bevinden zich holle ruimten (z.g. luchtgevulde

kamertjes), welke voor een optimale regulatie

tussen lichaamstemperatuur en de buitenlucht

zorgen.

Warmte wordt vastgehouden, vocht wordt

afgestaan aan de buitenlucht.

Dit voorkomt een snelle afkoeling

Medima is verkrijgbaar in hemden en broeken

maar ook in segmenten voor b.v. schouder,

knie, elleboog en rug.

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

Drogisterij

lenselink
Kerkstraat l - Hengelo Gld • Tel. 05753-1300

Ziet u niet meer alles met uw bril?
Lastig is dat. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af...

Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is helemaal geen doen. En
zo'n bril met van die halve maantjes is weer geen gezicht
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u
alles goed kunt zien.

Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-glazen
in. Die gaan geleidelijk over van vertesterlcte naar lees-
sterkte. Zodat u moeiteloos kunt lezen, prima in de verte
kunt zien en... alles wat daartussen ligt. Heerlijk is dat Oogt
ook jonger. Belangrijk toch?

Uitnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen. Als
Varilux-specialisten adviseren wij u graag en goed. Het
verplicht u tot niets, maar maakt u wel 'n heel stuk wijzer.
Welkom!

voor goed zicht op elke afstand

horlogcrto opttok goud «n zlhMT

Tel. 05753-1374

Spalstraat 15 • Hengelo G.

CLAN
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld.; KeJJenborg;
Velswtyk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; Toldjjk; Vierakker-Wichmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ VVOLTERS
Kerkstraat 17 • Postbus 8
1255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon 05758-1455
b.g.g. 1258

WIJNBERGEN
't Hoogst in kwaliteit

Altijd 't laagst In prijs

Deze week:

Vers gesnedon boerenkool
2 zakken 150

COX ORANGE
3 kilo 250
Let op, volop

nieuwe oogst MANDARIJNEN
zonder pitten
DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

In onze grote verkoop bloemenkas
deze week UITZOEKEN

een mooie DIEFFENBACHIA
en een KAAPS VIOOLTJE

samen voor slechts

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

Onbetwist

uw bruidsboekeftenspecialist
Keuze uit meer dan 100 modellen

495

395

De gehele week;
500 gr magere hamlappen

500 gr eisbein

500 gr mager hachévlees
4. kruiden

150 gr hamworst

100 gr corned beef

100 gr gekookte cassellerrib

100 gr gebraden rosbief

l doos fricandellen (40 st.)

l doos gehaktballen C 20 st.)

Bij aankoop van een eigengemaakte
rookworst

500 gr zuurkool gratis

J 95

225

250

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of ftyne verse worst 450

WOENSDAG:

500 gr gehakt + krolden

500 gr magere speklappen

395

375

DONDERDAG:

500 gr malse mnderlappen

500 gr malse varkenslappen

495
425

VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 gr schouderkarbonade

500 gr mager varkensvlees

450

595

RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05753-12 69 KEURSLAGER

ALLEEN DEZE WEEK bij

TACX SCHOENMODE

75.-
Modieuse „

DAMESLAARS
met blokhakje en omslag

van 99.95 voor
in de kleuren licht beige • bordo en blauw

TOT ZIENS BIJ TACX
SCHOENMODE

Hengelo Gld • t.e. gemeentehuis

m

DANSEN
Zondag 17 okt.

In een modebeeld
waar kombineren zo
de boventoon voert
kunnen de broeken
niet ontbreken. Met
hun vele kleuren en
grote keus in
uitvoering zijn er
talloze
mogelijkheden tot
perfekte
kombinaties met
kolbert, blazer,
spenceren jack

dundee

HENGELO TEL.05753 1383

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Zondag 17 okt.

SUPER
BINGO
met originele plankjes

Vele aantrekkelijke

prijzen

Zaal Winkelman
Keijenborg

Aanvang 8 uur - Kom op tijd

Organisatie:

B.V. 't Centrum

DEZI WE EK:

VERSE

SCHOL
SCHELVIS
WIJTING

PANKLAAR
100 GRAM

HULS-VORS!

aaan
Uniek in prijs en prestatie

Henk Wiendels
Tel. 05753-1871



de veertiendaagse

i R
Geldig van 72 f.e.m. 25 okf.

15.75

15.75

15.95

11.45

15.75

^ l liter
TJONGE BOKMA

2
l liter
JONGE BOLS
1 liter

3 ST ANDRé VIEUX
l liter
FLORIJN CITR.-BRANDEWIJN

51 liter
SONNEMA BERENBURG

|* l ües

LONG JOHN WHISKY

RELSKY WODKA
Q l Hes

DE LA FORCE TAWNY PORT
l fles (Saint Emllion)
CHATEAU LES MOULINS 1978

voor kwaliteit, des kundig advies
en lage prijzen

SLU1 !RIJ CONCORDIA

SHELL PETROLEUM
voor haard en kachel

wordt u thuisbezorgd in

Steenderen, Olburgen, Rha, Bronkhorst, Baak

en Hummelo

OOK IN ZELHEM, HALLE, VELSWIJK, VELDHOEK, BUUBLO enz.

door

FA. H. v.d. MOND
HENGELO GLD

Even bellen 05753-1392

U kunt ook kiezen voor automatische bevoorrading

Verdere inlichtingen worden u gaarne door ons verstrekt

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
NEDERLANDSE

HOVENIERS EN

G R O E N V O O R Z I E N E R S

voor

HOVENIERS MET

ERKENNING ! • « • !

aanleg en onderhoud van tuinen
Vraagt U eens vrijblijvend informatie

Reserveer NU uw najaarsbeurf voor
uw tuin

Elke zaterdag van 8 tot 16 00 uur:

VERKOOP VAN TUINPLANTEN

Ook voor fu/nfurf, potgrond, graszaad,

boomschors, compost, gedr. mesf, veld-

keien enz.

Kervel se weg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Gezond vakantiebrum
en fit als een hoentje

Doen!...Verwen Uzelf...
M

D met zo'n zonnebadkuur van 7 è 10 dagen
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad
Hoe goed U "er" weer tegen kunt. En op de koop toe
U wordt zo bruin, alsof U pas met vakantie bent geweest

Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid

Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op
Bel voor informatie!

s
B
t*

DROGISTERIJ MARIANNE
Tel. 2062 • Hengelo Gld ,^\

Wij adviseren ook, indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaften

AEGTRACTEERT
OPWASMACHINES.

AEG
Wasautomaat
Lavamat 802 TS
•2 kg. .toets.
• •aparte themostaat knop
• •800 toeren centrifuge,
•speciaal wol wasprogramma,
•veiligheidsdeurslot.
adv. prijs 1698.-

parade prijs 1349.-
Winters
SPALSTBAAT 8 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1380

OFF. NISSAN-DEALER

BV

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD • TEL. 05753-2244

biedt te koop aan:
DATSUN CHERRY, div. typen 1979 - 8 0 - 8 1 - 8 2

DATSUN SUNNY, div. typen

DATSUN 120A FII coupé

DATSUN 160B, 4-deurs

DATSUN BLUEBIRD 2.0 GL DIESEL

DATSUN STANZA 1.8 5-deurs SGL automaat

RENAULT6TL

BENAULT 18TS

TOYOTA TEBCEL, 4-deurs L

TOYOTA CABINA 1600, 4-deurs

HONDA CIVTC, 5 versnellingen, 3-deurs

HONDA CIVIC, 5 versnellingen, 5-deurs

TALBOT HORIZON l.S L8

TALBOT HORIZON 1.3 GL

MITSUBISHI COLT GL

MAZDA 323 GT 1500

1979 - 80

1978

1978

1981

1982

197G

1980

1979

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1981

Ktf
HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVONDEN
op zaterdag 23 okt. en woensdag 3 nov.

in zaal Langeler te Hengelo Gld

Opgevoerd wordt het toneelspel:

„DE ZON TEGEMOET"
De rolverdeling is:

Mevrouw Roodselaar

Jan (haar zoon)

Frank (haar zoon)

Berry (haar dochter)

Diny Schetter

Harrie Weverink

Henk Menkhorst

Jannie Rijkcnbarg

Suzie van Brunsw^k (meisje van Frank) Biet Worm

Hannie Langstra (verpleegster) Diny van Campen

Majoor-vlieger Merendaal

Kees de Bie

Anna Boos (de werkster)

Begisseuze en souffleuze

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Aloys te Dorsthorst

Jan Boelofsen

Biky van Campen

Betsie Maalderink-Engbers

Kaarten in voorverkoop bij zaal Langeler, tel. 1212, Wolters Boek-

handel en alle leden van HTV

Hengelo Gld. Tel. 05753-1461

CAFÉ - RESTAURANT
DANCING - DISKOTHEEK
CAFETARIA
SLIJTERIJ
DIV. ZALEN TOT CA. 450 PERSONEN

NIEUW! Gelegenheid tot barbekjoe
het hele jaar door tot ongeveer 75 pers.

IEDERE ZONDAG DANSEN

SPAARDERS
BEDANKT.

1983
Tuin in tuin uit

Tijdens de Spaarweek
van 18 t/m 22 oktober ligt de nieuwe

Rabobank-kalender voor u klaar*
Ook voor nieuwe spaarders!

Rabobank
staat dicht bij u

1
 Zolang de voorraad strekt.

103

Ook een grote groenfe-
opbrengsf dit jaar?

Is de inhoud van uw diep-
vries wef voldoende?

Kom eens kijken bij:

ORDELMAN EN
DIJKMAN l

Spalstraat 14, Hengelo Gld \

Tel. 05753-1285



PIETEB GERRITS

en

WILLY KETZ

trouwen op donderdag 14 oktober a.s.

om 12.00 uur in het stadhuis te

Doetinchem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 13.30 uur in de St Willibrordus-

kerk te Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in

„Het Wapen van Bronkhorst", GJjs-

bertplein 1344 no. l, Bronkhorst.

Oktober 1982.

Larenseweg 29, 7241 CM Lochem.

BERT WOERTS

en

WILJO TOONK

trouwen op donderdag 21 oktober om

13.30 uur in het gemeentehuls te

Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaats

vinden om 14.15 uur in de Goede

Herder Kapel te Veldhoek door de

weieerwaarde heer ds Gerbrandy.

Receptie van 16.00-17.00 uur in zaal

,,Het Witte Paard", Ruurtoseweg l,

Zelhem.

Zelhem, Bergstraat 45

Zelhem, Heisterboomsdijk 2

Ons adres is:
Plantaanweg 16, Hengelo Gld

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

HENRIKO BERNARDO

Wij noemen hem:

RICO

Berry en Wllly Imhoff

7255 CB Hengelo Gld, 3 okt. 1982.

Kerkstraat 3.

Hierbij willen wij iedereen, die ons 25-jarig

huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heb-

ben gemaakt, hartelijk bedanken, in het bij-

zonder de muziekver. St Jan.

fam. AIAALDERINK

Keijenborg, oktober 1982.

„Tiller", Past. Thuisstraat 17.

Hierbij willen we iedereen die ons 40-jarig

huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heb-

ben gmaakt, hartelijk danken.

FAM. H. HULSTIJN

Hengelo Gld, oktober 1982.

Marktstraat 1.

De vele gelukwensen, bloemen en cadeaus,

bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk,

hebben ons zeer verrast.

Daarvoor onze harteijke dank.

E. J. REUGEBRINK
W. M. REUGEBRINK-GROTENHUYS

Hengelo Gld, oktober 1982.

Aaltenseweg 12.

1861 121 jaar 1982

Najaarsschoonmaak 1982
Nu is de tijd om eens lekker schoon schip

te maken en overtollige zaken weg te doen.

De KON. HA11M. CONCORDIA komt graag

deze nog enigszins waardevolle zaken bij U

ophalen (u mag ze ook brengen).

Deze overtollige zaken worden op zaterdag

28 november a.s. via een erfhuis-boedelveiling
aan de man gebracht.

Dit alles t.b.v. het uniformen-instrumenten-

fonds ,,Concordia 121 jaar jong"

Bel nu 05753-2186 en het wordt gratis afgehaald

of u brengt het op het adres Westerstraat 86

Bty voorbaat onze hartelijke dank

1861 121 jaar 1982

Onze WERKPLAATS
is wegens VAKANTIE GESLOTEN

van 16 tot 23 okt.
WINKEL en ONDERDELENVEBKOOP
blUft open

FIETSSPECIALIST

R E I N D Z W E V E R I N K
letónk g - Hengelo Gld • Tel. 05753-2888

CHR. GEM. ZANGVER

„LOOFT DEN HEER"
HENGELO GLD

Zaterdag 30 okt.

JUBILEUM-
CONCERT
in sporthal „de Kamp"
te Hengelo Gld
Aanvang 20.00 uur

Met medewerking van het

Stafkorps
Legers des Heils Nederland
ENTREE f 5.00

Voorverkoop van kaarten b|) Wolters Boek-
handel

RECEPTIE woensdag 27 okt
In „ONS HUIS" van 19.30 tot 22.00 uur

Vrijdag 15 okt.
Zaterdag 16 okt.

OLIEBOLLEN-
AKTIE

Eet smakelijk en u steunt ons

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

„Soli Deo Gloria"
BEKVELD

H.H.V.
Attentie - attentie

De Hengelaarsver. H.H.V. te Hengelo Gld
organiseert op

zondag 17 oktober 1982
voor haar leden en jeugdleden
de laatste

seizoenwedstrijden 1982
Het bestuur stelt weer mooie prijzen beschik-

baar.

Aanvang wedstrijd: zondagmorgen 8 uur

Samenkomst 7.30 uur bij zaal Concordia

Paarden- en
Entermarkt

ST. MICHIELSMARKT

GROTE ENTERKEURING
voor olie rassen

JOWé - KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5 - Tel. 05753-2026

Inkoop - verkoop - verhuur

reparatie - slijpinrichting

van diverse kettingzagen, tulnbouwtrekkero,
frezen, pompen, aggregaten, motorzeisen,
gazonmaaiers, hout- en compostmachines,
verticuteermachines, heteluchtkanonnen,
grondboren, hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig

Ook 'm avonds en zaterdags bereikbaar

Hoofddealer Honda • Carraro

Alpina - Suffolk - Qua/ccrsf

DEZE WEEK
ontvingen wty veel nieuwe
modellen van

Cristall en Durea
o.a. in de moderne

bordeaux-kleur

KOM ZE VRIJBLIJVEND PASSEN BIJ:

WULLINK
VORDEN
Telefoon 05752-1342

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS

l kg jong 9.50

l Edammer komijn (oud) 13.75

100 gr gruyère 1.80

WIJ verkopen uitsluitend
natuurkaas

l metworst 3.00

4 voor 11.00

l rook worst (grof of fijn) 2.75

4 voor 10.00

Verder leverworst enz.

Wij komen op de
ST MICHIELSMARKT

Graag tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "
Grolweg l • 6064 BL HALL - Tol. 08337-305

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
EEFDE
TEL. 05750-19»71

Van de week nief alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de
Sf Mfchiefsmarkf fe Hengefo G/d

Onze St Michielsmarktreclame:

3.25grote pot zure haring
geen 4.00 maar

Ster-dealer aanbiedingen:
Electr. verwarmingsdeken

vanaf f9iB"

HE stofzuiger
950 watt motor
met 3 jaar garantie
adv.prUs 359.— nu 299.-
Philips koffiezetapparaat
met doseerfilter
adviesprtys 118.—

Philips stoomijzer

adviesprys 85.—

Pelgrim afzuigkap

adviespr^s 279.—

na

nu

na 189,

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05763-1215

Handbalver. „QÜINTUS"
Alle jongeren uif Hengefo en om-
geving, van 12 f.e.m. 76 jaar
OPGELET;

tussen 18.00 en 19.00 aur op de informatie-
avond van de handbalver. S.V. QÜINTUS, In
sporthal de Kamp te Hengelo Gld.

Bty voldoende deelname zal er getraind wor-
den op woensdagavonden van 18.00 tot 19.00
uur in sporthal de Kamp te Hengelo Gld.

Tot ziens
Het bestuur

A. B. Wolsink

taxiritten - trouwritten
ziekenvervoer - groepsvervoer

Dag en nacht bereikbaar!

Tel. 3005 b.g.g. 1924

B E R T L A M M E R S
ZELHEMSEWEG 8 • HENGELO GLD

VERSCHENEN:

NORMAAL-KALENDER
voor 1983 • Nu direct in verkoop

Prijs per stuk f 15.00

Bestelde exemplaren ztyn gereserveerd

KERKSTRAAT 17 • HENGELO G - 05783 1253

Bent U uw tekst kwijt?
geen probleem!

Bij HEIJINK vindt u uw tekst op tegel, met en

zonder lijst

Nu honderden verschillende spreuken

per stuk al vanaf 1.50

„DE SPANNEVOGEL"
FA. HEIJINK - Ruurloseweg 2 • Hengelo Gld

SPECIALE AANBIEDING

TWEEDSTOFFEN
160 breed per meter l v."'

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

Scheepjeswol
VANAF f 1.75 PER BOL

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

Wasautomaat stuk?

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

Va jaar garantie op reparatie

Onderdelen alt voorraad

EN TOCH IS

HATERINK
UW SLAGER

A.B.A.N. autorijschool

JAN DENEKAMP

Voor een perfecte rij-opleiding

SABINKKAMP 14 - HENGELO G.

TEL. 05753-2144 - b.g.g. 3259

HTJSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf 899.

Naaimachlnehandel - reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOKDEN - Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418



Tapperij,De Zwaan'
presenteert zondag 1T oktober

Michael Robinson
Iers contry-zanger

Aanvang 21.00 uur

UIT, GOED VOOR U

schildersbedrijf
bennie harmseri

vraag vrijblijvend informatie...

Spalstraat 17 Hengelo(Gld)Tel.05753_1292

Nieuwe LP.'s! Heet van de naald!

André van Duin

André Hazes

Chaplin Band

Dennie Christian

T.V.-ELPEE'S
George Hamilton
's Werelds mooiste
koren
James Last
Together

Singles, top en tip, tijdelijk 5.25

Nieuwe Basf cassettes
60 minuten
90 minuten

8 voor 10."

3 voor 13.5Q

Platenbar ,De SpannevogeP
FA. HEIJINK - Buurloseweg 2 - bU de kerk

Flanellen lakens

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

GEMEENTE HENGELO GLD
Voorbereidingsbesluit

bestemmingsplan buitengebied

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 28 september
1982 heeft besloten
A te verklaren dat met ingang van 29 sep-
tember 1982 een herziening van het bestem-
mingsplan buitengebied - betrekking hebbende
op gronden zoals aangegeven op de bij dit be-
sluit behorende en gewaarmerkte tekening -
wordt voorbereid;
B te bepalen dat het met ingang van 29 sep-
tember 1982 verboden is zonder schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken • geen
bouwwerken zijnde - en/of werkzaamheden uit
te voeren boven, op of in de grond, gelegen
binnen de begrenzing van het onder A be-
doelde Voorbereidingsbesluit:
a op te hogen dan wel materie te storten of
te deponeren, met uitzondering van bemesting
b verhardingen aan te brengen, met uitzonde-
ring van:
Ie tegelpaden en tegelterrassen in tuinen bij
woningen en andere gebouwen;
2e erfverhardingen bij boerderijen en die ver-
hardingen welke inherent zijn aan het gebruik
van de grond ten tijde van het van kracht
worden van het Voorbereidingsbesluit;
3e verhardingen die inherent zijn aan het ge-
bruik overeenkomstig de gerealiseerde be-
stemming zoals deze is bepaald in het plan;
c hoog opgaand geboomte, beplantingen,
hagen, hout- en struikgewas - geen struik- of
stamboomgaarden zijnde - te vellen, te rooien
of te beschadigen, voor zover dit vellen, rooien
of beschadigen niet reeds geregeld is in de
Boswet, dan wel is uitgesloten van regeling
in de Boswet, dan wel aan de bevoegdheid
van de gemeente is onttroken overeenkomstig
het gestelde in artikel 15 van de Boswet, dan
wel behoort tot de normale bedrijfsvoering of
tot het normale onderhoud;
d bovengrondse of ondergrondse transport-,
energie- of telecommunicatieleidingen en de
daarmee verband houdende constructies, in-
stallaties of apparatuur aan te brengen, voor
zover een en ander niet uitsluitend noodzake-
lijk is voor het plaatselijk distributienet en/of
noodzakelijk voor de electrische bekabeling
van de wegenverlichting, dan wel als zodanig
in het plan bestemd is.
Vorenbedoeld besluit met bijbehorende teke-
ning ligt met ingang van 15 oktober 1982 ter
gemeentesecretarie (afdeling Algernene Zaken
voor een ieder ter inzage.

Hengelo, 8 oktober 1982.

De burgemeester voornoemd,

J. E. de Boer

GEMEENTE HENGELO GLD
Voorbereidingsbesluit

bestemmingsplan VELDHOEK

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
de raad van die gemeente in zijn vergadering
van 28 september 1982 heeft besloten te ver-
klaren dat een bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor de kern Veldhoek.
Bovenbedoeld raadsbesluit met bijbehorende
tekening ligt met ingang van 15 oktober 1982
voor een ieder ter secretarie (afdeling Alge-
mene Zaken) ter inzage.

Hengelo, 8 oktober 1982.

De burgemeester voornoemd,

J. E. de Boer

ALS U ALLEEN HET BESTE WILT !
HEKFST-VVINTERKOLLEKTIE

M O D E S T O F F E N
WOL en KLEINVAK.

GRATIS naai- en knipadvies

Raadhuisstraat 51b (achter Edah) • Hengelo
Telefoon 32 59 - b.g.g. 21 44

Het adres voor al uw.

inlijstwerk
Keuze uit 200 soorten

De Spanne-
vogel
Buurloseweg
Hengelo Gld

Dé fiets
voor
de jeugd
• bij-de-tijd van
uitvoering en kleur
• sterk en duurzaam
• sportief
• lichtlopend maar
bovenal VEILIG
Dat is dus een GAZELLE

Kom eens kijken bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11

HENGELO GLD

Telefoon 05753-7278

GAZELLE fietse
rijden op

VKEDESTEIN
banden

CF.NTR. VERWARMING

ƒ 1000.- korting en 10 jr pa
rantip wanneer u uw wi>
ning 2 dagen beschikbaai
stelt als modelwoning.
Tevens speciale prijzen
voor zelfbouwpakketten

RAIJI-THERM

Meppel • Luttenberg
Lemelerweg 56
^105 SB Luttenberg
Tel. 05724-598

Voor

kettingzagen
IJZZERHANDEL

HARMSEN
Banninkstraat 4, Hengelo

Veiligheid in huis
Laat Uw SCHOORSTEEN
Ujdig reinigen.

Schoorsteenveegcentrale
„DE DEURDOUWEB"

FA. OTTEN
Kerkstraat 26, KeUenborg
Tel. 05753-1550 en 3136

Opgave voor VORDEN:
in de kantine van de voet-
bal ver. Vorden

Opgave voor STEEN-
DEREN: in de kantine
van de voetbalver.
Steenderen

Tapijt vuil?
«laai dao de

FAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaai
Huur slechts f 18.— p. dat
DROGISTERLI

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Meubelhal

RODIJCO
NeuzendUk 5 - Velswük

EKEN BANKSTELLEN,
EETHOEKEN, SALON-
KASTEN, DEKENKIS-
TEN enz. enz.

Geopend:
vrijdags 18.30-21.00 uur
zaterdags 10.00-16.00 uur

CROSSFIETSEN
ryklaar vanaf 249.-

Nummerbord gratis

Fietsspecialist

Reind Zweverink
lekink 8 - Hengelo Gld
Tel. 2888

Zaterdag 20 nov.

TONEELAVOND
In „Ons Huis" Hengelo G

8UPP.VER.
CRESCENDO

ledere
woensdagmiddag

alle coupons
Vi prijs
Schröder
bU de kerk • Hengelo Old VOOR

Offenberg
IIA:>UEJL IN

hooi en stro
10, Varsselder

Tel. 083Ö6-8Ö664

SPORT GOED
met SPORTGOED

van SPORTHUI8
ROOZEGAARDE
Bannlnkstraat 5, Hengelo

IJZERHANDEL

HARMSEN
Bannlnkstraat 4, Hengelo

Te koop l ha raygras
D. J. Menkveld, Hogen-
kampweg l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1520

Te koop 1.35 ha stoppel-
knollen, ook in 2 of 3 per-
celen. W. J. Garritsen
Ie Berkendijk 4, Hengelo
Tel. 05753-7207

Te koop partij koemest
en konijnen (VI. Reus)
5 maand. Tel. 05753-2631

Wie heeft per vergis een
verkeerde jas meegeno-
men in „Ons Huis",
woensdag 29 sept. J.l. brj

de afscheidsreceptie van
Ds Kabel (grijs damesjas-
je, maat 44). Gaarne
terugbezorgen bij mevr.
Steenblik, Steenderense-
weg 21, Hengelo Gld,
Tel. 1721

Te koop g.o.h. Datsun
100A, metalic-blauw, b.J.

1975. Meidoornstraat 20
Tel. 05753-3173, na 6 uur

Te koop g.o.h. Puch Maxi
Tel. 05753-2115

Zelhemse herfstkleuren
wandeltocht, 16-17 okt.
Start: zaal Dennenlust,
Startüjd 10-14.30 uur. Inl.
05753-3013

Te koop g.o.h. bergmeu-
bel, wengé-wit, breed 200
Tel. 05753-2217

Te koop wandelwagen
i.g.st. Mutsaert, incl.
voetenzak f 65.—. Tussen
18.00 en 19.00 uur tel.
05753-1456

Te koop goudreinetten
W. Stege, Ceekstraat l,
Tel. 1441, Hengelo Gld

Te koop eetaardappelen
Surprise, Irene, Pimper-
nel. Ook winteropslag.
Stoltenborg, Polweg 2,
Wichmond, Tel. 05754-375

Te koop aardappelen.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

Te koop Surprise aard-
appelen. H. G. Roelofsen-
Kremer, Bremweg l,
Hengelo Gld, 05753-2785

Te koop prima consump-
tie-aardappelen. E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld, tel. 1567

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 OKT.

Verzorgingscentrum „De Bletfke"
9 uur dienst

Herv .Kerk
10 uur dienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Monteban

. Herv. Kerk
Geen dienst

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

van 11 t.e.m. 17 okt.

F. Schreuder, telefoon 12 66

Weekenddienst huisartsen Steenderen
VrUdaglS okt.

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. Eil, Telefoon 1420

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

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

U.K. Kerk Keijenborg
R. K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
/.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

KOLLEKTE PRINSES BEATBIXFONDS
Het Prinses Beatrixfonds is dit jaar na een onder
breking van enige jaren, met een kollekte van start
gegaan en heeft in het dorp Hengelo l 3.945. — op-
gebracht.
In Keijenborg werd f 1007, — opgehaald.
Allen die aan deze resultaten hebben meegewerkt,
hartelijk dank,

„WISSELING VAN DE WACHT"
Vrijdag l oktober j.l. nam op een zeer druk be-
zochte en zeer geanimeerde receptie de heer H. A.
Ritzer afscheid als directeur van de QUICK Sport-
schoenfabriek te Hengelo Gld, waaraan hij vele
jaren zijn beste krachten had gegeven.
Tijdens deze receptie werden de gasten in de ge-

Op de foto v.l.n.r: de heer G. Jansen, een van de zoons van de oprichter van het bedrijf, de heer H. A. Ritzer
en de nieuwe directeur de heer L. M. Smeets.

legenheid gesteld het bedrijf iri produktie te bekijken
Van deze gelegenheid werd graag gebruik gemaakt.
Op deze dag droeg de heer Ritzer zijn functie als
direkteur over aan de heer L. M. Smeets, die voor-
heen als econoom aan de Hoogovens was verbonden.

RABOBANK ORGANISEERT HAAR TRADITIO
NELE SPAARWEEK

De Rabobank viert dit jaar haar traditionele spaar
week in de periode van 18 t.e.m. 22 oktober. Nu
onder het motto: „SPAARDERS BEDANKT".
Aan alle spaarders wordt de komende week een
exemplaar van de nieuwe Rabobank-gezinskalender
aangeboden. Deze kalender bevat tips voor onder-
houd en verfraaiing van de tuin. Voor de jongeren
die een Rabobank-tienerrekening hebben of er één
openen, ligt een speciale kalender klaar. De kleuters
en peuters krijgen een kleurplaats om thuis fijne
uurtjes mee door te brengen. Iets oudere kinderen,
tot 8 jaar, ontvangen een grappig boekje, tuintje
binnen, tuintje buiten. De jeugd tot 14 jaar kan een
bomenposter afhalen met daarop veel informatie
over een groot aantal Nederlandse bomen en vol-
doende ruimte om bladeren op te plakken. De Rabo-
bank bezorgt ook een aardigheidje thuis. Bijna alle
Nederlandse gezinnen vinden één dezer dagen de
spaarweekkrant in de bus. Binnenin zit een wed-
strijd voor de jeugd en achterop staat een kruis-
woordraadsel voor de ouderen. Er zijn waardevolle
prijzen te winnen. Maar er staat nog meer in de
spaarweekkrant. Artikelen over het instituut voor
natuurbeschermingseducatie, de Floriade, het
milieu en bijen, alsmede informatie over geld en
spaarvormen. Door het geven van deze kleine at-

kenties probeert de Rabobank de band met haar
[spaarders nog meer te verstevigen.

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1456

GEMEENTENIEUWS GEMEENTE HENGELO G.
WONINGBOUW
Omdat met een toewijzing van 6 woningwetwonin-
gen voor het jaar 1982 onmogelijk in de woningbe-
hoefte kan worden voorzien, heeft het gemeentebe-
stuur besloten om zoveel mogelijk terreinen beschik
baar te stellen voor het bouwen van premie koop-
woningen. Inmiddels zijn plannen ingediend voor 6
premie A-woningen in het plan Kerjenborg-Zuid en
6 premie A-woningen in het plan Fokkink. Voor
laatstgenoemd plan wordt bovendien no'g een aan-
vraag voorbereid voor 3 premie B-woningen. Ook
in het pla^n Regelinklaan-Oost zijn nog een aantal
bouwkavels gereserveerd voor premie-woningen,
terwijl in 1983 kan worden begonnen met de bouw
van woningen in het in voorbereiding zijnde bestem-
mingsplan Oosterwijkse Vloed (gelegen tussen de
Aaltenseweg en Zelhemseweg). Aangezien bij de
toewijzing van de terreinen wordt uitgegaan van de
datum van inschrijving op de lijst van gegadigden,
wordt gegadigden aangeraden zich in een zo vroeg
mogelijk stadium te laten inschrijven. Inschrijving
kan geschieden met gebruikmaking van een ter ge-
meentesecretarie verkrijgbaar formulier. Ingevolge
de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene
Verkoopvoorwaarden voor Bouwterrein kunnen als
gegadigde in aanmerking komen:
inwoners van de gemeente Hengelo, die tenminste
vijf jaar onafgebroken in de gemeente hebben ge-
woond, oudingezetenen, die in het verleden ten-
minste 10 jaar onafgebroken inwoner van de ge-
meente Hengelo moeten zijn geweest en personen
van elders, die een economische binding met de
gemeente Hengelo hebben.
Nadere inlichtingen zijn ter secretarie verkrijgbaar.
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Die Kwaliteit voor die prijs....hom
daar ergens anders maar eens om.
Romello's
pak 6 stuks
van 1.98 voor

Bakkers-
speculaas
pak 250 gram
van 1.98 voor

Porkl chocolade
spekken
grote zak
van 2.19 voor

Van Delft
kleutertaai
grote baal
van 1.98 voor

Cöte d'or
super toffee
zak 200 gram
van 1.98 voor

Koopmans
bakmeel
per pak
van 1.41 voor

Fleuril
koffer 2 kilo
van 7.95 voor

Juanlta
zoete spaanse w//
per fles
van 3.95 voor

Unox
coktallworst
per blik
van 2.79 voor

Knorrmlx
voor macaroni-
spaghetti-
bami of nasi
van 1.55 voor

Mono magere
fruityoghurt
0.5 liter
van 1.65 voor

Coebergh
bessenjenever
1 liter
deze week

Geldig van 13/10 • 15/10

7**
Multyzeem+ Geldlg van 14/10 • 16/10

Zuurkool
uit het vat
500 gram

hulshoudspons
van 4.75 voorSchouder-

karbonade
heel kilo

Camembert
250 grom
van 4.50 voor

Varkens-
haasje
100 gram

Cox's orange
forse maat
3 kilo

Plastic emmer
5 liter
van 1.69 voor

Olifant
longejenever
1 liter
deze week

Jacky
smulpudding
0.5 liter
van 2.19 voor

Harde uien
5X1/2 kilo

Varkensfllet
rollade
500 gram

Pledge
normaal-bijen
en citroen nu

Pers
s i na as-'
appelen
20 stuks

Mager
Runder-
gehakt
500 gram

Grof-
volkoren
brood
800 gram

Mispelblom
brandewijn
1 liter

Philips
gloeilampen
25-100 watt
nu per stuk

Stegeman voor kwaliteit!
Schouder-
ham
zonder vet of
zwoerd. 100 gr.

Zachte
puntjes
10 stuks

Chateau du
Bousguet '79
per fles

Supermooie
Asplenium
nest varen
Deze plant vraagt weinig licht
matia warmte, potgrona
vochtig houden.

Badhanddoek
5 kleuren
van 8.95 voor Veluwse

boerencake
Gekookte
Gelderse
worst
150 gram

Co/es du Rhöne
Caesar'81 A.C.
per f les

Bijpassend
Washandje
van 1.59 voor

±850 gram
deze week

Bos 1e kwaliteit
Spin
chrysanten
geel/wlt

Boeren-
metworst
100 gram

Babypop
±54cm.+kleding
van 39.50 voor

Pracht
Lid cactus
matig warme
lichte standplaats

Gebraden
Mpfilet
100 gram

Johma
sellery-
salade
150 gram

Kapkop
+accessoires
van 44.95 voor

Maandag:
Verse
Braadworst
kilo

MARKT
Knort
sateh saus
perpak
van 1.98 voor

Paarde'
rookvlees
100 gram

Fa stick-roller
ofspray's
van 3.85 voor

Hero confiture
jam
aardbeien of
abrlkozen
van 2.98 voor

Dinsdag:
Magere
Speklappen
kilo

Bacon
100 gram

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
heel kilo

Berliner
leverworst
100 gram

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD l RUSSEN GROENIG GOOR VOROENOeJd/g van 14/10 • 20/10 '82


	Reclame 1982-10-05-12_Deel2
	Reclame 1982-10-05-12_Deel3

