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Tapijtaanbieding;
WIJ ZOCHTEN 10 KWALITEITSTOPPERS UIT!

Uit onze 280 stalensets, van alle bekende merken, zoals Parade,

Desso - L. de P. - Bonaparte, waarvan 110 rol kamerbreed op

voorraad.

Allé 10 toppers voor zwaar tot zeer zwaar gebruik

Nu voor een betaalbare prijs een zwaar kwaliteitstapijt

op de vloer voor jarenlang woonplezier!

SupertwistvanL.de P.
zeer zware kwaliteit

normaal 529.— nu bU ons T*fw •""
per meter

Ook op 457 breed te leveren

Lde P.
100% zuiver wol, voor zwaar gebruik

Normaal 295.- nu

Ook op 500 breed te leveren
245,

100% zuiver wol, zwaar gebruik

Normaal 279.— nu 229.-
per meter

Interfloor Turbo
groene nop

Normaal 230.— nu 189.-
per meter

Bonaparte
20% wol, 80% synthetisch, zwaar gebruik

129.-Normaal 169.— nu
per meter

Groene nop van Bonaparte,
100% zuiver scheerwol, voor zwaar gebruik

39Q •Normaal 389.— nu bij ons O£vi"
per meter

Zwaar nylon tapijt
Voor zwaar kamergebruik, ook voor trappen

Normaal 119.— nu b{j ons
per meter

Interfloor Sydney
100% zuiver wol, zwaar gerbuik

Normaal 268.— uu 228.-
per meter

Lde P. tapijt
Met hoogste testwaardering

Normaal 229.— nu 189.-
per meter

Inter Omega
100% nylon, voor zwaar gebruik

Normaal 149.— 119.-
per meter

Overtuig U van onze grote tapijtkollektie.

Ook voor latere levering.

Alle tapijten worden, zoals U van ons gewend bent, gratis en

vakkundig gelegd.

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

DE SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld bij de kerk - Tel. 05753-1484

RIJDT JE BROMMER WEL ZUINIG
GENOEG?

Regel voor zaterdag l maart je nieuwe

brommerverzekering.

De WA-verzekering voor brommers

zonder versnelling is ƒ 79,50.

Voor brommers met versnelling

kost zij ƒ 159,50.

Allemaal inklusief verzekerings-

plaatje, assurantiebelasting en

overige kosten.

Zorg datje er op tijd bij bent...

Rabobank
Voor al uw verzekeringen

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAAN BOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

KAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

8PORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTUBF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hofstraaf 7 • lïengelo Gld
Tel. 05753-1424

Als èr*sneeuw-

over/ast komt,

uw groenspec/a-

ïi'sf beffen

05753-2619

SPORT GOED

met SPORTGOED

mui

Hoozegaarde sport
Spuistraat 13. Heneelo

Kies de Keurslager

als het koud is

1.65

500 gram

balkenbrij of

bakbloedworst

500 gram

dik bevleesde hips

_ 2.95

KALFSVLEES
voorradig!!!

DAGREKLAMES:

Maandag en dinsdag
500 gr verse worst (mager) 450

Woensdag:
500 gr magere speklappen 295
500 gr gehakt + krulden 395

Donderdag, vrtydag en zaterdag:
500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant) 2i99
500 gram

malse varkenslappen
3.95

150 gram.

gekookte ham 1.50

WAARDEBON:

500 gr gehakt en
l kg vleesribbetjes

samen voor
Geldig van 10 U'.m. 15 febr.

7.50

WAARDEBON:

100 gr siujworst en
100 gr leverkaas

samen voor
Geldig van 10 te.m. 15 febr.

1.95

Keurslager Peter v. Hurk
RAADHUISSTSRAAT 7 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1269

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BIJ DEZE WINTERKOU

NOG EENMAAL

BOERENKOOL

3 pak 250

250 gram 125

KOOLRAAP

l zak 75
In onze verkoop bloemenkas:

3 GROENE PLANTJES

495

FA. W IJ N B E R G E N
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Kom, kijk en ziet,

wat WIJNBERGEN U biedt!

j
¥
¥

Philips kruimelzuiger
HR 6810
Vbor de kleine klusjes. Snoerloos, op-
laadbaar en het permanente f liter iŝ
uitneembaar.
M/iesprijs 99.-

Winterprijs

Winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

Weekreklames van uw

ECHTE BAKKER!!

Afd. brood:

MUESLIBOL
plm 450 gr

van 3.25 voor

Afd. banket:

SAUCIJZE-
BROODJES
heerlijk gekruid

5 stuks van 6.75 voor

2.75

5.30
Hebt U onze

GRONINGER KOEK
al geproefd?

J O Z E F S C H A B B I N K
S palstraat 21 • Hengelo Gld Tel 05758-126»

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

Elke 2e rookworst
HALVE PRIJS

ZORG GOED VOORjEZELF(VLEK



Dankbaar en blij zijn wij met de komst van

onze zoon

MADAN CHRISTIAAN
t

Madan is geboren te Nagpur in India op 26 mei

1985 en aangekomen op Schiphol op 29 jan. 1986

Henk Smeitink
Annie Smeitink-Jansen Venneboer

Hogenkampweg 18,

7255 JX Hengelo Gld.

Met grote vreugde geven wij U kennis van de

geboorte van onze zoon en broertje

REINIER

Wim en Toos Kornegoor

Leonle

Arne

Baak, 6 februari 1986.

. Holtslagweg 4.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van

het overlijden van de heer

G. L. DIJKSTRA

Bijna 20 jaar heeft hij met grote voortvarend-

heid het secretariaat vervuld van de afdeling

Hengelo Gld van de Vereniging voor Openbaar

Onderwijs.

Wij zullen hem missen.

Bestuur en leden van

V.O.O. Hengelo Gld

DANKBETUIGING

Voor de getoonde belangstelling en medeleven,

ondervonden na het overlijden van mijn lieve

man, onze zorgzame vader en opa

HERMANUS MARINUS ROUWENHORST

zeggen wij onze hartelijke dank.

L. B. Rouwenhorst-Klein Gotink

kinderen en kleinkinderen

Februari 1986.
-,

Wichmondseweg 21,

7255 KX Hengelo Gld.

CRESCENDO BELEEFDE UITERST DRUK EN
MUZIKAAL JAAR

Het 50-jarig bestaan van de chr. muziekver. Cres-
cendo was met tal van hoogtepunten omgeven.
Veel van deze hoogtepunten kwamen naar voren uit
het jaarverslag van 2e secretaresse A. Nijenhuis-
Lubbers, zoals het gezamenlijk concert met de zang-
ver. Soli Deo Gloria, het concert van het nationaal
jeugdfanfare orkest o.l.v. Piebe Bakker, de indruk-
wekkende receptie, het mars- en showconcours en
de opvoering van de jubileumrevue 50 jaar Cres-
cendo. Daarnaast is de vereniging vele malen in aktie
gekomen bij optochten serenades, medewerking
aan concerten enz.
Stilzitten is er echter niet bij, want men is al weer
druk in de weer voor de voorjaarsuitvoering. Zowel
dirigent Kraxner als instructeur Rietman hebben
voor het muziek- als tamboerkorps een fris en swin-
gend programma in gedachten. Op zaterdag 15 maart
is de opvoering, waarbij alle geledingen van Cres-
cendo aan bod komen, terwijl op 22 maart de sup-
portersclub een toneelavond verzorgt, waarbij het
jeugdorkest en de boerenkapel gaan meewerken.
Na ruim 37 jaar voorzitter te zijn geweest, achtte de
heer J. W. Wagenvoort de tijd gekomen om terug te
treden Namens de vereniging overhandigde 2e voor-
zitter H. W. Waarlohem een houtsnijwerk, met het
opschrift: bedankt voor uw jarenlange leiding als
voorzitter.
Ook mej. D. Regelink trad uit het bestuur. In de open-
gevallen plaatsen werden G. Knoef en mevr. A. Haa-
ring-ter Haar gekozen.
Er wordt overwogen om op l juli nabij het bejaarden-
centrum „De Bleijke" een concert te verzorgen.
Dit jaar gaat het tamboer-lyrakorps deelnemen aan
het mars- en showconcours op 21 juni in Winters-
wijk, terwijl het muziekkorps heeft ingeschreven voor
het concertconcours op 8 november in Aalten.
De boekhouding van penningmeester H. Smeitink
toonde aan, dat in de vereniging een vrij hoge geld-
omzet plaats vindt, waarbij de steun van donateurs
en supportersclub niet meer weggedacht kan worden.
De aandacht werd extra gevestigd op de dit jaar te
houden Rommelmarkt, die gepland staat voor zater-
dag 31 mei a.s. in de Spalstraat.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om met de
vereniging een meerdaagse buitenlandse reis te
maken, een wens die al langer bestond.
Na de afsluiting van het zo fijn geslaagde jubileum-
jaar gaat Crescendo, volop in aktie het nieuwe jaar
tegemoet.

INTER SIDE-CAR RROSS IN HALLE
Zondag 16 maart a.s. organiseert de motorcïub Hal-
mac uit Halle op haar GP-cricuit de eerste wedstrijd
uit een serie van 4 internationale zijspancrossen.
De volgende wedstrijden zijn op 6 april in Apeldoorn
op l mei in Kamp Lintfort in Duitsland en op 20 juli
in Bielstein, Duitsland.
Zoals gezegd is de Inter Side-cra cross een internatio
nale wedstrijd voor zijspannen.
Jaarlijks stellen de organisatoren een voorkeurslijst
op aan de hand van de eindstanden van het wereld-
kampioenschap en de eindstand van de ISC 1985.
De eerste 15 rijders van deze lijst krijgen een con-
tract voor alle wedstrijden.
Deze lijst wordt o.m. aangevuld met 5 landskam-
pioenen t.w. Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Finland en
Denemarken.
Halmac Halle organiseert dus op 16 maart de eerste
wedstrijd in deze serie.
Inschrijvingen van wereldkampioen Bèchtold, August
ulier, Ton van Heugten, Millard, Janssen, Graf, Good
Böhler zijn reeds ontvangen.

„DE KNOTS"
is vrijdag 14 en zaterdag

15 febr GESLOTEN!!

Wilt U hier zoveel mogelijk rekening mee
houden i.v.m. het ophalen van uw bestellingen!

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg: 45 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2616

De allerlaatste week

STOFFEN
U haalt één meter stof en

betaalt 10.-

twee meter voor 15.—

drie meter voor 16.--

vijf meter stof voor 18.—

Haast U, deze aanbieding is geldig

tot zaterdag 15 febr. a.s.

Schröder
bij de kerk - Hoek Ruurloseweg-Kerkstraat

'CELO
l liter 3 sterren JONGE JENEVER

17.45
l liter FLORIJN VD3UX

17.95
l liter POLLEN KERSEN

15.45
l Hes BAILEY'S IRISH CREAM

19.95
HIDALGO SHERRY (medium of seco)

5.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

TONEELGEZELSCHAP 'T WEERHAANTJE

Toneelgezelschap 't Weerhaantje uit Hengelo Gld is
het nieuwe jaar begonnen met de studie van een
nieuw uitgekomen toneelstuk van de niet onbekende
schrijver Hans van Wijngaarden.
„Gelijk brengt . . . scherven", is de titel van dit spel
van misverstanden.
De hoofdpersoon Torn van Dam doet al jaren mee
aan allerlei kansspelen zoals de toto, lotto en staats-
loterij, zonder dat zijn vrouw To, die loterijen verafr
schuwt, daarvan op de hoogte is.
Als Ton op zekere dag honderdduizend gulden in de
staatsloterij en bovendien ook nog eens de toto wint,
begint het spel van misverstanden.
De regie van dit spel is wederom in de vertrouwde
handen van Han Oldenhave.
De opvoeringen zijn vastgesteld op de zaterdagen l en
8 maart a.s. in „Ons Huis" te Hengelo Gld.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en I-rouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 • STEENDEREN

Tel. 05755-1862

SPORTHAL .AKT.IVITEITEN

Vrijdag 14 febr. badminton. 20.00 uur HBC l • Rianto
2, HBC 2 - Seepaerd 2, HBC 3 - Phido 2, HBC 5 -
Wehl 2.
Zaterdag 15 febr. 12.00-16.30 uur DVO competitie-
wedstrijden volleybal.
Basketbal 16.30 uur Topscore M - Mountain Stars,
18.00 uur Topscore H 2 - Buitenpoort 3, 19.30 uur
Topscore H l - Dedein 3.
Zondag 16 febr. handbal. 12.00 uur Quintus dames 2 -
Breek 2, 13.10 uur Quintus dames l • Minerva 3, 14.20
uur Quintus heren l - H. Gazellen 4, 15.25 uur Quin-
tus heren 2 • Erix 2.

LEO LONT FHJHNIEUWS

De komende Hengelose spektakelfilm ,Leo Lont, de
neef van James Bond", brengt de tongen al aardig in
beweging.
Het Hamove Filmteam heeft al zoveel respons gekre-
gen, dat besloten is om de filmavonden met één' extra
uit te breiden.
Men hoopt de te verwachten drukte op deze manier
te spreiden over de vertoningsavonden van maandag
24 to,t en met donderdag 27 februari.
Al deze avonden draait de film in zaal Concordia en
4e aanvang is telkens om 19.00 uur.
Kom op tijd, want vol is vol.
De bekende filmmidag voor de jeugd, die het Hamove
Filmteam verzorgt, is op woensdagmiddag 26 febr.
De aanvang hiervan is 15.00 uur.

ONTSPANNINGSAVOND
GEZAMENLIJKE STANDSORGANISATIES

Op donderdag 30 januari j.l. organiseerden de plaatse-
lijke afdelingen van ABTB - CBTB en GMvL voor hun
leden een ontspanningsavond.
Het Winterswijkse cabaretgezelschap „Hulzer Willem
en zien leu" brachten een gevarieerd programma voor
een goed gevulde zaal van Hotel Langeler.
„Hulzer Willem" wist de aanwezigen goed te ver-
maken, zodat de lachspieren los kwamen en de super-
heffing en mestproblemen even werden vergeten.
Door de vele goede reacties van de aanwezigen, mag
de organisatie terugzien op een zeer geslaagde avond,
die in de toekomst voor herhaling vatbaar is.

AUTOBEDRIJF BENND3 WENTING

HEEFT MODERN GARAGEBEDRIJF GEOPEND

Autobedrijf Bennie Wenting aan de Molenenk 2 Hen-
gelo Gld heeft op vrijdag 24 jan. j.l. op die plaats een
nieuw modern autobedrijf geopend. Deze opening die
verricht werd door de heer A. W. Kreber diecteur
van Greenibcar b.v. ging gepaard met een Open Huis
van enkele dagen, waarbij volop gelegenheid was het
moderne bedrijf van alle kanten te bekijken. Wenting
heeft een zeer moderne reparatie-afdeling met de
nieuwste apparatuur op het gebied van uitlijnen en
remsystemen. In een doe-het-zelf afdeling kan men
met de vele gereedschappen, die gehuurd kunnen
worden, zelf klusjes opknappen. In deze afdeling is
ook een hefbrug aanwezig
Ook van de in het pand aanwezige wasserette wordt
druk gebruik gemaakt.
Het magazijn met uiteenlopende auto-onderdelen en
het uitlaten- en bandencentrum zijn boven gevestigd.
Ook voor tanken van benzine, diesel en Ipg kan men
alle dagen van 7.00 tot 22.30 uur terecht.
Bovendien kreeg het moderne bedrijf met de opening
ook het certificaat APK-2 keuringsstation (keuring
van auto's en bestelauto's tot 3500 kg).
Met de nieuwe vestiging kreeg autobedrijf Wenting
ook het officieel dealerschap voor Hengelo Gld, Zel-
hem, Doetinchem, Hummelo en Keppel, Warnsveld,
Zutphen en Voorst van het automerk Hyundai, waar-
van tijdens het Open Huis de nieuwe Pony XP werd
getoond.
Tijdens het Open Huis van het nieuwe bedrijf, waarop
de familie Wenting terecht trots is, kon men ook
meedoen aan een raadwedstrijd. In de nieuwe Pony
XP was een levensmiddelenpakket opgesteld, waarvan
men de prijs kon raden.
De Ie prijs, het levensmiddelenpakket werd gewon-
nen door mevr. Kars uit Doetinchem. De 2e prijs was
voor mevr. Panter uit Silvolde, terwijl de 3e prijs
werd gewonnen door de heren Eil en Buunk uit Hen-
gelo Gld.
Zeer velen maakten tijdens de opening en daarna ge-
bruik van de gelegenheid om alles van dicht bij te
bekijken.

JAARVERGADERING

KON. HARM. CONCORDIA

Tijdens de jaarvergadering van de Kon. Harm. Con-
cordia te Hengelo Gld hebben zich enkele bestuurs-
wijzigingen voorgedaan.
Voorzitter H. Oldenhave en bestuurslid H. Groot
Wassink hebben zich wegens drukke werkzaamheden
en leeftijd teruggetrokken uit het bestuur.
Martin Kraasenberg werd tot nieuwe voorzitter be-
noemd waarbij H. Oldenhave de toezegging deed hem
in het komende drukke jubileumjaar terzijde te zul-
len staan. Tot nieuw bestuurslid werd gekozen J. van
Mourik.
Concordia gaat een zeer druk jaar tegemoet. Het
125-jarig bestaan wordt gevierd met vele activiteiten.
Een groep Oostenrijkse muzikanten wordt in mei in
Hengelo Gld verwacht. Tijdens dit bezoek zal een
jubileumconcert worden gegeven in sporthal „De
Kamp" Op 10 mei zal worden deelgenomen aan de
taptoe, die dit jaar wordt voorbereid door de intruc-
teur van het tamboer-lyrakoprs van Concordia,
Ronald Loessink.
In augustus gaat Concordia op tegenbezoek in Oosten
rijk. Van 5 tot 12 september worden zo'n 100 muzi-
kanten uit Tsjecho Slowakije verwacht
Op 6 september wordt wederom een groot concert in
de sporthal gegeven.
14 oktober zal in het ziekenhuis , Nieuwe Spitaaal"
te Warnsveld worden opgetreden en op 25 oktober
organiseert Concordia een KNF-concours in de sport-
hal. Op 15 november worden de aktiviteiten afgesloten
met een receptie.
Naast deze aktiviteiten wordt ook normaal meege-
werkt aan optochten en serenades.
Een overvol programma voor deze oeroude, maar
springlevende vereniging.

BEATCLUB SQUARE - DISCOTHEEK INVENTION
REÜND3

In samenwerking niet de familie Boerman organi-
seert Cor ten Barge op vrijdagavond 18 april in zaal
Concordia een grootse' reünie voor oud-bezoekers van
beatclub Square (1965-1969) en discotheek Invention
(periode 1969 tot ca. 1980).
Voor deze avond zijn inmiddels gecontracteerd de
Haagse formatie Q 65, de zanger Armand, de Chess
Blues Band en als speciale gast zal optreden een Con-
cordia-klant sinds vele jaren: „Hendrik Haverkamp".
De pauzes op deze avond zullen 'worden opgevuld
d.m.v. een drive-in discotheek met oud-discjockey's
van Invention.
Verder komt er een kraam met oude foto's en een
kraam waar oude grammofoonplaten te koop zijn.
De bedoeling van deze avond is om vele oude beken-
den van vroeger weer bij elkaar te brengen in de
leeftijdsgroep van ca. 22 tot 40, 50 jaar en ouder.
Zoals bezoekers uit Halle-Zuid, Wichmond, Zutphen,
Heelweg enz.
De kaarten voor deze avond zijn binnenkort in voor-
verkoop verkrijgbaar.

VAN DB WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

= Bakkerij Bruggink \
H RAADHUISSTRAAT 19 • TEL 1858

V^M
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ZONDAG 16 FEBR.

BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

ZAAL WINKELMAN
KEIJENBORG

Org.: B.V. „'t Centrum"

GEKNIPT . . .
voor modebewuste dames

UIT VOORRAAD LEVERBAAR:

• Knippie kindermode

• Marion kindermode

• Patronenboeken
Burda, Neue mode, Knip,
Marton

• Brei- en haakboeken

• Handwerkboeken

• Knippatronenpapier
Doorzichtig in 10 en 5 meter
Ook met 4 cm ruit (10 meter)

• Naaistershaken

• Metermaatjes

WOLTERS
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

NIEUW ALARMNUMMER BRANDWWER EN
AMBULANCE
Met ingang van 4 februari j.l. heeft voor de inwoners
van o.a. Hengelo Gld, Steenderen en Zelhem de brand
weer en ambulance een nieuw nummer gekregen.
Het oude gemeentelijke alarmnummer voor brand-
weer en ambulance is vanaf die dag komen te ver-
vallen. Het nieuwe nummer is: 06-0111.
Voor de politie blijft het ongewijzigd.
Bij storing of bezettoon kan men draaien 08340-41444.
Een ieder wordt verzocht dit nieuwe nummer: 06-0111
in zijn telefoongids te wijzigen en ook bij zijn telefoon
aan te brengen.

De voor de alarmdienst noodzakelijke informatie is:
1 wat is er gebeurd (brand, ongeluk, onwel wording)
2 waar is het gebeurd?
3 zijn er gewonden en hoeveel?
4 naam, adres en telefoonnummer van de melder.

Familiedrukwerk?
De mooiste geboorte-, jubileum- en

gelegenheidskaarten kunt U bij ons

uitzoeken en laten drukken.

U kunt ook de boeken mee naar

huis nemen om daar alles rustig te

bekijken.

Wilt U bij ons uitzoeken, maar is

het overdag wat moeilijk, maak dan

gerust telefonisch een afspraak om

's avonds op ons privé-adres

Rozenhoflaan, Hengelo Gld

Tel. 05753-2771

een keuze te maken met ons des-

kundig advies erbij.

Ook voor al uw andere drukwerk

kunt u hier natuurlijk terecht.

U bent van harte welkom.

Drukkerij Wolters
Kerkstraat 17 - Tel 05753-1455

QUICK STRATENVOLLEYBALTOURNOOI

EEN GROOTS SPORTGEBEUREN

Al weer voor de 9e maal is het stratenvolleybaltour-
nooi in sporthal de Kamp georganiseerd met als
hoofdsponsor Quick sportschoenfabriek. Maar liefst
66 teams hebben hieraan deelgenomen. De volleybal-
vereniging DVO die voor de organisatie zorg droeg,
was van mening dat de sportiviteit voorop had ge-
staan. Volgend jaar bij het lustrumtournooi denkt
men er aan een bekende volleybalploeg een demon-
stratie te laten verzorgen. Loco-burgemeester Hoo-
man had de dankbare taak op de finale-avond de
prijzen te mogen uitreiken. Hij dankte de organisatie
voor het vele werk dat verzet werd om alles goed te
laten verlopen. Kervelseweg won bij de heren. Remme
linkdijk bij de dames en Aaltenseweg bij de jeugd.



Daar hoeft u echt

niet voor naar de
wintersport

DEZE \VEEK:

ZWITSERS GEBAK
De smaak l» raak: aardbei, citroen, Irish coffee'

van 5.95 nu 4i95

VEES UIT DE OVEN!

KROKANTE MUESLI
Licht verteerbaar, veel rozijnen en hazelnoten,
gezoet met ruwe rietsuiker en honing!

250 gr van 2.95 nu 2,50

P.S. VOLGENDE WEEK

speciale

LEO LONT AANBIEDING

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

Uw creatieve bakkers met smaak!

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Spec/aaf deze week:

SCHOL KERSVERS

6.25gratis gefileerd per kg

KOOLVISFILET
Heerlijk om te bakken of te stoven per kg

11.50
VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

dansen met

VALLEY GAZELLE
zondag 16 febr.

Zondag 23 febr.

Coca
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

jenujier DE;

Dn Lenny Vulpediorst

EEN ZEER AKTUEEL BOEK

NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1253

Wasautomaaf stuk?

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

]/2 jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

HUIZENSERVICE
Bouwkosten voor de helft van

een dubbel: reeds vanaf 80.000,-Wanneer u in het bezit bent van bouw-
grond of u komt hier binnenkort voor in
aanmerking, in de premie- of vrije sektor,
bel dan eens met onze HUIZENSERVICE.
Geheel vrijblijvend,bij u thuis,presenteren
we dan graag ons woningaanbod,
rekening houdend met uw woonwensen.

Wij berekenen dan tevens uw eventuele
keuze op haalbaarheid m.b.t. de maande-
lijkse netto all-in-last, uitgaande van een
hypotheek/projektfinanciering onder
gemeentegarantie, welke wii u met extra
rentekorting kunnen aanbieden met nog
een aantal aantrekkelijke voordelen.

Bel ons voor een afspraak 05753-1921 * Energie- en geluidsarm.

of vraag gratis dokumentatie. •Kwaliteitsafwerking en weinig onderhoud.

• Korte bouwtijd dus lage rentekosten.

• 100% garantie t/m 2e oplevering.
• Lage bouwkosten.

HUIZENSERVICE
VAN
GEENHUIZENBV

Architektuur en Bouwplanbureau van Geenhuizen B.V. Postbus 47.7255 CL HengeloGId. Tel. 05753-1921

Weet U wat er met ingang van 1 april 1986 met het

VRIJWILLIG ZIEKENFONDS gaat gebeuren?

Wij wel en wij geven U hierover gaarne deskundig

advies.

••••••»

t
Lid N.V.A.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
S palstraat 26
7255 AC HENGELO GLD
Tel. 05753-3000

Boliestraat 40
7001 BD DOETINCHEM
Tel. 08340-34025

TUINZADEN
GOED EN GOEDKOOP

KOOP, KIJK EN VERGELIJK

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

HARMSEN

u;

Banninkstraat 4

2755 AW Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

DENKT U AAN ONZE

StlOW

donderdag 20, vrijdag 21

en zaterdag 22 febr.

'YfV AUTOMOBIELBEDRUF

mtbbtrhof
BLEEKSTRAAT 14, HENGELO G.

TEL. 05753-1947

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Woonwagenerf

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld
maken bekend, dat met ingang van 17 februari
1986 gedurende 14 dagen op de gemeente-secre-
tarie, sectie bestuurszaken, voor een ieder ter
inzage ligt:
de aanvraag om vergunning ingevolge de Wo-
ningwet met bijbehorende bescheiden, inge-
diend door de Regionale Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland, gevestigd Spoorstraat 35
te Winterswijk, voor het oprichten van 4 sani-
taire units met bergingen ten behoeve van de
realisering van een woonwagenerf met 4 stand-
plaatsen op een terrein aan de Vordenseweg -
hoek Hiddinkdijk te Hengelo Gld, kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie K, nrs. 1422 en
2083 (ged.).
Het bouwplan voldoet niet aan het geldende
bestemmingsplan buitengebied 1970, doch wel
aan het door Gedeputeerde Staten van Gelder-
land goedgekeurde, doch niet onherroepelijke
bestemmingsplan Regelinklaan-West 1983, nr. 2.
Hun college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening en artikel 50 lid 8, van de Woningwet
vrijstelling te verlenen van het geldende be-
stemmingsplan om de verlangde bouw mogelijk
te maken.
Voordat bij Gedeputeerde Staten van Gelder-
land de vereiste verklaringen van geen bezwaar
worden aangevraagd, wordt een ieder in de ge-
legenheid gesteld om gedurende de termijn van
14 dagen scnriftelijk bezwaren in te dienen bij
het college .van burgemeester en wethouders
tegen de toepassing van voormelde procedure.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

Th. A. A. Hooman, loco-burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 11 februari 1986.

Kreafief bezig zijn
Het cursuspakket van de

gelijknamige Tros TV-cur-

sus, die begint op 17 febr.

Wees er snel bij, de voor-

raad is niet onbeperkt

Prys gakket f 59.50

WOLTERS
BOEKHANDEL
Kerkstraat 17. Hengelo G.

Volop prima

gebruikte kleding
bU SAM SAM

Kom ook eens gezellig
snuffelen.

Op woensdags van 15.30 -
17.30 uur en 19.00-20.00 uur

SAM SAM
Dollemansstraat 10, Baak

Weest milieubewust. Gooi
oud ijzer, papier, metaal,
kunstmestzakken, lompen
niet bij de vuilnis. Ook
kleine beetjes zijn geld
waard! Fa. R. Doldersum,
Kampweg 2, Zelhem, tel.
08342-3550

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie.

Infob*
lijn 070-614614

• ' natteflandM haitabcftting
-

OCCASIONS

VAN DE

WEEK.l
•*««SV9KW<UU7**J

Daihatsu Charade diesel
Ford Sierra 1600, 5 deurs L
Ford Escort 1300 L
Mitsubishi Colt, 5 deurs
Opel Kadett, 3 deurs

Citroen 2 CV 6

Nissan Micra 3 DX Trend, demonstratie
Nissan Cherry 1.3 Trend, demonstratie

Nisan Sunny 1.3 Trend, demonstratie
Nissan Sunny diesel Trend, demonstratie

Micra DX
Micra GL
Micra automaat

Datsun Cherry 1200
Datsun Cherry 1300
Nissan Cherry 1.3, 5 deurs
Nissan Cherry 1.3 GL
Nissan Cherry Jubilee
Nissan Cherry diesel

Nissan Sunny 1.3 DX
Nissan Sunny 1.3 GL
Nissan Sunny 1.3 GL
Nissan Sunny Jubilee
Nissan Sunny, 4 deurs diesel
Nissan Sunny automaat

Datsun Stanza 1600, 3 deurs GL
Datsun Stanza 1800 5 deurs GLt

Datsun Bluebird diesel

Nissan Silvia Turbo

1985

1983

1982

1982

1981

1980

1985

1985

1985

1985

1983

1983

1985

1979

1982

1983

1984

1984

1984

1982

1982

1984

1984

1984

1985

1982

1984

1982

1984

NISSAN

Ook LEO LONT

rijdt in een

Nissan!!!
rond!!!

Hummeloseweg 10 Hengelo(gld) Tel 05753-2244

LET OP! LET OP!

bij TACX SCHOENMODE

ALLE SCHOENEN MET

node

LET OP!

STIPPEN

Nu voor de

van de prijs

Deze aanbieding geldt t.e.m. zaterdag 15 februari '86

Ook voor goede

SCHOENREPARATIE

kunt U bij ons terecht

Dagelijks halen en brengen

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

TE KOOP NOG MOOIE

HANDAPPELS
EN

appels voor appelmoes

f 8.- per kist

FRUITBEDRIJF HORSTINK
Prinsenmaatweg l • Steenderen • Tel. 05755-1243

Alpina, Remmington

kettingzagen

Honda, Carraro, Ferrari

tuinbouwtrekkers

2- en 4-wielig

met aanbouwwerktuigen

Bladblazers

Veegmachines

Tevens '• avonds en zaterdags bereikbaar
Branderhorstwg 6e -KeUenborg • Tel. 05753-2026

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Aangifte t.b.v. hondenbelasting 1986

1 Ieder die over 1985 géén aanslagbiljet ont-
ving en toch houder is van een hond, dient dit
vóór 20 februari a.s. schriftelijk te onzer kennis
te brengen.

2 Zij, die in 1985 wel een aanslagbiljet ontvin-
gen, maar per 1-1-1986 geen houder van een
hond meer zijn en hiervan nog geen bericht
hebben gedaan, worden tot 20 februari in de
gelegenheid gesteld hiervan opgave te doen
onder vermelding van de redenen waarom men
geen houder meer is.
Wanneer vóór deze datum geen afmelding is
ontvangen, wordt, voor 1986 een aanslag opge-
legd gelijk aan die van 1985.

3 Zij, die in 1985 in de hondenbelasting werden
aangeslagen en thans nog houder zijn van een
hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ont-
vangen automatisch hun aanslagbiljet 1986.
Zodra men in de loop van het belastingjaar
houder van een hond wordt of geen hoaier
meer is, dient hiervan eveneens een kennis-
geving te worden gedaan.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld

Gemeentesecretarie, afd. financiën

„DE RECLAME":

UW WEEKBLAf



Landbouwers

opgelet!!

U wenst straks een vak-

kundige

mollenbestrijding
Wij verzorgen het weer

voor U.

L. R. J. Wagenvoort
HENGELO GLD

Tel. 05753-3221

SCHAATSEN
SLIJPEN?

HARMSEN
IJZBMAREN
Banninkstraat 4, Hengelo
Tel. 05753-1220

Te koop jong hondje en
een partij brandhout.
Remmelink, Memelinkdijk
8, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 16.— p. dag

Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 06753-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Geroosterde ACHTERHAM

100 gr

Parijse BOTERHAMWORST

100 gr

TONGEWORST

vacuüm 100 gr

PIZZA SAPORITA

400 gr

Halfvolle VANILLE

YOGHURT liter

AH BRUINE BONEN

720 gr pot

BIOTEX BLAUW

koffer 2 kg

AH TOILETPAPIER

wit en zacht 12 rol

149
119
929
499

Vers gesneden

RODE KOOL
400 gr

JAFFA SINAASAPPELEN

10 sappige

29
398

Fijne

Braadworst
kg 650 500 gr

Ma. - di. 17 en 18 febr.

KRABBETJES

Woensdag

GEHAKT h.o.h.
500 gr 398

kg

kg

350

698

WIT-TARWE VOLKORENBROOD

gratis gesneden

BOERENWIT met maanzaad

gratis gesneden

188
198

FLORIJN JONGE JENEVER

liter

JOSEPH GUY Franse COGNAC

0,7 liter

1725

2590

albqf t heijn

l Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

OPENBAARHEID GEMEENTELIJK BESTUUR HENGELO GLD

EDDING

viltstift
Watervast, ook goed voor-
diepvries- en buitengebruik

Uit voorraad leverbiaar

In div. puntdiktes

WOLTERS„ D E K A A S P L A N K "

De gronden aan de Winkelsweg en Zelhemseweg zijn eventueel bestemd voor industrievestiging.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 FEBR.

Verzorgingscentrum De Bleyke

9.00 uur ds Verhaere

Herv. Kerk (Remigiuakerk)
10 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Gerbrandy

Vrtjz. 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 10 t.e.m. 16 febr.
F. Schreuder, telefoon 1266

B.K. Kerk Keüenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
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

NIEUW Alarmuo. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling: postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Tel. 05753-1230. Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.ejn. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie.

U.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis.
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur
H. Mis.

VERVOLG APV

In artikel 123 zijn bepalingen opgenomen om vervui-
ling van terreinen en wateren tegen te gaan.

Wanneer b.v. de toestand van een terrein, water of

van een niet bij een gebouw behorende waterloop

goot, riool of zinkput naar het oordeel van burge-

meester en wethouders schadelijk is voor de openbare

gezondheid, dan is de rechthebbende verplicht, binnen

een door het college te bepalen termijn, zodanige

maatregelen te treffen dat deze toestand wordt op-

geheven.

In bovengenoemd artikel is ook bepaald dat toegang

moet worden verleend aan door burgemeester en wet

houders aangewezen ambtenaren die belast zijn met

de bestrijding van ratten etc.

De artikelen 130 te..m. 133 gaan over het vervoer, af-

leveren e.d. van gevaarlijke stoffen.

In artikel 130 wordt burgemeester en wethouders de

mogelijkheid geboden een of meer routes aan te

wijzen middels een ter openbare kennis te brengen

besluit. In artikel 131 staat dat het verboden is een

voertuig, geladen met gevaarlijke stoffen te parkeren

a in de bebouwde kom

b buiten de bebouwde kom op andere dan door burge

meester en wethouders bij openbare kennisgeving

aan te wijzen gedeelten van de weg.

Het hiervoor vermelde uit dat artikel geldt niet in

gevallen waarin de Wet Gevaarlijke Stoffen en de

Hinderwet van toepassing zijn.

Dit artikel is opgenomen uit oogpunt van openbare

veiligheid.

Artikel 132 gaat over het afleveren van gevaarlijke

stoffen en geeft aan wanneer het verboden is, ter-

wijl in artikel 133 staat de meldingsplicht aan de

politie indien men betrokken is bij of kennis draagt

van een voorval met gevaarlijke stoffen, dat gevaar

oplevert of kan opleveren voor de veiligheid van per-

sonen, het milieu of goederen.

Wat gevaarlijke stoffen zijn staat in artikel 2 van de

Wet Gevaarlijke Stoffen.

Een wens uit de raad van de gemeente Hengelo Gld
tot meer openbaarheid van het gemeentelijk bestuur
heeft er toe geleid dat de commissievergaderingen
van de commissie Ruimtelijke Ordening, in het ge-
meentehuis te Hengelo Gld, door het publiek kunnen
worden bijgewoond.
Onlangs was er een vergadering van deze commissie
en hoewel de publiek tribune nog niet erg bezet was,
mag het effect ervan toch wel goed genoemd worden
en leidde het tot een aantal vragen over en weer, na
beëindiging van het officiële gedeelte.
Onder voorzitterschap van wethouder J. Groot Roes-
sink werd er in deze vergadering een grote kluif
aangesneden namelijk het herziene streekplan Ooste
lijk Gelderland. De commissieleden J. Hulshoff, H.
Hakvoort, J. te Stroet en H. Waarlo hadden zich
terdege in de materie verdiept.
Er ontspon zich een levendige discussie met ook
kritische vragen t.a.v. pasages in de nu aangeboden
tekst. Men zal alert moeten blijven dat de gemeente
Hengelo Gld aantrekkelijk blijft voor het aantrekken
van mensen van buitenaf. Ook voor de huidige in-
woners dient men dat te houden, zodat er geen uit-
tocht naar elders ontstaat.
Het aantrekken van industrie en de woningbouw zijn
de eerste prioriteiten die steeds bijgesteld en herzien
moeten worden.
Wat de woningbouw betreft heeft Hengelo Gld zich
voor de komende jaren de mogelijkheid geschapen
met het bouwplan Oosterwijkse Vloed, waar op dit
moment in de vrije sector druk gebouwd wordt.
Tegenover de aanwinst van huizen wordt nu door
de gemeente Hengelo de mogelijkheid voorbereid
om industrie aan te trekken. Zo'n anderhalf jaar
werd een studie opgestart, welke uitmondde in het
industrieplan ,Winkelskamp", gelegen aan de Winkels
weg en Zelhemseweg.
Dit nieuwste industrieplan van de gemeente Hengelo
wordt voorbereid door stedebouwkundig bureau van
Droffelaar uit Arnhem.
De industriebebouwing komt langs de Zelhemseweg
en Winkelsweg. In aansluiting hierop is aan de oost-
zijde van de begraafplaats het nieuwe Evenementen-
terrein gesitueerd. Dit zal echter niet eerder uitge-
voerd worden, dan wanneeer het huidige, „de Hiet-
maat" geheel zal zijn ingenomen door het bouwplan
Oosterwijkse Vloed.

Naast de vrije sector blijft Hengelo Gld ook in de

markt voor de gesubsidieerde bouw. Voor 1986 staan
thans genoteerd 14 premie A, 4 premie C en 11 pre-
mie C-woningen. De aanvragen daarvoor zijn gedeel-
telijk toegewezen. Ook voor de rest bestaat een rede-
Irfke kans, dat ze gebouwd kunnen worden.
Over onlangs ingediende aanvragen voor vestiging
van nieuwe bedrijven buiten de agrarische sector
moest afwijzend beschikt worden. Het bestemmings-
plan buitengebied Hengelo staat alleen uitbreiding
of nieuwbouw toe in de agrarische of recreatieve
sector en dit alleen rond de bestaande centra.
Woningbouw daarvoor wordt verwezen naar het dorp
of het moet de bouw zijn van een tweede dienstwo-
ning bij agrarische bedrijven
Over de vestiging van bedrijven kon de wethouder
duidelijk zijn. Hiervan is tot nu toe slechts sporadisch

gebruik gemaakt. Het is het overwegen waard of

men eerst niet beter kan kijken of eventueel binnen

bestaande eenheden kan worden uitgebreid.

Na het officiële gedeelte werden tal van vragen uit-

gewisseld met o.a. afvaardigingen van VW, HKM en

CDA. Over de onttrekking van een aantal wegen in

het buitengebied werd geantwoord, dat dit samen-

hangt met erfverharding van een aantal bedrijven,

welke qua uitrit aan een andere weg zijn komen te

liggen.

Om de plaats aantrekkelijk te blijven houden werd

aanbeveling gedaan ihet dorp wat meer te gaan ver-

fraaien. Wat de parkeerrgelegenheid betreft, heeft

de gemeente wel het een en ander uit het vuur weten

te slepen. De overeenkomst met VLC „de Graaf-

schap" leverde 75 parkeerplaatsen op. Met de bouw-

plannen van de voormalige kleurtschool Dikkertje

Dap tot bibliotheek, wordt ook rekening gehouden

met parkeermogelijkheid.

Gewaarschuwd werd wel van gemeentelijke wege

dat de Spalstraat ook duidelijk als winkelstraat in

gebruik dient worden te gehouden.

Het nut van de openbaarheid van bestuur heeft zich

bewezen, daar waren zowel de commissieleden als

ook de mensen op de publieke tribune van overtuigd.

De koffie die na afloop door gemeentebode G. Wol-

sink geserveeerd werdf smaakte dan ook opperbest.


