
dinsdag 19 Juli 1983
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Ons cafetaria is vanaf heden ook 's maan

dags vanaf 17.00 uur geopend.

Tijdens de zomermaanden jjsverkoop

vanaf 14.00 uur

HENGELO (3LD 05753-1461

Verschijnt dinsdags Int

Hengelo Old.; KeQenborg;
VelswUk (Zelhem); Steenderen;
Baak; Bronkhorst; Olburgen;
Bha; ToldQk; Vlerakker-Wlchmond
en omstreken

UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTER8

Kerkstraat 17 - Postbus S
L256 ZO Hengelo Gld.
Telefoon 05758-1466
b.g.g. 1258

S'N EERSTE GAZELLE.
"Het moet een sterk en veilig
fietsje zijn", zei vader.
"Maar wel lichtlopend",
zei moeder.
Dus werd het een Gazelle.
En 't zal z'n levenlang wel een
Gazelle blijven. Niemand doet
immers graag een stapje terug?
Is uw zoon of dochter ook toe
aan een goede fiets, aan een
Gazelle. Wij hebben ze te kust
en te keur staan. Door onze
adviezen is 't makkelijk kiezen!

Verwen uzelf met een Gazelle.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05763-7278

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

TE KOOP

vers geplakte
AARDBEIEN
Eerst bellen

WULUNK
Banninkstraat 64, Hengelo

Tel. 05758-1427

Willy Hoogeveen-
Geitz
Loakendiek l

Veldhoek-Hengelo Gld

schoonheidsspecialiste/

pedicure
Voor afspraak:
tel. 05736-460

vakantie
van l t.m. 20 aug.

Kleurenfoto's
afdrukken
TOPKWALITEIT

Slechts 65 oent
PER FOTO

Wij hebben voor U:

TAFELVENTILATOREN
in verschillende soorten en prijzen

ITHO EN STORK

Kom eens langs

FA. O R D E L M A N & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 • HENGELO GLD - TELEFOON 06763-1285

Icn./clinlf
SPORT GOED

met SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEG AARDE
Banninkstraat 5, Hengelo

HANDEL EN

hooi en stro
Offenberg
lïesterweg 10, Varsselder
T e l . 08356-85664

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 16.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

PRES
slijters TOP S
l liter 3-sterren jonge jenever 15*45

l liter Florijn vieux 15.75

l liter Henkes bessenjenever 12.95

% liter jagermeister 17.45

l fles Hansen rum 54%
(speciaal voor rumtopf)

•l
m. .f,,

dansen met...

JO H N D A V I S B A N D

zondag 24 juli

20.95
Zondag 31 juli

Champ

HENGELO GLD 05753-1461
i;»;;

HUI!

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne
verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

VVOI:NSI>\G:

500 gr gehakt _|. kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden geliakt

3.95
2.95

ISO
ïUKKDAM:

500 gr malse runderiappen

500 gr malse varkenslappen O.i/ö
150 fr leverkaas ' J, 50

VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gram magere

HAMLAPPEN of
FRICANDEAU
100 gr pekelvlees

4.95
19S

De gehele week;
100 gram

snitsels

500 gram

champignon- of
kerrygehakt

500 gram

verse kippebouten

1.35

2.75
l doos

groto fricandellen 13.95
40 stola

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 • H E N G E L O GLD. TELEFOON 06768-12 68 KEURSLAGER

Jozef ^b

'i
Spahtraat 21. Tel up 'flèngelo.

AARDBEIEN-
SCHELPEN
deze week van 1.50 voor I.ZD

Barstensvol vitamientjes

J O Z E F S C H A B B I N K
Spuistraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 06763-1260

AUTOBEDRIJF

DIK LANGWERDEN
Te koop:

YW Golf diesel

Toyota Carina (LPG)

Opel Kadetf City
zeer goed en mooi

Renault R 4
zonder garantie

Renault R 16
zonder garantie

Fiat 128

1980

1979

1977

1976

1976

1976

HACKFORTERWEG 23 - WICHMOND
TEL. 05754-621

JOWé
Voor alle soorten:

gazon maaiers, waterpompen, 2- en

4-w/e/ige trekkers + aanbouwde/en

t ui n f reien, motorzeisen, genera-

toren, hout- en compostmacnJnes
NIEUW EN GEBRUIKT - DEMONSTRATIE

Voorjaarsaanbieding:

c/rke/mooiers vanaf f 375.—

LAND- EN TUINBOUWMECHANBATIE

REPARATIE- EN SLIJPINRICHTING

VERHUUR

Branderhorstweg 5 • Ketyenborg gem. Hengelo
Tel. 05753-2026

Tevens 's avonds en zaterdags bereikbaar

Zomer-aanbieding!

electr. schrapmachine
niet alleen voor aardappelen,

ook geschikt voor worteltjes, bieten,
uien enz.

«u 129.-normaal 159.—

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 06763-1216

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 3460

Deze week:

Speciaal om te bakken:

l Vz kg Rode Poon

Wegens enorm succes:

500 gr Verse paling

6.50

7.95

BRADERIE - HENGELO GLD JMIUMiUlMi.%£MBMHiM l̂liHHHIII

AAN VANG 6 UUR

woensdag 27 juli en donderdag 28 juli

IN DE KERKSTRAAT • plm 70 standhouders - oude ambachten - boerenkapel • Kampioenschap van Hengelo PLAY BACK



Zaterdag 23 juli 1983 hopen

HENK EN MINE GROOT WASSINK

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren
in zaal Concordia.

Dat zij nog lang in goede gezondheid bij'elkaar
mogen blijven, is de wens van hun kinderen en

kleinkinderen
Herman

Mimi en Jan
Richard - Mariëlle

Benny en Nancy
Dianne

Gelegenheid om hen te feliciteren is er van

16.30-17.30 uur.

Mcidoornstraat 2,
7255 XK Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Wij 7.ijn blij u te kunnen meedelen, dat we met

onze ouders en grootouders

M. G. VOSKAMP

en

H. J. VOSKAMP-JANSEN

op donderdag 28 juli hun 50-jarig huwelijk

hopen te vieren.

Zij houden receptie van 's morgens 10 tot 11.30
> P ..De Bleijke".

Wie hen hiermee wil feliciteren, is van harte

welkom.

Hengelo Gld, juli 1983.
,,De Bleijke", kamer 126, Beukenlaan 37.

Voor degelijk vakwerk,
net als vroeger, naar

SCHOENHERSTELBEDRIJF

SLIJPERIJ

Willem van Hal
SCHOENREPARATIE

hakken - zolen - lapwerk - «tikwerk

oprekken - ritsen enz.

SLIJPWERK

scharen - messen • tuin&charen

golfmessen - vleesmessen

Cilinder- en autosleutels

Klaar terwijl u winkelt!!

Tot l augustus 1983:

oprekken GRATIS

ook voor schooltassen-
reparatie

's Maandags gesloten
Raadhuisstraat 5lal (achter Edah) Hengelo G.
Telefoon 05758-2257

Op koopavond en zaterdags
normaal geopend

GEMEENTE HENGELO GLD

Ontwerp bestemmingsplan
Hengelo Kom 1983

De burgemeester van Hengelo maakt inge-
volge het bepaalde in artikel 23 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met in-
gang van l augustus 1983, gedurende één maand
ter gemeentesecretarie (afdeling bestuurs-
zaken) voor een ieder te,r inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan Hengelo Kom 1983.
Het gebied waarop dit ontwerp-bestemmings-
plan betrekking heeft wordt globaal als volgt
begrensd.
noordzijde: Schoolstraat met een kleine uit-
loper langs de Vordenseweg;
westzijde: Sterreweg, Rozenhoflaan, Groene
Kruisstraat;
oostzijde: Kampstraat, Rozenstraat, Aster-
straat, Bleekstraat, Synagogestraat en Hofstr.;
zuidzijde: Kastanjelaan, Zuivelweg.
Gedurende de termijn van tervisieligging kan
een ieder tegen het ontwerp-bestemmingsplan
schriftelijke bezwaren indienen bij de gemeente
raad.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

Hengelo. 8 juli 1983.

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899.—

Naaimachinehandel • reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 • VOBDEN Tel. 05752-1885

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Op 14 juli werd onze dochter

Mirthe Annigje Jollen
geboren.

JANNY EN RUDI KREUNEN

Kerkstraat 9,
7255 CB Hengelo Gld.

HENGELO GLD HEEFT WEER TWEEDE PREDIKANT MET DS P. HENDRIKS

Weckflessen - weck ringen

weckthermometers • weckroosters

weckketels voor gas en electra

ALLES VOOR DE DIEPVRIES
Diepvrieszakjes

diepvries folie lasapparaat
v.a. 59.»

diepv riesdoos jes

diepvriesthermometers

FA. BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Hengelose Braderie
Ook dit jaar zijn we weer present,
met lekkere worst,

zoofs u bent gewend.
Raad ook het gewicht van een koe,
dan komt een vfeeskadobon

u misschien toe.

SLAGERIJ RATERINK
Raadhuisstraat 10 - Hengelo G - Tel. 05758-1301

Verkoop bij inschrijving
Betreft een perceel BOUWLAND aan de Krom-
medijk, nabij 't Kervel te Hengelo Gld, kad.
bekend gem. Hengelo, sectie L, nummer 297,

groot 68.60 are.

Aanvaarding onder voorbehoud van gunning,
vrij van enig gebruiksrecht op l november '83.
Overdrachtskosten volgens veilingtarief ten
laste van koper.

Ondertekende briefjes met vermelding van:
naam, adres, geboortedatum van koper, zijn
bankrelat ie en de geboden prijs, in te leveren
ten kantore van notaris H. van Hengel, Groene
K r u i s s t r a a t 19, Hengelo Gld, uiterlijk 26 juli
H w:;, s middags twee uur, in gesloten envelop
met opschr i f t : Grond Kervel.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaa ten kantore
van gen. notaris 's middags twee uur op 26
juli lus:;.

Wij zijn meet vakantie
van 25 t.e.m. 30 juli

SLAGERIJ NIEUWENHUIS
KEIJENBORG - TEL. 05753-1320

Te koop inruilmeubels
Luhhe-K Woonwinkel
Tel. 05753-1286

Te koop bromfiets, Kreid-
ler, bouwj. 1979. Poels-
weg 6, Keijenborg

Gevonden te Keijenborg
bij de R,K. kerk een heren
horloge. Tegen adv.kosten
terug te bekomen bij
A. J. M. v.d. Bos, Molen-
straat 13, Keijenborg.

Te koop planten. P rei,
rode en witte kool, spruit-
kool, and ij vier en boeren-
koolplanten. Hendriks,
Hengelosestraat 26, Keijen
borg, Tel.1448

Te koop planten. Spruit-
en boerenkool. Prei behan
deld tegen preimot. AndJj-
vie, selderij, peterselie en
bieslook. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg

Rommelmark Crescendo
Hengelo Gld. Een ideale
oplossing om uw rommel
of zolderopruiming te ,,los
sen". Geef het door en
het wordt gehaald. Tel.
1782-1253-1735-2136

Te koop boerenkool- en
aiulijvieplanten. B. Derk-
sen, Steenderenseweg 12,
Hengelo Gld, Tel. 2713

Op de foto wordt ds Hendriks en mevrouw geluk gewenst door loco-burgemeester Hooman.

In een overvolle Remigiuskerk te Hengelo Gld, werd
kandidaat Peter Hendriks uit Den Dolder ingewijd
en ingezegend tot predikant, waarmee tevens voor-
zien werd in een 10 maanden lange vacature wegens
het vertrek van ds Kabel.
In deze dienst werd kandidaat Hendriks door 22 pas-
tores uit wijk- en buurtgemeenten door handopleg-
ging tot predikant ingezegend. Dit is voor de ge-
meente een unicum, omdat deze laatste handeling
laatstelijk was geschied in 1895 bij intrede van kan-
didaat Faure.
Voorganger ds Verhaere was het ook die kandidaat
Hendrik tot predikant bevestigde en daardoor tevens
een collega er bij kreeg.

Nadat kandidaat Hendriks de gestelde vragen had
beantwoord en de 22 pastores hem door handopleg-
ging tot predikant hadden ingezegend werd hem toe-
gezongen gezang 239. De cantortj zorgde voor de wis-
lende gezangen, terwijl organist Herman Lubbers,
naast de begeleiding van de zang, ook een lied van

Johann Sebastiaan Bach, dit op verzoek van ds Hen-
driks, speelde.
Na de dienst was er gelegenheid voor genodigden in
,,Ons Huis" om het nieuwe predikantenechtpaar,
Peter en Janny Hendriks met dochtertje Esther, te
begroeten en toe te spreken.
Ds Verhaere noemde het een feestdag voor Her-
vormd Hengelo, om na lange tijd weer een tweede
predikant er bij te hebben.
Namens een viertal kerkelijke vertegenwoordigingen
riep ds Monteban uit Zelhem de nieuwe predikant
een welkom toe, terwijl pastoor Morren dit deed
namens de R.K. parochies ut Hengelo en Keijenborg
Namens de gemeentelijke overheid wenst loco-bur-
gemeester Hooman de nieuwe predikant, maar ook
de Herv. Gemeente geluk.
Ds te Winkel erkende als emeritus-predikant het
zeer fijn te vinden er bij betrokken te worden en hem
zeker als vertegenwoordiger van de oudere predi-
kantenorganisatie te willen ondersteun en van ad-
vies te dienen.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 JULI

Herv. Kerk (Remigiuskerk)

10 uur Ds Verhaere, H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur dhr v.d. Ben, Lot-hein, Jeugddienst

. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 18 t.e.m. 24 juli

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst huisartsen Steenderen

Vrtfdag 22 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. Eil. telefoon 1420

Alarm Rijkspolitie

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

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

^
HENGELOSE BRADERIE: KRAMENFEE8T

Voor de tiende Braderie die dit jaar wordt georga-
niseerd op woensdag 27 en donderdag 28 juli, door de
Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging
in en rond de Kerkstraat te Hengelo Gld, is nog
nooit zoveel animo van middenstanders als vereni-
gingen als dit jaar geweest.
Bij het secretariaat zijn aanmeldingen binnenge-
komen voor tenminste 70 kramen.
Naast de verkoopstands zijn er een hoeveelheid aan
attracties vergaard. Zo zullen diverse oude beroepen
worden gedemonstreerd zoals schapen scheren, spin
nen en weven, manden vlechten, houtsnijwerk, pot-
ten bakken. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Braderie heeft HKM een aantal extra aktivi-
teiten ontwikkeld. Er is een wedstrijd uitgeschreven

Hebt u ol gereserveerd voor uw

vakantie-
barbecuebal

op

zaterdag 23 juli
£ onbeperkt barbecuen

£ salades en sauzen

0 keuze uit af/e dranken

0 dansen m.m.v. The Woodpeckers

Aanvang 20.00 uur

Kaarten In voorverkoop t.e.m. vrijdag 22 juH

f 40.— per persoon

Kaarten aan de zaal tijdens de avond, mlto

uitverkocht, f 45.— per persoon

CAFE-BAR

DE SMIDf f

KeUenborg - Tel. 05758-1293

Autobedrijf DIK LANGWERDEN
Hackforterweg 38 - Wie h mond • Tel. 05754-621

In- en verkoop

occasions, tevens nieuwe auto's

Voor al uw

reparaties, banden, uit-
lijnen, tectyleren enz.

schildersbedrijf
bennie harmserï

vraag vrijblijvend informatie..

Spalstraat 17 Hengelo(Gld) Te l.05753 _ 129 2

AUTOLAKKEN
Lakschade aan uw auto?

Haal snel een spuitbusje

AUTOLAK bU

Verfcentrum

in Play Back, waarbij men zelf via een meegebracht
bandje een stukje zang of conference kan imiteren.
Dit gaat gebeuren op een podium op de parkeer-
plaats van VS-markt. Vanaf dit podium zal ook een
echte conferencier-buutredner zijn grollen en grapr
pen rondstrooien, die over de gehele Braderie mid-
dels een geluidsinstallatie te volgen zijn. Uitgenodigd
is Schut je uit Zieuwent, beter bekend als „Noaber"
In eerste instantie stond op het verlanglijstje de be-
kende oud-Hengeloër „Droadnaegel", doch deze
was op beide dagen verhinderd.

Voor de middenstanders is er gelegenheid om vla de
geluidsinstallatie op vaste tijden reclameboodschap-
pen te laten omroepen.

De boerenkapel van Crescenda zal vele vrolijke
deuntjes de lucht inblazen, onder de naam Bloas-
köppe.

Naast de vele stands in heerlijke hapjes en drankjes
zal er ook veel vermaak in raden en puzzelen zijn.
De HKM ziet haar IQ-jarige Braderie helemaal zitten
tenslotte kwamen in het verleden vele duizende be-
zeokers op deze Braderie af. Het wordt weer zeer
gezellig.

Kerkstraat l - H«ngelo G

Wegens vakantie gesloten

van 25 t.e.m. 31 juli

Café-bar „DE SMID"
KEIJENBORG - Tel. 06753-1298



We do
• • • • •

week n extra stuk
van de kaasprijs af.

HP« • l Jm

reden_
om de kwa ns

Voor voordelig dagvers bent u bij ons
dagelijks aan een goed adres. Voor kazen bijvoorbeeld,

in onze eigen kaaspakhuizen gerijpt tot ze op
hun hoogtepunt zijn. En daarna bieden we ze

u dus aan. Heel goedkoop zoals u ziet.

Vers van het mes:
Licht belegen kaas,

hüismeiï kÜO deze WCek

En we hebben nog veel meer extra aanbiedingen.

*f£ï Appelmoes,
XdL1 pot 720 ml

Komkommei;
per stuk 49

, ~- v ^ ' . v

Varkensrollade,
kilo 998\i/m**/\J

Filet americiün,
bakje 100 gram 1.49

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag
23 juli a.s. bij Albert Heijn.

Albert Heijn, Raadhuisstraat 4, Hengelo.



Nieuwe oogst!
Extra confiturejam
aardbeienJföö'

zo m de pot.
Van het niet.

Verse aardbeien, verse kersen, verse abrikozen...
dat proefje in onze extra jam nieuwe oogst.
Probeer maar eens... lekkerder kan niet en...
dat voor zo'n lage prijs. Maar ja, we willen u

de kennismaking eens extra makkelijk
maken.

1445
Coppelstock
vieux
l literfles nu

Pedro Romero sherry K 45
medium of fino per fles £9& %^ •

Licbfraumilch
fles 0.7 ü

Bokma jonge
Jenever l liter

395
1545

allerlei
Curver ijsbar
voor ijsblokjes 4-

129

Plastic boot
3 modellen 2-.75
yiido
insektenverdelger
2AS

195
198

Pantoffels
maat 36-

Vliegertouw
met haspel ̂ 95"

Plastic tas

kruidenier

plantaardigeres
Resi frituurvet
pak 500 gram

Gouda ruitjes
pak 275 gram 4^

Engels drop
grote baal 400 gram 2-£9-

Enkhuizer
cakegebaltfes
5stuks-2r9&-

J59
139
2?9

239

Jonker Fris doperwten
extra fijn 1/1

AII
vat 3 kilo deze week

Croma
per
Sprinklettes
chocokorrels
zak 300 gram melk-puur of
Edelweiss4^49-

995
Q80
129

Heineken bier
krat 24 flesjes V.S. prijs
Nu gratis pak bierviltjes met opener bij elk
krat...

Vissticks
pak 10stuks4rö9-

extra groot 750 ml. deze week

149
2.79

Bolletfe beschuit
per

Q89

079
Tropic fruitsnoepjes 69
zakl75öramA35- A.

Bttitonl melba toast

- • . . : BI m

teddy redkty

Reddy zonnebloemolie

v.d. Pijl augurken
3/4 pot A.B. kwaliteit 4-59 nu 1.19

Caveau Beaujolais

445

Becel voor de koffie
0.5 Üter-^79-

Nutricia chocomcl
triopack 4r09-

Ketfap manis
grote fles 500 ml.

319

groenten
Geldig van 21/7- 23/7 '83

Tomaten
1 kilo, klasse l

Komkommers
2 stuks

Paprika's
2 stuks

Handperen
l kilo

bloemen

98
28
28
98

Pracht zomerboeket

Kaapse vioolles
diverse kleuren, 3 stuks

398
398

zuivel
Vers van het mes!
Goudse kaas
belegen, kilo

Camembert
250 gram 4^0-

Eru goudkuipje
100 gram nu

Coberco magere
yoghurt l literpak

995
398
109
0?9

bakkerij
Krentenbollen
zak 6 stuks

Chocolade
hazelnootcake
400 gram -£85-

Sneeuwster
goed gevuld 3r4^

198

2?9
2?8

Geldig van 21/7 - 23/7 '83

Riblappcn
500 gram

Borstlappen
500 gram

Bieflapjes
500 gram

Magere runderlappen
500 gram

Tartaar
500 gram

648
§48
798

Maandag t/m woensdag; 25/7 t/m 28/7^

Verse worst
hele kilo

698
598
398

vleeswaren

S p€ klappen
hele kilo

Hamburgers
5 stuks

Geldig van 21/7-23/7'83

Paryzer
boterhamworst
150 gram

Boercnmctworsi
recht. 100 gram

Leverkaas
150 gram

Slagersleverworst
250 gram

Eicrsaladc
200 gram

Ravigótesaus
150 gram

29
25
39
59

228
149

Maandag t/m woensdag. 25/7 t/m 27/7

Hamkaas
150 gram

SnQworst
100 gram

Seüery salade
200 gram

Een sneeuwster voor een dichter...
Er zat eens een juffrouw te kniezen
Ze wilde geen geld meer verliezen
Keek daarom eens goed in het rond
En wist. het bestond
Ik ga naar de V.S.-markt in Riessen

Mevr. C Streefkerk te Rijssen

\\t,if r

49
19
89

MARÏ^TJ
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden


