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Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Rha, Toldijk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken

Ga, vóór u op vakantie gaat, nog even naar uw Rabobank. En regel er in één keer al uw vakantie-
zaken. Buitenlands geld, reisverzekeringen, hulpverlening in het buitenland, reis- en/of Eurc

cheques, safeloketten. U gaat dan een stuk geruster op vakantie. Rahflllflllk

Waarom uw feest geven in de vernieuwde zaal van

Vakmensen in Vakantièwensen.

Hengelo: Raadhuisstraat 21 - Spalstraat 23 - Keijenborg: St Janstraat 44
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•rffisteliakker
Jtèngelo

Alle kermisdogen:

10 OLIEBOLLEN
5.25

De gehele week:

PLAATCAKE
2.35per stuk

Af d. brood:

Brabantse worsten-
broodjes
5 stuks 6.35

Woensdagmorgen in onze
koffieshop:

kop koffie + appel-
punt met slagroom

3.25
is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Heagelo Gld - TH 06768-1260

ITHO
taffelvenffilator

vanaf f 56.»

FA. ORDELMAN EN BUKMAN
Spalstraat 14 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1285 bgg 3580

* omdat onze zaal nu geheel gelijkvloers is

* omdat alle publiek nu rondom de dansvloer zit

* omdat U weer uitzicht op het buitengebeuren
heeft

* omdat uit onze keuken nog steeds de heer-
lijkste maaltijden geserveerd worden

* omdat de maaltijden verstrekt worden in onze
sfeervolle eetzaal
(Tevens barbecue-gelegenheid)

* omdat onze zaal capaciteit varieert van 10 tot
400 personen

* omdat onze prijzen zeer redelijk zijn
(Volgens afspraak met de plaatselijke horeca-
ondernemers

* omdat „Concordia" nog altijd garant staat
voor zijn uitstekende service en ouderwetse
gastvrijheid

* Daarom wil Concordia" graag uw toekomstige
adres zijn voor uw bruiloft, vergadering, ver-
jaardag, verlovingspartij enz. enz.

UW GASTVROUW EN GASTHEER:

ADA EN WIM BOERMAN
Raadhuisstraat 36 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1461

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

„DE HARBARGE"
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

TREF6ENTRUM PRETMAKERIJ
Zaterdagmorgen 12 juli

tijdens de volksspelen in de Bleekstraat
in en om ons café

veel gezelligheid en plezier
KOM ALLEN EN DOE MEE

Zaterdagavond 12 juli

GRATIS DANSEN
met orkest SPLENDID

Zondag 13 juli

stemmingsmuziek
in het café

CAFÉ. BAR-ZAAL __

WOLBRINK

Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTEBIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Te koop inruilmeubels

Lubbers Woonwinkel

tel. 05753-1286

SPORT GOED
met SPORTGOED

Roozegaarda sport
Bpalatraat 18. HeoMlo O.

Jan Oostendarp
HENGELO GLD

chef-lotto Pax

bode Pax-Praat

lijntrekker" Pax

wenst iedereen die er zin

in heeft een zonnige en

zomerse vakantie!!

Tot ziens in
september 1986

Muziekver. J U BAL
WICHMOND

haalt wegens vakantie in

de maand juli en in aug.

(23 aug. Oranjefeest)

geen oud papier op

Boerenzoon, 18 jaar, zag
zich gaarne geplaatst op
veehouderijbedrijf. In bezit
diploma M.A.S. Jan Maal-
derink, Beekstraat 3, Tol-

ük, tel. 05755-1724

WIJNBERGEN
biedt u deze kermis week:

plm 750 gram 75

DEZE WEEK:

extra voordelige bloemkool
WEER VOORRADIG

verse tuinbonen, capucijners,
doperwten enz.

In onze verkoop bloemenkas

deze week

1 SCINDAPSUS AUREA
695

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

Nu weer volop te koop VEBS GEPLUKTE

AARDBEIEN
(ook voor de weck of diepvries)

Maandags t.t'.m. vrijdag vanaf 7 tot 11 uur v.m.

FAM. WULLINK
Banninkstraat 54 a • Hengelo G • Tel. 05753-1427



Op zaterdag 12 juli 1986 hopen wij ons 25-jarig

huwelijk te herdenken en te vieren.

Om 10.30 uur wordt er uit dankbaarheid een

H. Mis opgedragen in de parochiekerk van St

Jan de Doper te Keijenborg.

JAN EN BIER HEBMANS

Harco • Irene

Torn - Mirjam

Elise - Geert

Saskia

Pastoor Thuisstraat 8,

7256 AX Keijenborg.

Tevens hopen wij op deze daff het 25-jarig1 be>

;.auii te herdenken van Schoenhandel Hermans

te Keijenbortf.

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur.

U bent van harte welkom in zaal Winkelman,

St Janstraat 3 te» Keijenborg.

WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

zaterdag 12 juli

de gehele dag gesloten

HERMANS SCHOENHANDEL
Past. Thuisstraat 8 - KEIJENBOBG

Tijdens zijn vakantie in Duitsland, ging plotse-

ling van mijn heen, mijn inniggeïiefde zoon en

onze lieve neef

KABEL JOHANNES LENSELINK

Hij werd 32 jaar.

Mede namens de familie,

C. M. Lenselink-Bosman

Hengelo Gld, 26 juni 1986.

Wichmondseweg 3.

De teraardebestelling heeft inmiddels in be-

sloten kring plaats gevonden.

KLOMPENMAKERS
WANDELTOCHT
KEIJENBORG

op dinsdag 15 juli a.s.

Afstanden 7 en 15 km

Startpunt: café „de Smid", Kerkstraat 11

te Keyenborg, tel. 05753-1293

Starttijil tussen 14.00 en 15.00 uur

Inschrijfgeld f 2.— zonder en f 4.— met her-

innering

Bezichtiging: klompenmakerij gebr. Willemsen,

de molen van de lam. Sloot en de kruidentuin

van de fam. Hilderink.

Na een fikse wandeling is er

gelegenheid tot barbecuen
in de gezellige tuin van

,'/ ,\ café DE SMID"
vV3?7 Kerkstraat 11 - KEIJENBORG

HENGELO GLD

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
om het

kampioenschap van Hengelo

VVV en touwtrekver. Bekveld houden weer

wedstrijden om het kampioenschap van Hengelo

op woensdag 23 juli a.s.
aanvang 's avonds half acht

terrein Berenpas, Wichmondsew. 41

Met deelnemers van vorig jaar wordt weer

contact opgenomen.

Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurt-

schappen, verenigingen, mits geen touwtrekver.

moeten zich uiterlijk zaterdag 19 juli a.s. melden

bij P. Berenpas, Wichmondseweg 41, tel. 1555

Een ploeg bestaat uit zes personen.

Tenminste 2 personen van een ploeg moeten

inwoner van de gemeente Hengelo zijn; deel-

nemers mogen geen lid van een touwtrekver.

zijn.

Ook deelname van jeugdploegen, 12 t.e.m. 16

jaar is mogelijk.

Een team mag ook gemengd zijn.

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen.bedanken

voor de belangstelling bij ons 40-jarig huwelijks

feest.

Dankzij uw kado's, bloemen, kaarten, geluk-

wensen en andere attenties, is het een onverge-

telijke dag geworden .

Onze hartelijke dank nogmaals.

HENDRIK EN GEBDA KNOEF

7255 NP Hengelo Gld, juli 1986.

„de Rustenberg", Varsselseweg 20.

ZATERDAG 12 JULI
kermiszaterdag, zijn wij,

bakkerij Kreunen
bakkerij Hekkelman
bakkerij Schabbink
bakkerij Bruggink

na 13.00 uur

GESLOTEN

Wegens vakantie gestoten
van 21 juli t.e.m. 9 augustus
Voor noodgevallen
(bijv. glasbreuk)
Eerste week tel. 2048 of 3109

Tweede week tel. 3492

Regelink's schildersbedrijf
BAADHUISSTBAAT 40 - HENGELO GLD

SPALSTBAAT 28A - HENGELO GLD - TEL. 05753-3636

houdt op vrijdag 11 juli a.s.

OPEN HUIS
vanaf 14.00 uur

ledereeen, die onze geheel nieuwe familie

videotheek wil bezoeken, i's van harte

we/kom

Een drankje staat voor u klaar

* Grote collectie video-banden

* Veel bekende films aanwezig op VHS en VCC

* Uitstekende parkeergelegenheid

VAKANTIE VOORDEEL AANBIEDINGEN

59.00
79.00
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Adlus graskantmaaier, elektr.

Harmsen prijs vanaf

Grasmachine handmaaier Harmsen prijs vanaf

Elektr. grasmachine B. en D., type R 5
Harmsen prijs 169.00

Verlengkabel oranje, met aangegoten stekkers

Harmsen prys 19.95

Heggeschoor, elektr. B. en D.

Harmsen prijs vanaf

Dekkleed met ringen, 2x3 meter

Harmsen prys

Zandschop ooo met T-steel
Harmsen prijs

Waterslang 1/2 " Harmsen prys per meter vanaf

Tuinspuitpistool Harmsen prys

Zwenksproe/er, 4 standen Harmsen prijs

Gieter, 70 liter Harmsen prys

Gloria schouderspuit, prima 5
van 93.— Harmsen prys

Tuinpomp, elektr.' rVS Harmsen prijs

4utowcrsborste/set met koppelingen en spuit
van 48.25 Harmsen prijs

Fort kruiwagen, 80 liter Harmsen prijs

Bosch boormachine Harmsen prys

Skil boormachine, 520 wott
Harmsen prijs

B. en D. vfokschuurmochine
Harmsen prijs

8. en D. decoupeerzaagmacn/ne
Harmsen prijs

Barbecue's Harmsen prys

Houtskool, briketten, aanmaakblokjes enz.

Aanbiedingen geldig t.e.m. 2 aug. 1986

139.00

15.00

17.95
0.75
7.95

17.95
6.95

74.00
399.00

28.50

84.50

99.00

189.00

69.00

69.00
17.95

HARMSEN
IJZERWAREN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

HENGELOSE KERMIS

Zaal Langeler
Woensdag 9 juli vanaf 10.30 uur

DANSEN
m.m.v.

Madiqo Combo
Vrijdagavond 11 juli optreden

IESELKAPEL
Zaterdagavond 12 juli

gezellig DANSEN
m.m.v.

Madigo Combo

Kermisprogramma 1986

Vrijdag 11 juli

Top 40 drive-in show
Kaarten d f 6.— aan de zaal

(geen voorverkoop)

Zaterdag 12 Juli Ouderwets gezellig feestvieren
met het alom bekende orkest

THE DUTCH BOYS
Kaarten a f 10.— aan de zaal en in de
voorverkoop.

(Tevens taf el reservering mogelijk)

Zondag 13 juli DANSEN
met het toporkest

RENDEZ-VOUS

DISCO-BAR INVENTION
Zaterdag 12 juli tijdens de kermis
geopend. Toegang gratis



Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 nieter diep)

Ontijzen ngsf i l ter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 • TEL. 05755-2041

VanBt.e.m. 19 juli ,

10 pet korting
op alle voorradige goederen

ZIE ETALAGE

Grotenhuys
TEXTIEL

spalstraat 18 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1823

'CELO
l l i ter 3 sterren JONGE GENEVER

18.45
l liter CATZ VIEUX

18.95
l liter POLLKN BESSENGENEVER

14.45
l fles JOHNNY WALKER WHISKY

25.75
l fles HANSEN RUM 54%
(speciaal voor de rumtopf) 24.75

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Hengelose kermis
Wij zijn moeilijk te bereiken
tijdens de kermis

Daarom voordeelprijzen op:
tuinstoelen - parasols
ligbedden - tafels

koelboxen - barbecue'*

deurgordijnen enz.

p.s.

grote partij l N M AA KG L AZEN
tegen weggeefprijzen

Bleekstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1360

Ook tijdens de

BOUWVAKVAKANTIE
van vrijdag 11-7-'86 t/m zaterdag 2-8-'86

ZIJN WIJ GEOPEND
'

Showroom geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen kobpavond.

Afhalen: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur

In de vakantieperiode
wordt niet bezorgd. —

H.C.L BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

v Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141. v

OPRUIMING
DAMES ONDERGOED
4 badstof slips 10.00
Extra grote maten 3 voor 10.00
Elastiek katoen
taille 4.95 heup 4.75
of 5 voor 20.0O
B.H. 's va. 7.50
Corselets v. a. 30.00

DAMES NACHTKLEDING
Pyama, tricot v.a. 20.00
Nachthemden v.a. 15.00
Dusters (kort) v.a. 10.00

v.a. 35.00

BADKLEDING
Badpakken en bikini's
10.--, 15.-, 20.--, 25.00

Lange bedrukte T-shirts
uitzoeken

Handdoeken
Theedoeken 3 voor
Heren zakdoeken 6 voor
Dames zakdoeken 4 voor
Washandjes 6 voor

Restanten kniekousen en sokjes
tegen spotprijs

Restanten confectie
zeer laag geprijsd

20.00

8.90

10.00

10.00

5.00

10.00

Dusters (lang)

Zie onze ZES etalages

En als klap op de vuurpijl:

OP ALLE AFGEPRIJSDE STOFFEN
nu 3 meter halen en 2 betalen

Schröder
BIJ DE KERK

HENGELO GLD

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51» (achter Edah) - 05753-3460

Kermisdagen - Palingdagen

Speciaal deze week:
250 gr gerookte PALING 3.75

ledere dag warm gebakken VIS

HEEFT U ONZE

HOLLANDSE NIEUWE
AL, GEPROEFD?

nu per stuk 2i25

Wij wensen u een prettige kermis

Zomerse dagen

DEZE WEEK:

Wittebroodjes e halen 5 BETALEN

Duitse Landbrötchen
6 halen 5 BETALEN

Krentebollen e halen 5 BETALEN

MET DE KERMIS: de echte

HENGELOSE BOLUSSEN
7 halen 6 BETALEN

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

Exclusief in brood en banket

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

8 <
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x

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT t» - TEL 1108

DEZE WEEK:

o

*

KOFFIEBROODJES
(met aardbeien)

van 1.25 voor 1.00 i
Eigengebakken ROGGEBROOD

van 1.25 voor 1

va
§

aa KVA • HHMM va MWMVAV aa MVA

„DE KNOTS"
Wij zijn zaterdagmiddag
12 juli né 12.30 uur

GESLOTEN!!
JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg 45 - Hengelo Gld - TeL 05753-2616

KERMISVOORDEEL:

BAMI of NASI
500 3.10

Amt>a<:tHtcli jke /Slagerij

. Rater in

„DE SPANNEVOCEL"
RUIMT OP!

ZIE DE LAGE PRIJZEN
Zie de etalages Zie de etalages

Wij zijn
de vakman
De fietsvakman herkent u onmiddellijk aan zijn
service, aan zijn technische kennis, aan zijn
bereidheid om alles voor u te doen.
De fietsvakman herkent u aan de merk-
fietsen die hij verkoopt.
Want hij is uiterst kritisch als het
om kwaliteit gaat.
Vandaar dat wij zoveel Gazelle
modellen in huis hebben.
Topkwaliteit van koplamp tot
achterlicht.

Verwen u zelf
met een Gazelle

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 • Hengelo Gld • Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Zorg vóór de vakantie voor een optimale conditie va
uw auto, zodat u straks kunt genieten van een
welverdiende rust.

^05753-7977,..
maak een afspraak voor een

VAKANTIE-
BEURT

W AT DOEN WIJ:

In- en verkoop nieuwe en

gebruikte automobielen.

ir Reparatie en onderhoud van alle
merken.

* Schade en spuitwerk

Keijenborg (Gld.)
Op échte service

afgestempj



Het 50-jarig huwelijk op 26 juni j.L, heeft ons

heel veel fijne reacties opgeleverd.

Alle belangstelling, in welke vorm dan ook,

tfri'l't ons reden tot vreugde en daarvoor harte-

lijk dank.

H. MAALDERINK

G. MAALDERINK-STEGK

Hengelo Gld, juli 1986.

„Veldorhoff", Bruinderinkweg 1.

HENDRIK KELHOLT
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in

VASTE PLANTEN

Voor de maand juli en half augustus vragen wij

enkele

vaka ntie-mede werkers
Telefonisch aanmelden op woensdag 9 juli tus-

sen 19.00 en 20.00 uur. Tel.. 05753-1255

Hengelose kermis
Vanwege de optocht en het vogelschieten

is onze zaak

zaterdag 12 juli
na 12.30 uur GESLOTEN

Wij verzoeken U hiermede rekening te willen

houden en zeggen bij voorbaat dank voor uw

medewerking.

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

Een plezierige kermis gewenst

OPRUIMING
Grammofoonplaten 9.95 per stuk

4 voor 25.--

Platenbar „DE SPANNEVOGEL"

M.i.v. heden ook op maan-
dag geopend vanaf 16 uur
Cafetaria d'n Olden Kriet,

Wichmond

Te koop konijnen, Vlaamse

Reus, bij Henk en Mark

Ruesink, Hoogstraat 21 Tol

dijk, tel. 05755-1306

Te koop planten Alle soor-
ten koolplanten, prei, knol-

selderij, selderrj, peterselie

en bieslook. Niesink, Past.

Thuisstr. 10, Keijenborg

Te koop elektr. fornuis

met oven i.z.g.st..

Tel. 057554338

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 JULI

Herv. Kerk (Reraigiuakerk)

10 uur ds Kabel

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Hendriks

Vrtfz. 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 7 t.r.m. 13 juli

F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarrano. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Glo

Tel. 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen:05752-1230

Kruisvereniging:

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
KeJjenborgrPast. Thulsstraat 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 tflde
de nodige informatie.

R.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.

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur

TACX SCHOENMODE TOTAAL VERBOUWD

De plannen om hun zaak te verbouwen hadden de
heer en mevrouw Tacx van Tacx Schoenmode al lang
in gedachten en vorige week zijn ze volledig ten uit-
voer gekomen met een grondige verbouwing van de
zaak.
Allereerst werd het woongedeelte van beneden naar
boven verplaatst zodat er ruimte ontstond voor de
vergroting van de magazijn-opslagruimte.
Daarna kwam de winkel aan de beurt en het resul-
taat mag er meer dan zijn.
In korte tijd werden door bouwbedrijf Snelder, instal-
latiebedrijf Winters,, fa.^ Jan Arendsen, schildersbe-
drijf Regelink een pracht van een winkel gemaakt.
Het gehele voorfront met de etalages is veranderd,
waardoor een royale entree is ontstaan*en een zeer
ruime winkel, waarin de heer en mevrouw Tacx hun
uitgebreide collectie op fraaie wijze aan het publiek
kunnen tonen.-
Zeer velen kwamen hen op het Open Huis ter gelegen
heid van deze opening gelukwensen met hun nieuwe
aanwinst.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
GEMEENTE HENGELO GLD

De gemeenteraad heeft:
1 vastgesteld de notulen van zijn vergaderingen van
24 en 29 april en 3 juni 1986;,
2 een aantal wegen onttrokken aan het openbaar ver-
keer ;
3 besloten tot uitbreiding van het aantal aandelen
van de N.V. Gamog en N.V. W.O.G.;
4 medewerking verleend voor de aanschaf van meubi-
lair enz. t.b.v. de St Bernardusschool te Keijenborg;
5 de heer R. van Gijssel benoemd tot directeur van de
openbare basisschool „Rozengaardsweide".

Hotel „LEEMREIS"
CAFE-RESTAURANT

Annex SLIJTERIJ

,,UrtM voor 'n GEZELLIGE AVOND

..Goed" adres voor: VERGADERINGEN,
RECEPTIES - BRUILOFTEN
PARTIJEN

(«Voor U" in gemoderniseerde vergrote ZAAL
Airconditioning en geluidsinstallatie

Tel. 05753-1274

GESLAAGD

In Den Haag slaagde voor belastingconsulent Geraldo
Nijenhuis uit Hengelo Gld. Hij genoot een 6-jarige op-
leiding bij de federatie van belastingconsulenten.
Aan-het instituut Schoevers te Arnhem slaagde
Marian Zriürh^link voor het diploma afdelingssecre-
taresse.
Voor het gezellendiploma brood en banket slaagde
aan de streekschool te Doetinchem, Irmy Zaarbelink.
Zij is werkzaam bij bakker Jozef Schabbink.

OPENING VIDEOTHEEK IN HENGELO GLD

In tde Spalstraat op de plek waar eerder garage Wen-
ting zijn'bedrijf had, is de laatste tijd hard gewerkt.
Eerst werden woonhuis en garage gesloopt en de
showroom is volledig verbouwd tot een videotheek.
De verbouwing was in handen van de fa. Klein Zes-
sink-Notten.
Het voorfront werd vervangen door een nieuwe
winkelpui en ook het interieur ondering een^ grote
gedaanteverwisseling.

De vele video-films staan in kasten langs de( wanden
opgesteld, zodat men goed z^jn keuze kan doen.
Voor iedere smaak is er voldoende^ keus.
Voor de streekfunctie die Hengelo Gld vervult, is de
videotheek een aanwinst.
Vrijdag a.s. wordt een Open Huis gehouden i.v.m. de
opening^ Zie hiervoor de advertentie in dit blad.

Nu volop

zelf aardbeien plukken
voor f 2.-- per kilo

Gaarne van tevoren berichten:
tel. 05753-1427

FAM. WULLINK
Bannlnkstraat 54a - Hengelo Gld

PLAYBACK KAMPIOENSCHAP
TIJDENS BKADEKIK HENGELO GLD

De Hengelose Braderie, al vele jaren georganiseerd
door de HKM, kreeg een aantal jaren geleden er een
trekpleister bij in de vorm van een kampioenschap
Play back. Sinds dit onderdeel is' toegevoegd is er
zowel door deelnemers als publiek enthousiast op
gereageerd. Ook tijdens de komende Braderie op 30
en 31 juli a.s. in de Kerkstraat, s het weer onder-
deel van het programma.
Bij de organisatoren

v
 zijn al hee wat inschrijvingen

binnen. Er kunnert nog enkele bij. Men dient dan wel
snel conctact op te nemen met Jean Kreunen, Markt-
straat 6 of 's avonds Maanstraat 1.
Een extra optreden is toegezegd door de formatie
„Hurricanes", die onlangs nog optraden tijdens een
reünie en hoogtij vierden met hun toppers uit de
jaren '60. Het commentaar bij deze kampioenschap-
pen

v
 zal weer verzorgd worden door Bert van Peter-

sen, die al meer met dit bijltje gehakt heeft.

6e KLOMPENMAKERS WANDELTOCHT

Op dinsdag 15 juli a.s. .wordt er al weer de zesde

klompenmakers wandeltocht gehouden.

De start is bij café „de Smid" te Keijenborg. (Zie

voor verdere gegevens,de advertentie in dit blad).

Deze mooie wandeltocht voert langs landelijke wegge-

tjes naar de ambachtelijke klompenmakerij van de

gebr. Willemsen, de in bedrijf zijnde molen,van de

fam. Sloot en de kruidentuin van de fam. Hilderink

Na een fikse wandeling is er gelegenheid tot barbe-

cuen in de gezellige tuin van café „de Smid".



BENOEMING NIEUWE DIBEKTEUR
OPENBARE BASISSCHOOL „ROZENGAARDS-
WEIDE"

Door het plotseling overlijden van de heer Dijkstra
ontstond een vacature voor direkteur van de open-
bare basisschool „Rozengaardsweide" te Hengelo Gld
In de recent gehouden gemeenteraadsvergadering is
met algemene stemmen benoemd Roelof van Gijssel,
die al meer dan 18 jaar aan deze school verbonden is
Van Gijssel, afkomstig uit Zuidwolde volgde in Arn-
hem aan de pedagogische school zijn studie met de
opleiding voor hoofakte.
Reeds geruime tijd trad hij op als plaatsvervanger.
Van vele zijden mocht hij felicitaties in ontvangst
nemen met zijn benoeming.
Het schoolteam is nu als volgt: R. van Gijssel,
J. Wenneke-Aartsen, E. v.d. Stoep, G. v.d. Boom-v.d.
Mik, G. Koldenhof-Postma, W. Heesen en A. Berends.

FITNESS-CENTRUM IN STEENDEREN

Twee enthousiaste beoefenaren van de fitness-sport
hebben een gedeelte aan de J. F. Oltmansstraat 5
(beter bekend als café Heezen) gehuurd waar momen
teel met man en macht gewerkt wordt om een fit-
ness-accomodatie in gereedheid te brengen.
Op l augustus 1986 zal dit centrum open gaan.
Er is dan een

v
 prachtige accomodatie van 100 m2

gerealiseerd met kleedkamers, douches enz.
Men kan ook terecht voor een zonnebankkuur. Men
denkt met dit centrum in een behoefte te voorzien
voor jong en oud. Om er ontspanning te vinden en
beoefening van de fitness-sport. Dagelijks kunt u
er zowel vrij als onder leiding trainen. Verenigingen
of groepen kunnen deze accomodatie , af huren om
extra trainingen te realiseren.

Voor all j DRUKWERKEN zoals

FAMILrEDRUKWERK

geboorte- en ̂ 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

HENGELOSE KERMIS

Het mastklimmen is ook dit jaar weer een spectaculair onderdeel v.h. programma

Er is weer veel te beleven met de Hengelose
kermis, die op woensdag 9 juli begint met zijn
grote lunapark, de grote kermismarkt met
dtandwerkersconcours en keuringen van paar-
den, 's Avonds de eerste straten motorcross in
Hengelo Gld in de Spalstraat van 19.00 tot 21.00
uur. Vrijdags zijn er de traditionele klndespelen
op sportpark het Elderink, terwijl 's avonds in
zaal Langeler de leselkapel uit Doetinchem een
optreden verzorgt me* de van hun bekende mu-
ziek, een bezoek meer dan waard.
's Zaterdagsmorgens zijn in de Bleekstraat bij
café Wolbrmk de volksspelen met o.a. ring-

rijden voor dames en heren en het spectaculaire
mastklimmen. De deelname mag echter genist
wat groter zijn zoals voor een aantal jaren te-
rug. Jong en oud, kom en doe mee, het is er
zo als altijd, hij/onder gezellig, 's Middags volgt
het vogelschieteiu Iedereen is benieuwd wie de
nieuwe koning wordt.
's Zondagsmiddags trekt de grote kermisop-
tocht door de straten van Hengelo Gld, waar
veel publiek op al komt.
Een bezoek aan de kermis met ztyn lunapark
mag beslist niet op het programma ontbreken.

„OPEN DAG" RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Op zaterdag 11 oktober 1986 zal er in en om het ge-

meentehuis te Hengelo Gld een Open Dag van de

rijkspolitie post Hengelo Gld worden gehouden. Die

dag zullen vele facetten van de rijkspolitie worden

belicht om een ieder een indruk te geven 'van het

werk.

Een dag eerder azl de rijkspolitiekapel in sporthal „de

Kamp" een optreden verzorgen. De entree hiervan

bedraagt f 2.50.

Wij wensen U allen
heel veel plezier

met de Hengelose kermis

Familiedrukwerk?
De mooiste geboorte-, jubileum- en

gelegenheidskaarten kunt U bij ons

uitzoeken en laten drukken.

tl 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 9 - 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



kuilgras - kuïlmais

hooi en stro
bostel en perspulp
enz. enz. enz.

A. JANSSEN
TOLDIJK

Tel. 05755-1482

SOEPENBERG

FOURAGES

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

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. 06753-1424

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

bU café

„D'n Olden Kriel"
Wtchmond

TeL 05754-286

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Gekookte BOERENHAM

100 gr

KATENSPEK

100 gr

SCHOUDERHAM

vacuüm 100 gr

Gemengde FRUITVLAAI

650 gr

159
129
109
695

AH halfvolle vanille

YOGHURT liter

AH KNAKWORST

blik 200 gr

AH tissue KEUKEN-

ROLLEN 2 rol

ARIëL of DASH 3

koffer 2 kg

155
139
189
775

Mtariiia's
kg359

Voorradig: HONING-, WATER- en

SUIKERMELOENEN

Mager

rundergehakt
500 gr 498 kg

Zaterdagvoordeel:

VARKENSFILET LAPJES

100 gr

Ma. - di. 14 en 15 juli

Magere SPEKLAPJES

500 gr 398 kg

179
698

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

TIJGERBROOD

gratis gesneden

188
198

Hooghoudt JONGE JENEVER

liter

Pollen BESSENJENEVER

liter

1765
1445

albeft heijn

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

DE KAASPLANK

BUITENLANDSE KAAS
vrijdagmiddagmarkt

zoutloos vo/vef
boeren belegen

knakworst

IEDERE
WEEK
EEN

KRANT
MET

NIEUWS
VOOR

WINKELIER
EN

KLANT!

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

info *0
lijn 070-614614

d

VISHANDEL

J. HOEKSTRA
TEL. 05750-19T71

Van de week niet alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de

kermismarkt in Hengelo Gld.

Onze kermismarktreklame:

grote pot ZURE HARING
geen f 4 . — maar f3.25

Ordelman & Dijkman
installateurs, gas, ivater,eiektra,cv.

Tijdens de bouwvakvakantie zijn
wij te uwer beschikking met een
beperkte personeelsbezetting.

Wij wensen u prettige vakantie!!

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

• MEUBELEN
• VLOERBEDEKKING etc.
• GORDIJNEN
• ZONWERING
• Voor VAKWERK

Wasautomaaf stuk?

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

J
/2 jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN - MEUBELEN - BEDTEXTUEL

WANDDECORATIES - BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: ooi.

HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

\

DISBERGEN
woninginrichting - textiel
baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Te/. 1425

GEMEENTE HENGELO
PROVINCIE GELDERLAND

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29,

• eerste lid van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne bekend, dat bij hen aanvragen voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn
binnen gekomen van:

de heer B. Mentink, Uilenesterstr. 27 te Keijen-
borg, voor het wijzigen van een veehouderij-
bedrijf met mestosplag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld, sectie H,
nummer 2327, plaatselijk gemerkt Uilenester-
straat 27;

de heer G. A. Groot Roessink, Mokkinkdijk 3
te Hengelo Gld, voor het oprichten en in wer-
king hebben van een veehouderij met mestop-
slag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld, sectie K, nummer 2051, plaatselijk
gemerkt Mokkinkdijk 3;

de heer H. Buunk, Mokkinkdijk l te Hengelo
Gld, voor het oprichten en in werking hebben
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie K, nummer 3186, plaatselijk gemerkt
Mokkinkdijk 1;

de heer G. W. M. Kaak, Hesselinkdijk 3 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en in werking heb-
ben van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Geld, sectie B .nummer 2011, plaatselijk ge-
merkt Hesselinkdijk 3;

de heer E. J. Olthof, Lankhorsterstraat 21 te
Hengelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie L, nummer 19, plaatselijk gemerkt
Lankhorsterstraat 21;

de heer A. J. Dinkelman, Beijerinkdijk l te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie F, nummer 1417, plaatselijk gemerkt Beije-
rinkdijk 1;

de heer H. Groot Roessink, Hazenhutweg 12 te
Hengelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het per
ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,
sectie D, nummer 2173, plaatselijk gemerkt
Hazenhutweg 12;

de maatschap Obbink, Broekweg 10 te Hengelo
Gld, voor het oprichten en inwerking hebben
van een veehouderij met mestopslag op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,
sectie H, nummer 1941, plaatselijk gemerkt
Broekweg 10;

de heer A. D. J. H. Verstege, Ruurloseweg 73 te
te Hengelo Gld, voor het oprichten en inwer-
king hebben van een veehouderij met mestop-
slag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld, sectie E, nummer 1557, plaatselijk
gemerkt Ruurloseweg 73;

de maatschap Haaring, Beunksteeg 2 te Hen-
gelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen van
een veehouderij met mestopslag op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld, sec-
tie C, nummer 1076, plaatselijk gemerkt Beunk-
steeg 2;

de heer G. J. H. Haggeman, Riefelerdijk 9 te
Hengelo Gld, voor het oprichten en inwerking
hebben van een varkens- en mestkuikenbedrijf
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld, sectie H, nummer
2577, plaatselijk gemerkt Riefelerdijk 9;

de heer J. H. Berendsen, Bremweg 5 te Hen-
gelo Gld, voor het oprichten en in werking heb-
ben van een veehouderij met mestopslag op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld, sectie E, nummer 1553, plaatselijk gemerkt
Bremweg 5;

< l e heer R. Ruiterkamp, Vierblokkenweg 2 te
Hengelo Gld, voor het oprichten en in werking
hebben van een veehouderij met mestopslag op
het perceel kadastraal bekend gemeente Hen-
gelo Gld, sectie D, nummer 2177, plaatselijk
gemerkt Vierblokkenweg 2.

Zij zijn voornemens de vergunningen te ver-
lenen onder het stellen van voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en
andere ter zake zijnde stukken liggen ter ge-
meentesecretarie, afdeling bestuurszaken, vanaf
8 juli 1986 tot 8 augustus 1986 elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur ter inzage en bovendien elke donderdag
vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Na deze
datum tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvragen, liggen bovengenoemde
stukken elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
ter gemeentesecretarie, alhier, ter inzage. Des-
gewenst kan aldaar mondelinge toelichting op
de stukken worden verkregen.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht
(telefoon 05753-1541, toestel 24), kunnen tot één
week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan
tevens gelegenheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling over de betreffende aanvraag
tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de
overige aanwezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovenge-
noemde datum schriftelijk bij hun college wor-
den ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift
indient kan verzoeken zijn persoonlijke ge-
gevens niet bekend te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en de belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aan-
leiding van de beschikking beroep kunnen in-
stellen bij de kroon.

Hengelo, 8 juli 1986.

Burgemeester en wethouders

voornoemd,

Mr A. W. J. van Beeck Calkoen,

burgemeester

K. Verhoeff, secretaris


