
dinsdag 18 okt. 1983

ALLEEN DEZE WEEK bij

TACX SCHOENMODE
Jeugdige dameslaars

zwart leder met rubberzooi, maten 36-41
normale verkoopprijs 77.95 TACX--PRIJS

Jeugdige dameslaars

zwart leder met 20 mm opbouwhak en nylonzool, maten 3641
normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Jeugdlaars Eve _|_ Adam

bruin, grijs en blauw leder met rubberzooi, maten 36-41
normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Jeugdige dameslaars

zwart leder met 50 mm hak en nylonzool, maten 36-41
normale veerkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Dameslaars met 15 mm sleehak

zwart leder met rubberzooi, jaaaten 5-8
normale verkoopprijs 124.95 TACX-PRIJS

Dameslaars gekleed model

zwart leder met 60 mm hak en nylonzool ,amten 4-8y2

normale verkoopprijs 145.95 TACX-PRIJS

Jeugdlaars warm gevoerd

bordo en zwart leder met crêpe rand en zool, maten 33-37
normale verkoopprijs 91.95 TACX-PRIJS

Jeugdlaars warm gevoerd

blauw suède met leder voet en rubberzooi, maten 27-35
normale verkoopprijs 66.95 TACX-PRIJS

55.»

69—

75.--

75.--

89.»

99.»

59.»

49.»

Jeugdige herenlaars

taupe leder, warm gevoerd met rubberzooi en klittebandsluiting
maten 4146, normale verkoopprijs 89.95 TACX-PRIJS

Herenenkellaars

bordo en zwart leder met leder zool en steun, maten 40-46
normale verkoopprijs 99.95

Speciale aanbieding PANTIES

in alle modekleuren

3-sterren PANTIES

zojuist ontvangen

TACX-PRIJS

2 paar

vanaf

65.-

75.--

4.95

10.95

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

Tel. 05753-2547

Keukenset
theedoek + keukendoek

Aanbieding: van 16.90 v.

9.95

Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo G.

BLOEMBOLLEN

SIERHE ESTERS

HE IDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBE PLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Kinderbody-
warmers v.a. 20.»

Thermo bodywar-
mers v.a. 35.50

Klem Textiel
Spalstraat 13 • Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

T

Datsun Cherry, div. uitv. 1979-80-81

Da t s i in Cherry 1300, 3-deurs L 1982

Datsun Cherry 1300, 3-deurs LPG 1982

Datsun Cherry 1400 GL 1981

Datsun Cherry automaat, LPG 1982

Datósun Bluebird 1.8 GL 1981

Datsun Bleubird diesel 1981

Nissan Vanette (busje) 1983

Talbot Samba, 6000 km 1983

VW kever, 22000 km 1982

Citroen 2 CV 6, 23000 km 1982

Mitsubishi Colt, 5-deurs, 26000 km 1982

Fiat super Ritmo 85, 23000 km 1982

Toyota liftback, LPG 1982

Volvo 343 L automaat 1978

Hummelosevweq 10 Henqelo(gld) Tel 05753 2244

de zaak waar service nog gewoon is

OLIEBOLLEN-VERKOOP

vrijdag 21 oktober en

zaterdag 22 oktober

Vers uit de pan

Aktie t.g.v. c/ir. gem. zangver.

„Soli Deo Gloria"
Bekve/d

UUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naalmachlnehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
'Kerkstraat 13 - VOBOEN Tel. 05752-1385

Spalstraat 19 • Hengelo Gld Tel. 05753-1418

Jozef XchM

Spuistraat 21. Tel 1250 Jfengelo.

W// zijn weer terug van vc

en hebben voor U weer zo'

anti e

knallende aanbieding

3 brokken
S P E C U L A A S
plm 250 gram

voor slechts 2.98

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld - Tel. 05758-1250

WIJNBERGEN
biedt U speciale herfstprijzen aan

Vers gesneden

WITTE KOOL

per zak 45

Lekker voordelig om uit te delen

MANDARIJNEN
zonder pit

Let op 20 stuks 395
VANAF HEDEN dagelijks

vers gesneden boerenkool

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

mooi grote Capsicum
nu slechts

Alle dagen aanvoer van

verse snijbloemen

350

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05768-1473

ONBETWIST, UW

bruidsboeketten-specialist

OPEL OPEL
CORSA - KADETT

ASCONA - REKORD

Nederlands meest verkochte auto

Zeer lage onderhoudskosten

Hoge in rui l waarde

Kom en test 'm

Hij staat er voor

GARAGE B. REGELINR
Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - 05753-1573

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst

150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt kruiden

500 gr magere speklappen

150 gr gebraden gehakt

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade

rnax. 2 kg per klant

100 gr bacon

l Hausmacher, plm 300 gram

3.95
2.95

125

4.95
3.95

125

3.95
195
195

Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

100 gram

gepaneerde snitzel
(van de ham)

500 gram

mager hachévlees
+ kruiden

500 gram

rolpens

l doos

1.40

6.95

5.95

grote fricandellen X3.95
40 stuks

Keurslager PETER VAN
l

RAADHUISSTRAAT 7 - H E N G E L O GLD. TELEFOON 05708-12 68 KEURSLAGER

Deze week herfstvakantie!!

EXTRA AANBIEDING

ff.e.m. zaterdag 22 okt 1983

OP ALLE KINDERKLEDING

10 pet korting
o.a. jongens- en meisjesjacks
•pn

kindercorduroy broeken
f i jn rib en grof rib • band plooi

zowel strakke als wijde modellen - diverse wassinpen als licht of donker

(stoiiewash)

kinder twillbroeken - kinder thermobroeken

sweatshirts - kinder f lanel kielbloeses

kinder trainingspakken

Losse trainingsbroeken •** c/\

2750
in blauw en zwart HERENMATEN

KINDERMATKN

Gebruikte legerjassen 34.50

Bromfiets vingerwanten met cap 19.50

DERKSEN JEANSSHOP
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

's Maandags gesloten - 's woensdags de hele dag geopend

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8400

Deze week bieden

Bakharing

Ü:

1500 gram 61 95

l pot zure haring

van 4.25 voor

Ook wij hebben dit jaar weer verschillende

BLOEMBOLLEN

WAAMELINK&ZN
HENGELOGESTRAAT 47 KEIJENBORG

Let op de aanbieding

in de winkel



Celtona
servetten
pak 100 stuks
wit

Curver vuilniszak
houder
bruin/beige 33M

Pluche beer
47 cm.

Frituurpan met inzet
"B.K.-EDI*
van

Melitta
filterzakjes
1X4 40 stuks

Silkience
shampoo

Emsa
bloempotten
13cm.7*95r

ademvrijof
keelpastilles
blue
van2.4&voorMelitta

filterzakjes
102 40 stuks

Emsa
bloempotten

Baronie chocolade-
letters m Glonx toiletfris
melk of puur, geen-4M varMVvoor
maar V.S. prijs

Heinz Sandwich
spreadDreftES

met 10%
meer Inhoud

Enkhuizer merg
pijpjes

Droste chocolade-
letters (groot)
In melk of puur
geeru&£6
maar V.S. prijs

jnu gratis
glas bij

elke krat
Mars
voordeelpak
7

Heinekenbier
krat 24 pijpjes
V.S. prijs

Nibbit Cocktail Groko spinazie
zak van 4.69 voor pak 450 gram^69

Becel margarine
kuip 250 gram

:
Gevuld
speculaas Calgon

pak 500 gram
g + gratis
li Vileda

huishouddoek
4M

Rookworst
225 gr. vacuüm verpakt
nu van 4^9" voor

Klok Hagelwit
koffer 2 kilo A<9*Holland cacao Roosvicee

pak 200 gram i#& rozebotteljam

Wiener
punten
pak 6 stuks

Dubro afwas Keilergeister
500 cc. 4.69 3 flessend.85

Victoria Water
1 literfles-Q.6*

Seagold
vissticks
pak 10 stuks

Katja drop
zak 250 gram
div. soorten

Astor
hondenvoer Micky kattenvoer
blik 420 ram #.49 blik 420 gram***-

Resl frituurvet
pak 500 gram 3*29

gratis glas
bij 2 flessen

Wilt u eens een hele fijnehgnd
neem dan de
Doyenne du
Comice
2 kilo voor slechts

Geldig van 20/10 t/m 22/10'83

Harde uien Areca (palm)
voor slechts

Ma. 24/10/'83
Prei
kilo

Fors Bami groente
pakket
Samengesteld uit:
witte kool, pre/,
taugé, tomaat, peper

Supermooie
Nestvaren
voor slechts

dl. 25/10'83
Belgische
hutsepot
500 gram

Holland mijn
appelland

Cox Orange
2 kilo klasse 1

Deze twee planten verlangen wei
nig licht, de aarde moet beslist
vochtig blijven

Bleekselderij
struik, gewicht ±
800 gram

wo. 26/10 '83:
Pracht
bloemkool
per stuk

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Eerbeek-Rijssen-GroenlO'Goor-Vorden



Op vrijdag 21 oktober a.s. ho'pen wij ons huwe-

lijk te mogen vieren.

KO VEENENDAAL

en

STELLA AKKERMANS

Een ieder, die ons hiermee wil feliciteren,

nodigen wij uit op de receptie 's middags van

14.30 tot 16.00 uur.

Dagadres: caféirestaurant ,,De Engel",

Dr. Alf. Ariënsstraat ,Steenderen

7221 BL Steenderen, oktober 1983.
Kon. Julianalaan 3.

Hartelijk dank aan allen, die op welke wij/.e

dan ook, ons huwelijksfeest tot een onvergete-

lijke dag hebben gemaakt.

GERABD EN MARION BEUNK

Hengelo Gld, oktober 1983.

Spalstraat 23a.
Tel. 05753-3554

Met gevoelens van dankbaarheid zien wij terug

op de herdenking en viering van ons gouden

huwelijk op maandag 19 sept. j.l.

Temidden van kinderen, familie, buren, vrien-

den en bekenden werd het een fijne feestdag.
Alle gelukwensen, in welke vorm dan ook, heb-

ben ons aangenaam getroffen.

Hartelijk dank voor de warme belangstelling.

H. M. WUESTENENK

A. M. WUESTENENK-VAN BURK

Hengelo Gld, oktober 1983.

Spalstraat 2.

Een fijne dag hebben wij samen met onze

kinderen, kleinkinderen, familie, buren en be-
kenden mogen beleven bij de viering van ons

diamanten huwelijksfeest.

Hartelijk dank voor alle gelukwensen, bloemen

en attenties, die wij hebben mogen ontvangen.

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

W. J. MASSELINK

H. H. MASSELINK-PELGROM

Steenderen, oktober 1983.

Dovikseweg 13.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele

bloemen, cadeaus en felicitaties, die mijn 100e

verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

E. J. BILDERBEEK-SCHOLTEN

7223 LC Baak, oktober 1983.
v.d. Heijdenstraat 3.

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij

voor ons heeft betekend, maar toch bedroefd,
geven wij U kennis dat heden rustig van ons

is heengegaan mijn inniggeliefde man, onze

zorgzame vader en opa

MARTINUS GERHARDUS VOSKAMP

echtgenoot van H. J. Jansen

op de leeftijd van 81 jaar.

Hengelo Gld, H. J. Voskamp-Jansen

Ede, M. H. B. Voskamp
E. A. G. Voskamp-Hagen

Hengelo Gld, J. H. J. Beeftink-Voskamp
J. W. Beeftink

Hengelo Gld, B. J. G. Voskamp
C. H. J. Voskamp-Wools

en kleinkinderen

Hengelo Gld, 10 oktober 1983.
Bejaardencentrum ,,De Bleijke".

De crematie heeft donderdag 13 oktober plaats
gehad in het crematorium te Dieren.

UITVOERING
CHR. ZANGVER.

„Looft den Heer"
o.l.v. G. J. Scheffer

op zaterdag 29 okt. a.s,
's avonds half acht

in „Ons Huis", Hengelo Gld

Medewerking verlenen:

Francisca Best, piano
en

chr. mannenkoor Zelhem

ONBETWIST IS

G. J. BOSMAN
UW GROENSPECIALIST

HENGELO GLD - TEL. 05753-2619

TH. J. HANRATH, arts

AFWEZIG

vrijdag 21 oktober

en van

28 okt. t.e.m. 4 nov.

Waarneming: B. A. M. Eijkelkamp, arts,

Koldeweiweg 2, Keijenborg, Tel. 2262

RODE KRUIS HENGELO GLD

BLOEDPLASMA-AVOND
dinsdag 8 nov. 1983

HOUDT DEZE AVOND VRIJ!!

Gemeentecentrum „ONS HUIS"
HENGELO GLD

tn verband met het afscheid van de heer en

mevrouw Lubbers per l juli 1984 als beheer-

ders van het centrum „Ons Huis", zoekt het

bestuur kontakt met gegadigden, die een

beheerdersfunktie
van ons centrum in overweging willen nemen.

Bij voorkeur schriftelijke reakties zien wij

gaarne vóór 31 oktober a.s. tegemoet bij de

secretaresse van het bestuur, mevrouw J. F.

Lassche-Heerink, Oosterinkdijk 2, 7255 PL

Hengelo Gld.

HOETINK schoenbedrpen
SPITTAALSTRAAT 42 - ZUTPHEN

Komt met zü" uitgebreide kollktie schoenen in

in „Het Anker"

te Steenderen

op dinsdag 25 en
woensdag 26 oktober

Werkschoenen 50.—

Helioform schoenen met steun 75.—

Kinderschoenen 60.—

De betere merken met 10% KORTING

Zegt het voort, er kan er maar één

de goedkoopste zijn en dat is

HOETINK

TOT ZIENS in „Het Anker" te Steenderen

van 9 tot 17.00 uur

GEMEENTE HENGELO GLD
Ontwerp-bestemmingsplan

Yeldhoek 1983

De burgemeester van Hengelo maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang
van 24 oktober 1983, gedurende één maand ter
gemeente-secretarie (afdeling Besetuurszaken)
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan Veldhoek 1983.
Dit ontwerpplan omvat de gehele kern Veld-
hoek en het sportcomplex aan de Varsselse-
weg nabij de aansluiting van de Kapersburg-
weg.
Gedurende de termijn van tervisielegging kan
een ieder tegen het bovenvermelde ontwerp-
plan schriftelijk bezwaren indienen bij de ge-
meenteraad.

De burgemeeester voornoemd,

J. E. de Boer

Hengelo, 7 oktober 1983.

Wasautomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraal 18 - Hengelo Gld • TeL 0575S4BM

V» Jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Autoshop - goederenhal

B. REGELIKK
onderhoudsmiddelen

accu's - antennes

radio's enz.

Voor breigarens
steeds 't goedkoopst adres

HERFST- en WINTERKLEUREN

Ruurloseweg 43 - Hengelo Gld • Tel. 05753-2266

Keuze uit meer dan 200 klokken
Kom daarom een kijkje nemen in onze

klokkentoonzaal

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Od) Tel. 05753-1374

blijf S L A N K met

malsovit
AMBACHTELIJK

Siiper-vrouwelUke mode deze herfst en winter!

Jammer dat < I « k leukste jurkjes alleen in de

kleinste maten zijn? Doe er, gemakkelijk en

veilig wat aan en slank af met MALSOVIT-

brood.

Ambachtel i jk voor u gebakken door:

Warme bakker Hekkelman
RAADHUISSTRAAT - HENGELO GLD

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 OKT.

Herv. Kerk (Remigiuskerk)
10 uur ds Verhaere, bed. H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

VrUz. Herv. Kerk
10 uur ds A. P. Rasch

Avond- en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12-12.80 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

van 17 t.e.m. 23 okt.
Th. J. Hanrath, telefoon 1277

Weekenddienst huisartsen Steenderen
Vrydag 21 oWtober

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur
A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

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

Alannno. brandweer
Telefoon 1922 te Hengelo Gld

BLOEMSCHIKKEN IN HENGELO GLD
Bij voldoende deelname start de afd. Doetinchem
van de Kon. Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
een bloemschikcursus in Hengelo Gld. Docent is de
heer Wijnbergen, die geassisteerd zal worden door
Edwin Goossens en Margreet Wijnbergen. De cursus
bestaat uit 6 lessen en zal worden gehouden in
„Ons Huis" te Hengelo Gld, aanvang 's avond half
acht. De cursus begint 18 oktober en u kunt zich
aanmelden bij fa. Wijnbergen, Kerkstraat 6, Hengelo
Tel. 05753-1473

KOLLEKTE NIERSTICHTING
De kollekte voor de Nierstichting heeft dit jaar
f 9623,80 opgebracht. Allen die hieraan hebben mee-
gewerkt wordt hartelijk dank gebracht.

ZATERDAG 22 OKTOBER: JEUGDCROSS

Op zaterdag 22. oktober organiseert de commissie
Wossinkbos van Hamove in het gelijknamige bos
een jeugdcross onder auspiciën van de KNMV afd.
Gelderland. Deze cross is een officiële wedstrijd,
meetellend voor het Nederlands kampioenschap.
De trainingen beginnen 's morgens om 10.30 uur. De
eerste wedstrijd vangt om 12.45 uur aan. Ruim 90
jeugdige rijders zullen aan de start verschijnen. Er
wordt gereden in 7 klassen, de kleinste klasse is de
mini-automaat (zonder versnelling), leeftijd vanaf
6 jaar. De „zware" klasse bij de jeugd is de 125 cc,
voor 16-jarigen. Mocht u nog nooit een dergelijke
jeugdcross gezien hebben, dan is het nu de gelegen-
heid, u zult er beslist geen spijt van hebben. Con-
sumpties zijn zoals gewoonlijk op het circuit ver-
krijgbaar en ook zal er een kraam zijn met patat,
worst enz. De toegang is gratis, parkeerplaats aan-
wezig.

ONDERLINGE SAMENGESTELDE WEDSTRIJD
Op zaterdag 22 oktober houden de P.C. de Vier-
sprong en de L.R. De Zevensteen uit Steenderen
de onderlinge samengestelde wedstrijd, waaraan
ook de P.C. en L.R. de Graefschap uit Vorden zal
deelnemen. Er zullen plm 65 ruiters en amazones
starten. De dressuur begint 's morgens om 9 uur in
4 ringen en 's middags is de cross en het springen.
De wedstrijden worden gehouden aan de Beekstraat
te Toldijk. De organisatoren hopen op goed weer
en veel publiek.

KLEDINGAKTIE VOOR MENSEN IN NOOD
Ook dit jaar organiseren plaatselijke vrijwilligers
weer een kledinginzamelingsaktie voor de Stichting
Mensen in Nood, want kledinghulp blijft nodig.
Op vrijdagavond 21 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur
en zaterdag 22 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur kunt
u kleding, schoeisel, dekens en gordijnstoffen bren-
gen naar de volgende adressen: coöperatie VLC

Elegant en feestelijk... chique
comfortpump voor vele gelegenheden

op modieus hakje in luxueuze
styling Een uiterst draagbaar

schoentje, dat heerlijk zit
en zelfs een dansje waard

Uit de gerenommeerde
Arakollektie

Charmante kreatie.. een trotteurpump, die hel
bewonderen waard is, in de nieuwste

modekleur mineral op een comfortabel
hakje De wereldberoemde leest van

Weltschuh is een uitersl
modieuze styling.

GARANTSCHOENEN

O

WULLINK VORDEN
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

l

Geef een HKM KADO-BOH
VERKRIJGBAAR BIJ

alle plaatselijke banken

PLANTEN voor de tuin
PLANT ZE NU!!

Wij hebben een groot assortiment voor u

Coniferen, zowel haag als solitair

heide - vaste planten - heesters enz.

Ie klas kwaliteit tegen scherpe prijzen

VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG

off na tel. afspraak

Hoveniersbedrijf en kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD - Tel. 05753-2619

,,de Graafschap" Spalstraat 37 te Hengelo Gld, G. J.Wisselink, Varsselseweg 41
en in het kerkportaal van de R.K. Kerk te Keijenborg.

SPAREN BIJ DE RABOBANKEN
Dat sparen door de jaren heen een zinvolle zaak is en blijft, wordt tijdens de jaar-
lijks door de Rabobanken in Nederland te organiseren spaarweek extra bena-
drukt. Zeker in tijden waarin het 'economisch minder goed gaat, wordt er inten-
siever gespaard. Het appeltje voor de dorst spreekt bijna iedereen sterk aan.
De Rabobanken, van huis uit spaarbanken, weten de spaarder met een aantrekke
lijk pakket spaarvormen voor zich te winnen. De jaarlijkse spaarweek, een ware
traditie van de Rabobanken, zorgt voor druk spaarverkeer van maandag 17 tot en
met vrijdag 21 oktober.
De Rabobanken rekenen ook dit jaar weer op een toeloop van nieuwe cliënten.
Het huidige marktaandeel bedraagt ca. 50% van het totale landelijke spaarders-
bestand. Hoewed Nederland als een zeer spaarzaam land bekend staat, het totale
spaartegoed beloopt zo'n 130 miljard gulden, dat is gemiddeld 10.000 gulden per
Nederlander, is het aantal nog^niet spaarders groter dan wordt verondersteld.
Ook de jeugd kan door middel van goede voorlichting voor het sparen worden
geïnteresseerd.
Iedereen heeft zo zijn eigen spaarwensen. Daarbij valt te denken aan: sparen
voor onverwachte gebeurtenissen (auto- en wasmachinereparatie); sparen voor
kostbare aankopen in de toekomst (nieuwe auto, bankstel); sparen voor later (aan
vulling op het pensioen); sparen voor kinderen en kleinkinderen (voor studie of
huwelijk); sparen voor regelmatige uitgaven (hypotheekrente-aflossing en ver-
zekeringen).
Alle spaarders, nieuwe zowel als bestaande, ontvangen gratis de jaarlijkse kalen
dar die de Rabobank uitbrengt (zolang de voorraad strekt). Dit keer onderde
titel „Onderweg in Nederland kan de ontvanger een fraaie verzameling foto's
van Nederland tegemoet zien. Wie besluit met ingang van volgende week auto-
matisch (b.v. maandelijks een vasi bedrag) te gaan sparen, ontvangt bovendien
een spaarpremie van f 7.50.
Alle jeugdige Rabobankcliënten tussen 10 en 18 jaar ontvangen een speciaal
voor hen ontworpen sportkalender voor 1984, zolang de voorraad strekt.
Ook hier: nieuwe cliëntjes krijgen de fraaie jeugkalender evenenes kado.

EXPOSITIE OP „DE BLEIJKE": KERAMIEK MET DE -HAND OPGEBOUWD
De expositie wordt verzorgd door de Hengelose dames Buunk, Lijftogt, Bosch,
Lebbink, Takkenkamp, Verstege en Vermeulen-Buunk, die een cursus keramiek
volgen bij mevr. Siedsma. Het is geen afgebakende cursus maar een gezellig
kreatief bezig zijn. Er is niet naar gestreefd van alles te maken, maar men oefent
de verschillende opbouwtechnieken en leert het materiaalklei kennen.
Verzorgingscentrum ,,De Bleijke" heeft haar deuren opengezet voor een expo-
sitie van de gemaakte stukken. Ze staan in de grote recreatiezaal opgesteld, en
voor bezichtiging kan men dagelijks tussen 2 en 5 uur in de periode van 21 oktober
tot 10 november terecht. Op zaterdagmiddag 29 oktobejr zal vanaf 2 uur een
demonstratie van de verschillende technieken plaatsvinden.
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UITNODIGING

openbare vergadering

Op vrijdag 4 nov. a.s.
komt de heer

T. Tolman
in Hengelo Gld spreken over

Europees landbouwbeleid

De heer Tolman is lid van het Europese Parle-

ment, oud-lid van de Tweede Kamer en oud-

voorzitter van de Friese CBTB.
Eind dit jaar moet de Europese commissie

maatregelen nemen in verband met de land-

bouw (o.a. melkprijsheffing).

Deze maatregelen kunnen ingrprjend zijn voor

de Nederlandse boer.

Deze vergadering wordt gehouden in
HOTEL LEEMREIS te Hengelo G.

Aanvang 20.00 uur

Het bestuur

GARAGE B. REGELINK
Laat nu de WINTER

BEURT aan uw auto doen

tectyleren - M.L.-behande-

ling

Synagogestraat 6 • Hengelo Gld - 05753-1573

damai
S\̂  dons-service ^JJ

(Jw donzen
dekbed
weer als
nieuw

Zelfs het beste dekbed wordt na een aantal
jaren gebruik wat minder veerkrachtig, wat
dunner en daardoor wat minder warm.

Via onze speciaalzaak kunt u nu gebruik
maken van de Damai dons-service, waarbij uw
dekbed wordt bijgevuld met b.v. 100 g.dons.

's Ochtends gebracht, 's avonds weer als
nieuw terug.

En dat voor een vriendelijke prijs. Komt u
voor nadere inlichtingen even langs of bel ons.

Raadhuisstraat 11-18 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1469

(O

IM
dansen met.

CHOICE UNLIMITED

slijters TOP S
l liter 3-sterren genever 15.45

l liter Catz vieux 15.75

l liter Henkes bessengenever 12.35

l liter Jagermeister 24.95

l fles Cötes du Roussillon AC 5.95

(onze voortreffelijke rode
huiswijn)

zondag 23 oktober

Zondag 30 oktober

Excalibur

05-753-1461

Spaarweek van 17 t/m 21 oktober.

Spaarders, er ligt een
boeiend en bezenswaardg

bedankje voor u klaar.
Voor al onze spaarders ligt er een boeiende en bezienswaardige kalender "Onderweg in Nederland"

klaar Tijdens de Spaarweek van 17 t/m 21 oktober willen wij u die gratis aanbieden (ook als u nu

bij ons gaat sparen). Bovendien ontvangt u f7,50 inlegpremie als u nu automatisch gaat sparen.

De makkelijke manier van sparen, waarbij u zeker weet dat u iedere maand Pohnhonb fH
wat opzij legt Daarom: kom naar de Rabobank. Het loont dubbel de moeite! naUUUHIIIi uaê

De spaarbank voor iedereen.
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NAJAARSSHOW
INTERNATIONAL
TRAKTOREN EN
LANDBOUW WERKT.
Hierbij nodigen wij U uit tot het bezoek van de jaarlijkse najaars

show aan de Zelhemseweg te HENGELO GLD op

donderdag 20 oktober van 9.00 tot 18.00 uur

vrijdag 21 oktober van 9.00 tot 21.00 uur

zaterdag 22 oktober van 9.00 tot 16.00 uur

-Heesters
Indoor-
concours
om de wisseltrofee

van de gemeente

Hengelo Gld

„HET BRONZEN ROS"
zaterdag 22 oktober
in manege „de Graafschap"

te Doetinchem

Toegang gratis

Aanvang 9.30 uur v.m.

dag- en avondvullend programma

STERK DEELNEMERSVELD

Org.: Landelijke rijver. .Hengelo'

* Zolang de voorraad strekt.

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 ge-
meenteraad in zijn vergadering van 4 oktober
1983 heeft besloten:

A te verklaren dat met ingang van 5 oktober
1983 een herziening van het bestemmingsplan
plan 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 5 oktober
1983- verboden is zonder schriftelijke vergun-
ning van burgemeester en wethouders (aanleg-
vergunning) de volgende werken - geen bouw-
werken zijnde - en/of werkzaamheden uit te
voeren boven, op of in de grond, gelegen binnen
nen de begrenzing van het onder A bedoelde
Voorbereidingsbesluit:

a op te hogen dan wel materie te storten of
te deponeren, met uitzondering van bemesting
b verhardngen aan te brengen, met uitzonde-
ring van:

1 tegelpaden en tegelterrassen in tuinen bij
woningen en andere gebouwen;
2 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 voorbereidingsbeluit;

3 verhardingen die inherent zijn aan het ge-
bruik overeenkomstig de gerealiseerde bestem
ming zoals deze is bepaald in het plan;

c hoog opgaand geboomte beplantingen, hagen,
hout- en struikgewas, geen struik- of stam-
boomgaarden zijnde, te vellen, te rooien of te
beschadigen, voorzover dit vellen, rooien of
beschadigen niet reeds geregeld is in de Bos-
wet, dan wel is uitgesloten van regeling in de
Boswet, dan wel aan de bevoegdheid van de
gemeente is onttrokken 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, instal
laties of apparatuur aan te brengen, voor zo-
ver een en ander niet uitsluitend noodzakelijk
is voor het plaatselijk distributienet en/of nood
zakelijk voorde electrische bekabeling van de
wegenverlichting, dan wel als zodanig in het
plan bestemd is.

Vorenbedoeld raadsbesluit met bijbehorende
tekening ligt met ingang van 24 oktober 1983
ter gemeentesecretarie (afdeling Bestuurs-
zaken) voor een ieder ter inzage.

Hengelo, 7 oktober 1983.

De burgemeester voornoemd,
J. E. de Boer

rERGEEEGENHEIDVAN

WËRELDSPAARDAG W)

VKlUJGrUyANDENMS

RENTEfVASTE LOOPTIJD

Vanaf maandag 171 Hoktobera.s k.m
iedereen, IU.M on/c ..ruim uun-aiiT ^pjanvmu ;
m.ikcn v.in de/e /eer aantrekkelijke aanbieding.

Ass. en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers BV
Spalstraat 26 - Hengelo T,ld

Tel. 05753-1400
Spaarbank

Philips kruimelstofzuiger
HR6804

'Handig voor kleine klusjes. Oplaadbaar en
snoerloos, dus makkelijk overal te

gebruiken zonder stopcontact.
Adviesprijs 99,

Paradeprijs 69.-

Winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld - Tel. 05758-1280

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Fraai
lijstwerk...
voor uw
Kunstwerk
vindtu...
bij
•schildersbedrijf

bennie hormsen
ipalstraaU? 7256 AA hengatolg) telefoon 06753 1292

Flanellen

lakens
l en 2 persoons

Klem Textiel
S p u i s t r a a t K', - Hengelo G.

Hengelose Toneel
Ver.

TONEELAVONDEN
op zaterdag 5 nov

woensdag 16 nov.
in zaal l .ai i^rln

te Hengel» Gld

Toegangskaarten reeds in

de voorverkoop hij

boekhandel Wolters,

/aal Langeler, tel. 1212
en alle leden van de HTV

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 15.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Flanellen

overhemden 24.50

Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo G.

WIE WIL DE BLADEN-
MAN HELPEN
met het bezorgen van zijn
week- en maandbladen op
de /.aterdagmorgen in Hen
gelo en Keijenborg?
Ben je 15 jaar of ouder en
heb je interesse, schrijf
dan vandaag nog een
briefje met naam, adres
en telefoonno. naar de
bladen man , p. a.
G. KREMER
Beatrixlaan 30, 7261 XZ
Ruurlo

Leerling Atheneum 4
vraa«1 h u l p bij wis en
natuurkunde. Brieven
onder no. 42 bureau van
de Reclame
voor v a k k u n d i g e slijpen
van veescheermessen,
JJ:U/.OMmaaiers en/. H. Jan-
sen, St Janstraat 65,
Keijenborg, Tel. 05753-1773

Te koop complete dia-
uilrustinjf. Alles in prima
staat. Tel. 05753-2379

ZelheniKe Hcrfstwandel-
toeht 22 en 23 okt. 1983
Sta n /aal Dennenlust.
Inl.: tel. 05753-3013

Te koop boiler, CV-ketel,
fietscrosspak (nieuw) en
crossfiets. H. Teunissen
Tri. 05753-2720
I.v.m. studie te koop:
crossmotor < aviga WMX
125 cc bouwj. Hts.",, /.g.o.h.
Tel. 05753-1871

Te koop wegens inruil :
enkele, uevelkaehels en
CV-kachel. Fa. (mie i -
man en Dijkman, Spal-
siraat 14, Hengelo Gld,
Tel. 1285

Te koop oma-fiets, jongens
fiets (8-12 jaar) fiets-
drager, voor montage op
trekhaak van auto(Nieuw-
wachter) Pastoriestr. 11
K e ijonborg, tel. 2729
Te koop walnoten en
mooie i n m a a k a m l i j v i e
H. J. Vlemingh, Broek-
weg 6, Hengelo Gld,
Tel. 1848

Te koop aardappelen
Surprise. B. J. Waenink,
Regelinkstraat 13, Hen
gelo Gld
Te koop prima consumptie
aardappelen bij E. Menk-
veld, Banninkstraat 41,
Hengelo Gld te l . 05753-1567

Te koop prima eetaard-
appelen, o.a. Pimpernel
en Surprise. H. van Kous-
wijk, Ockhorsiweg 6,
Wichmond, Tel. 05754-793

Aangeboden 5.4 ha hielen-
koppen aan de Ellenkamps
dijk .".. Briefjes inleveren
vóór 25 okt., 20.00 uur
M. Ebbers, Hengelo Gld,
Tel. 0575:',-1739
Te koop voederbieten
H. Hulshof, Z.-E.weg 87,
Baak
Te koop BLOEIENDE
VIOLEN. Kwekerij Hen-
driks, Uilenesterslraat 15
Keijenborg, teL. 05753-1395

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde sport
Spalstraat IS, Hengelo G.



WAARDEBON
Diepvries
braadkuiken
van 950 gram va n 4,49
voor slechts

WAARDEBON
Inleveren bij de A.G.F. Af d.

Spaanse
Mandarijnen
zonder pit 20 stuks

Geldig van do. 20/10-wo. 26/10 '83 Geldig van do. 20/10-wo. 26/10'83
g

WAARDEBON
Inleveren bij de a f d. Vleeswaren

Boterhamworst prima of
Parijzer boterhamworst

Of Palingworst 200 gram

WAARDEBON
Inleveren bij de Slagerij af d.

Rundergehakt
hele kilo

Geldig van do. 20/10- wo. 26/10 '83 Geldig va n do. 20/10-wo. 26/10'83

Kip Filet
100

Tong kaas
100 gram

Geldig van 20/10 t/m 26/10 '83

Hausmacher Gekruide ham
lOUd 200 gram 100 iram

Ravigottesaus Knoflooksaus
200 gram 200 gram

l

Zigeunersaus
200 gram

Geldig van 20/10 t/m 22/10 '83

Bptermalse Kogel Bielstuk
Bief Stuk 100 gram
100 gram

Geponeerde
schnitzels
van de schouder,
100

Runderpoulet
250

Filet Rollade
500 gram

Lamskotelet
100 gram

Claerijn jonge
Jenever
1 liter

Henkes
bessen
jenever
1 H ter 43.43

Ballantine
whisky
fles 0.75 Itr. nu

c°ppels
, Jonge

Bols
Beerenburg
1 liter

Coppelstock
Ijongejenever
1 liter nu

Boerenkrentenmik
met spijs
800 gram nu

Puntjes of
bolletjes
zak 6 stuks

Maandag t/m woensdag;
24/10 t/m 26/10

Krentenbollen
zak 4 stuks nu

Verse fijne
braadworst
hele kilo

Ribbetjes
hele kilo

Coberco
vruchten-
yoghurt
aardbeien ofperzikeni
0.5 liter 1.23

Coberco
karnemelk
1 literpak 1.09

Veluws volkoren fijgerbrood
800 gramiram

Balkenbrlj
500 gram

Goudse belegen Camembert
kaas kilo 250 gram nu

VS MARKT UW VOORDEELMARKT VOOR KWALITEIT EN PRkfS!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)'Eerbeek-Rijssen-GroenlO'Goor-Vorden 42/'83



dinsdag 18 okt. 1983

ALLEEN DEZE WEEK bij

TACX SCHOENMODE
Jeugdige dameslaars
zwart leder met rubberzooi, maten 36-41
normale verkoopprijs 77.95 TACX--PRIJS

Jeugdige dameslaars
zwart leder met 20 mm opbouwhak en nylonzool, maten 36-41
normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Jeugdlaars Eve + Adam
bruin, grijs en blauw leder met rubberzool, maten 36-41
normale verkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Jeugdige dameslaars
zwart leder met 50 mm hak en nylonzool, maten 3641
normale veerkoopprijs 99.95 TACX-PRIJS

Dameslaars met 15 mm sleehak
zwart leder met rubberzooi, janaten 5-8
aormale verkoopprijs 124.95 TACX-PRIJS

'Dameslaars gekleed model
zwart leder met 60 mm hak en nylonzool ,amten 4-81/2
normale verkoopprijs 145.95 TACX-PRIJS

Jeugdlaars warm gevoerd
bordo en zwart leder met crêpe rand en zool, maten 33-37
normale verkoopprijs 91.95 TACX-PRIJS

Jeugdlaars warm gevoerd
blauw suède met leder voet en rubberzooi, maten 27-35
normale verkoopprijs 66.95 TACX-PRIJS

55-

69.-

75.--

75.--

89.--

99.--

59.--

49.-
Jeugdige herenlaars
taupe leder, warm gevoerd met rubberzooi en klittebandsluiting
maten 4146, normale verkoopprijs 89.95 TACX-PRIJS

Herenenkellaars
bordo en zwart leder met leder zool en steun, maten 40-46
normale verkoopprijs 99.95

Speciale aanbieding PANTIES
in alle modekleuren

3-sterren PANTIES
zojuist ontvangen

TACX-PRIJS

2 paar

vanaf

65.--

75.--

4.95

10.95

l

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Tel. 05753-2547

Keukenset
theedoek + keukendoek
Aanbieding: van 16.90 v.

9.95

Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo G.

BLOEMBOLLEN
SIERHE ESTERS

HEIDE PLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN

& ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Kinderbody-
warmers v.a. 20.--

Thermo bodywar-
mers v.a. 35.50

Klem Textiel
Spalstraat 13 - Hengelo G.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg
Hesterweg 10, Varsselder
Tel. 08356-85664

Datsun Cherry, div. uitv. 1979-80-81

Datsun Cherry 1300, 3-deurs L 1982

Datsun Cherry 1300, 3-deurs LPG 1982

Datsun Cherry 1400 GL 1981

Datsun Cherry automaat, LPG 1982

Datósun Bluebird 1.8 GL 1981

Datsun Bleubird diesel 1981

Nissan Vanette (busje) 1983

Talbot Samba, 6000 km 1983

VW kever, 22000 km 1982

Citroen 2 CV 6, 23000 km 1982

Mitsubishi Colt, 5-deurs, 26000 km 1982

Fiat super Ritmo 85, 23000 km 1982

Toyota liftback, LPG 1982

Volvo 343 L automaait 1978

NISSAN

. } j Hummelosevweq 10 Henqelo(gld) Tel 05753 2244
^,",.,;' ______^^^_^____^____^^__^^^^__^—^

de zaak waar service nog gewoon is

BV

OLIEBOLLEN-VERKOOP

vrijdag 21 oktober en

zaterdag 22 oktober

Vers uit de pan

Aktie f.g.v. chr. gem. zangver.

„Soli Beo Gloria"
fiekve/d

CLAN
HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf

Naabnachinehandel • reparatie-Inrichting

BORGONJEN
'Kerkstraat 13 - VOEDEN Tel. 057324385

Spalstraat l» • Hengelo OU Tel. 05753-1418

Jozef ^chabbin

Spalstraat 21. Tel 1250 Jfengelo.

Wij zijn weer terug van volranf/e

en hebben voor U weer zo'n

knallende aanbieding

3 brokken
S P E C U L A A S
plm 250 gram

voor slechts 2.98

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 • Hengelo Gld - Tel. 05758-1250

WIJNBERGEN
biedt U speciale herfstprijzen aan

Vers gesneden

WITTE KOOL

per zak 45

Lekker voordelig om uit te delen

MANDARIJNEN
zonder pit

Let op 20 stuks 395
VANAF HEDEN dagelijks

vers gesneden boerenkool

Deze week in onze grote verkoop bloemenkas

mooi grote Capsicum
nu slechts

Alle dagen aanvoer van

verse snijbloemen

350

F A . W I J N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05758-1473

ONBETWIST, UW

bruidsboeketten-specialist

OPEL OPEL
CORSA - KADETT

ASCONA - REKORD

Nederlands meest verkochte auto

Zeer lage onderhoudskosten

Hoge inruilwaarde

Kom en test 'm

Hij staat er voor

GARAGE B. REGELINK
Synagogestraat 6 - Hengelo Gld - 05753-1573

Onze dagreklames;
MAANDAG EN DINSDAG:

500 gr grove of fijne

verseworst
150 gr boterhamworst

4.50
100

WOENSDAG:

500 gr gehakt + kruiden

500 gr magere speklappen
150 gr gebraden gehakt

DONDERDAG:

500 gr malse runderlappen

500 gr malse varkenslappen

150 gr tongeworst

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram

schouderkarbonade
max. 2 kg per klant

100 gr bacon

l Hausmacher, plm 300 gram

3.95
2.95

125

4.95
3.95

125

3.95
195
195

Bij aankoop van een eigengemaakte

rookworst

500 gr zuurkool gratis

100 gram

gepaneerde snitzel
(van de ham)

500 gram

mager hachévlees
+ kruiden

500 gram

rolpens

l doos

grote fricandellen ~&
40 stuks *

1.40

6.95

5.95

Keurslager PETER VAN
RAADHUISSTRAAT 7 H E N G E L O GLD. TELEFOON 05703-12 68 KEURSLAGER

Deze week herfstvakantie!!

EXTRA AANBIEDING

t.e.m. zaterdag 22 okt 1983

10 pet korting
o.a. jongens- en meisjesjacks
•PI

kindercorduroy broeken
t i j n rib en grof rib bandplooi

kinder spijkerbroeken
zowel strakke als wijdr modellen - diverse wassinjfcn als licht of donker

(stonewash)

kinder twillbroeken - kinder thermobroeken

sweatshirts - kinder flanel kielbloeses

kinder trainingspakken

Losse trainingsbroeken 34 c/\

27.50
in blauw en zwart HERENMATEN

KINDERMATEN

Gebruikte legerjassen 34.50
Bromfiets vingerwanten met cap 19.50

DERKSEN JEANSSHOP
SPALSTRAAT 32 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1884

's Maandags gesloten - 's woensdags de hele dag geopend

VISHANDEL „HENGEL"
Raadhuisstraat Sla (achter Edah) Tel. 8460

Deze week bieden w|j U:

Bakharing

1500 gram Ui95

l pot zure haring

van 4.25 voor 3i9v

Ook wij hebben dit jaar weer verschillende

BLOEMBOLLEN

WAAMELINK&ZN
HENGELOGESTRAAT 47 • KEIJENBOKG

Let op de aanbieding

in de winkel


