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Verschijnt dinsdags in:
Hengelo Gld, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Rh a, Tol d ijk, Wie h mond-Vier akker

en omstreken.

Peugeot 2O5

nu al wereldkampioen RALLY 1986

.Peugeot 205. Winnaar in de 1000 meren Rally.
Opnieuw een ijzersterke prestatie van de Peugeot 205. De Wereldkampioen
Rally's 1985 zorgt ook dit jaar weer voor succes, l - Peugeot 205 Turbo 16
E2/T. Salonen. 2. Peugeot 205 Turbo 16 E2/J. Kankkunen.
B.Lancia Delta S4/M. Alen.

DE IDEALE WAGEN!!

Q Betrouwbaar

0 Zuinig

£ Al vanaf f 205.— per maand

PEUGEOT is oké

AOTOMOBIELBEDRIJF

erhof
Bleekstraat 14

HENGELO GLD

Tel. 05753-1947

Tip van de week:

OVERHEERLIJKE

GRILLWORST
100 gram 1-05

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

i
w

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l» - TEL 1358

DEZE WEEK: •

KRUIDCAKE of g
KRUIDKOEK :

H <

van 4.30 voor 3 50 ^fS w • ww *.

£ WIJ ZIJN MET VAKANTffi VAN §

§ 22 sept. t.e.m, maandag 29 sepi. *
X Dinsdag 30 sept. staan wij weer voor u klaar

VH 3KHVM Hd KVA • HSTHMVH ^KHVM Hd NVA

Wie komen er volgende
week?

Gevraagd

tractor-chauffeur
voor de mais-oogst

Tevens gevraagd MAÏS

LOONBEDRIJF

NIESINK
Weeninkweg l, Ke^enborg
Tel. 05753-1585

Gevraagd meisje of jonge
vrouw welke afwisselend
voor enkele dagen kan in-
vallen met koken en andere
werkzaamheden. Kampeer-
boerderij „de Haverkamp",
Hengelo Gld, tel. 05753-7219

Opgelet! Volgende week
komen ze bij Bakkerij
Kreunen!!

Te koop walnoten en per-
ziken. Op bestelling. H. J.
Vlemingh, Broekweg 6,
Hengelo Gld, 05753-1848

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:

150 gram

gekookt ontbijtspek

1.50
150 gram

slagersham

1.95
B|j aankoop van een

eigengem. rook worst

500 gr zuurkool gratis
500 gram

zuurkoolspek

4.95

Dagreklames

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram

gehakt + kruiden
395

500 gram

verse worst 450
Donderdag, vrijdag, zaterdag

malse varkenslappen

schouderkarbonade

malse biefstuk

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

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

HUTSPOT

zak pi m 750 gram 95

Volop kisten APPELS
tegen aantrekkelijke prijzen

Elke dag aanvoer VERSE GROENTEN

Zie onze dagaanbiedingen

In onze verkoop bloemenkas

VOLOP

Hollandse DROOGBLOEMEN
plm 25 soorten

Deze week boeketjes vanaf

395

De bloemschikcursus start

9 oktober 1986

Opgave nog mogeUJk

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

5.25

•t(Sêste1>akhei
fyolslnuui Tel 1250 Jfengelo

Deze week vers

van uw Echte Bakker

Afd. bonket:

TOMPOÜCEN
5 stuks

Afd. brood:

de laatste week van de aktie

voor Kenia

KENIA BROOD
U weet: 50 et van dit brood is voor

het goede doel

2.90
is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
SpaUtraat 21 - Hengelo Gld • Tel. nft7ft8-l2«A

ZONDAG 27 SEPT. A.S.

herfst-oriënteringsrit
HAMOVE

Start en finish: „de Zandheuvel",

Ruurloseweg 80 te Hengelo Gld

Ditmaal een keur van bloemen of planten als
prezen.

Inschrijving vanaf 13.30 uur • start 14.00 uur

KOMT, KIJK EN ZBET

WAT

VISHANDEL

„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) • 05753-3460

l kg KODLVIS FILET 12.50
Heerlijk om te bakken of te stoven

4 gebakken BOKKING

VIS, minstens lx per week

op uw dis!!

4.75



KICKBOKSEN
op woensdag 17 sept.

van 19.00 t.e.m. 20.00 uur

GRATIS PROEFLES

Hummeolseweg 7 - Hengelo Gld

JUDO:
dinsdag 16.00 te.ni. 17.00 uur 6 te.m 10 jaar

17.00 t.e.m. 18.00 uur 10 t.e.m. 13 jaar
18.00 t.e.m. 19.00 uur 13 jaar en ouder

Zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 (z^-ingang)

Te koop carport, 2.50x2.32x
10 mtr (incl. betonnen voet
Tel. 05753-1701

Na een fijne vakantie kan
de rok of broek wat strak
aanvoelen. Gelukkig is er
Maslovit-afslankbrood.
Malsovit wordt voor U ge-
bakken door:
bakkerij Hekkolman, Raad-
huisstraat 35, Hengelo Gld

Wij zoeken huishoudelijk
hulp voor plm 8 uur per
week. Werktijden in over-
leg. Tel. 05755-1305

Te koop Solex. Tel. 05750-
18865, na 20.00 uur

Te koop l paar rubber ge-
voerde Franse rUlaarzen
maat 39, lOx gedragen
f 75.— Bellen tussen 18.00
en 19.00 uur, 05753-3370

Te koop of te ruil 2 zwart-
bles schapenrammen, ge-
schikt voor de dek. Tevens
te koop gevraagd l zwart-
bels ram. Heuskes, Toldijk
Tel. 05753-1259

TH.A. A. HOOMAN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Te koop 14 ha suikerbieten
koppen. Te huur woning in
buitengebied. Tel. 05753-
2317
Te koop 3 ha bietenkoppen
A. J. Gosselink, Reigers-
voortseweg 24, Toldijk

Te koop 2 ha zware mals

Briefjes inleveren voor

zaterdag 20 sept, 6 uur

J. Luimes, Wichmondse-

weg 57, Hengelo Gld

tel. 05753-1417

Te koop 40 are beste mals. H. Vciezekolk, Hoogstr. 18
Toldijk.

MANNENKOOR ZELHEM WEER AKTIEF

Het christelijk mannenkoor Zelhem is na de vakantie
weer met veel enthousiasme aan de repetities be-
gonnen onder leiding van dirigent FG.J. Scheffer.
In het programma voohet komende seizoen is naast
de jaarlijkse uitvoering opgenomen een concert in
de Lambertikerk samen met een ander mannenkoor,
en op verzoek zal er worden opgeteden in bejaarden-
centra enz.
In juni 1987 hoopt men deel te nemen aan een conc-
cours. Men is dan nu ook begonnen met het instu-
deren van een nieuw repertoire.
Het koor bestaat uit bijna 60 leden en kan zeer wel
nog versterking gebruiken bij de verschillende par-
tijen, ledere donderdagavond wordt er gerepeteerd
van 20.00 tot 22.00 uur in „Dennenlust" te Zelhem.
Belangstellenden kunnen gerust een kijkje komen
nemen.
Voor inlichtingen kan men ook terecht bij de heer
G. J. van Roekei, Hengeloseweg 14, Zelhem, 08342-
1676 of de heer H. A. Hulshof, Hogenkampweg 26,
Hengelo Gld, 05753-2732.

VERVOLG APV

Parkeren van kampeerwagens, caravans e.d.
In artikel 150 van de APV zijn bepalingen opgenomen
met betrekking tot het parkeren van kampeerwagens,
caravans e.d.
Zo is het verboden dergelijke vervoermiddelen op "een
weg of openbare grond te parkeren langer dan drie
achteenvolgende dagen.
Het parkerten op ten hoogste 3 achtereenvolgende
dagen wordt niet verboden, opdat de betrokkene de
gelegenheid zal hebben zijn kampeerwagen of caravan
voor een te ondernemen reis gereed te maken, res-
pectievelijk na de reis op te ruimen.
In genoemd artikel is ook bepaald, dat het verboden
is een voertuig, met inbegrip van de lading, een
lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer
dan 2 meter, een oplegger, een aanhangwagen, of een
samenstel daarvan, te parkeren waar burgemeester
en wethouders dit schadelijk achten voor het uiterlijk
aanzien van de gemeente.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILKDRUKWERK

geboorte- en f 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

DAMNIEUWS

In de 2e rond werden er enkele verrassende partijen

gespeeld. De kampioen J. Visschers speelde goed,

maar was te gretig in het middenspel, zodat hij een

puntenverdeling moest toestaan tegen G. Botterman.

H. Luimes die aanvankelijk op winst stond, wilde dit

te snel af maken, waardoor R. Regelink de kans zag

de partij naar zich toe te trekken.

Uitslagen: v. ManenHeijink 0-2, Halfman-Eijkelkamp

1-1, Harkink-Hoebink 0-2, Vos-Kreunen 1-1, Wentink-

H. Vos 0-2.

In de eerste groep staan Hoebink en H. Vos met 2

zeges bovenaan, in de 2e groep staat G. Botterman

bovenaan.

OPBRENGST KOLLEKTE KON. WILHELMINA
FONDS

De kollekte van het Kon. Wilhelmina Fonds voor de
kankerbestrijding heeft in de gemeente Hengelo Gld
f 14.935,55 opgebracht.
De dank gaat uit naar alle gevers, geefsters en col-
lectanten en -trices die voor dit mooie resultaat heb-
ben gezorgd.

AFSCHEID DS ADOLFSEN
Zondag 7 sept. j.l. heeft de Herv. gemeente Steen-
deren-Bronkhorst afscheid genomen van haar voor-
ganger, ds J. Adolfsen. Na een periode van 5y2 Jaar
in Steenderen te hebben gewerkt en een ambts-
periode van 33 jaar, gaat ds Adolfsen egbruik maken
van de Vut-regeling. om zich aan zijn hobby's te
wijden, waar hij tot nu toe niet aan toe kwam, zoals
muziek en het vertalen van liederen van het Neder-
lands in het dialect.
Na de afscheidsdienst die gehouden werd in de dorps-
kerk, waar zo'n 500 aanwezigen waren, werd de
predikant toegesproken door de sciba mevr. D. Wun-
derink-Harenberg, namens de kerkeraad en de Herv.
gemeente.
In „Het Anker" kregen de genodigden alle gelegen-
heid om onder het genot van een kopje koffie nog
even met de predikant en zijn echtgenote te praten.
Ook werd hier een door hun kinderen gemaakte
video-film vertoond over het leven van hun vader en
kwamen verschillende mensen aan het woord uit
vorige gemeente waar ds Adolfsen predikant was ge-
weest. Donderdags voor de afscheidsdienst was er
voor gemeenteleden de gelegenheid afscheid te nemen
in zaal „Den Bremer", waar door het afscheidscomité
het programma „in de hoofdrol" weed gepresenteerd.
Vele oud-bekenden en bekenden van de fam. Adolfsen
kwamen onverwacht het podium op.
Door de Herv. gemeente werd aan het eind van de
avond de predikant een video aangeboden.
Mede door de goede organisatie van het afscheids-
comité en de warme belangstelling, is het ongetwij-
feld een afscheid geworden dat de scheidende predi-
kant niet licht zal vergeten.

tei „IEEMREIS"
CAFE-RESTAURANT

Annex SLIJTERIJ

.,Uft" voor 'n GEZELLIGE AVOND

„Goed" adres voor. VERGADERINGEN,
RECEPTIES - BRUILOFTEN

PARTIJEN

..Voor U" in gemoderniseerde vergrote ZAAL

Airconditioning en geluidsinstallatie

Tel. 05753-1274

BIJEENKOMST NVEV

Ondanks de taptoe kon de presidente toch een flink
aantal aanwezigen welkom heten in zaal Concordia.
Tijdens deze samenkomst werd een zeer aktueel onder
werp behandeld, t.w. drugsverslaving.
Srpeker was de heer Theo van Dam, zelf een drugs-
verslaafde en schrijver van het boek: Keerpunt van
een junkie.
Hij verteld op openhartige wijze hoe hij tot het ge-
bruik van drugs gekomen was, zijn leven als junkie
en zijn afkickperiode.
Ook de vragen die hem gesteld werden, beantwoordde

hij zeer openhartig. Tijdens zijn verhaal benadrukte

hij herhaaldelijk dat het zeer belangrijk is dat de

band kind - ouders hoe klein en moeilijk dan ook,

moet blijven bestaan, dit uit eigen ervaring.

Aan het eind van de avond bedankte mevr. Rade-

makers de spreker en bood hem een enveloppe met

inhoud aan en een bloemetje.

IN HART EN NIEREN

Deze veel gebezigde uitdrukking wil aangeven, dat

men van een zaak doordrongen is en er ook achter

staat, De Nierstichting die in ons maatschappelijk

bestel een belangrijke en levensreddende functie ver-

vult, voelt zich ook met hart en nieren verbonden

met de problemen van duizenden patiënten die op

hun hulp wachten.

Alle hulp kost ontzaggelijk veel geld en dat dient

ergens vandaan te komen.

Eenmaal per jaar en dit via een landeln'ke kollekte,

doet de Nierstichting een beroep op de goedgeefs-

heid van de mensen.

In de week van 22 t.e.m. 28 september vindt de kol-

lekte plaats met intekenlijsten. Er kan ook gekol-

lekteerd worden met bussen, dat hangt van de week-

wijze der plaatselijke comité's af.

Op de foto v.l.ii.r.: wethouder Groot Roessink, burge meester van Beec4t Calkoen, de trotse jubilaris en
mevr. Hooman.

Mede verantwoordelijk voor de groei en bloei van
accountantskantoor Th. J. Sloot RV. aan de Tram-
straat te Hengelo Gld. Dat kan met recht gezegd
worden van de heer Th. A. A. Hooman. Als eerste
medewerker van Th. J. Sloot begon hij in een kleine
huiskamer op landgoed het Meenink
Met zijn geweldige brok ervaring, en de nodige diplo-
ma's heeft de heer Hooman zijn aandeel geleverd in
de vooruitgang. In 1946 begon hij zijn loopbaan.
Het bedrijf telt thans 20 medewerkers onder directie
van de heren Th. J. Sloot en A. J. Janssen met een
klantenbestand tot in de wijde omgeving.
Naast een drukke baan in het accountantswezen werd
hij ook gekozen in de gemeenteraad, met gelijk de
functie van wethouder. Dit oefent hij nu al weer 20

jaar uit. Meerdermalen mocht hij als loco-burge-
meester de gemeente leiden, waarvan zelfs één dag
als burgemeester.
Indie periode reikte hij ruim 20 koninklijke onder-
scheidingen uit. Thasn was de jubilairs zelf aan de
beurt te worden onderscheiden.
Tijdens een overvolle receptie in Hotel Leemreis werd
hem de Eremedaille in goud van de Orde van Oranje
Nassau uitgereikt door burgeemester Mr. A. W. J.
van Beeck Calkoen en collega-wethouder J. Groot
Roessink.
De talrijke gelukwensen, kado's, bloemen en goede
woorden onderstreepten de wijze waarop Hooman
zowel in het zakenleven als van gemeentelijke zijde
een gezien persoon is.

Ingezonden mededeling: (bulten verantwoordelijkheid
van de redactie)

BESTUUR KON. HARM. CONCORDIA HEEFT
HELAAS 100 TSJECHISCHE MUZIKANTEN
TELEUR OETEN STELLEN

Als reactie op de vorige week gepubliceerde ingezon-
den brief van dhr Seinen wil het bestuur van de Kon.
Harm. Concordia via deze brief reageren op enkele
onjuistheden die de muziekvereniging in een verkeerd
daglicht plaatsen.
Eind 1984 heeft dhr Seinen het bestuur aangeboden,
ter opluistering van het 125-jarig bestaan, in 1985
een muziekkorps uit Tsjechoslowakije over te laten
komen met eventueel een tegenbezoek door Concor-
dia een jaar later.
Daar Concordia in 1986 125 jaar bestaat is dit moge
lijke bezoek verschoven naar september 1986 en het
tegenbezoek naar 1987.
Een en ander kost natuurlijk veel geld.
Omdat de Tsjechen geen deviezen (geld) mogen mee-
nemen werd door dhr Seinen aangeboden het finan-
ciële gedeelte te regelen met een aantal aan hem be-
kende sponsors uit het bedrijfsleven.
Er werd een voorlopige begroting gemaakt waarvan
het totale bedrag werd geschat op fis. 15.000,— (excl-
sief de kosten van huisvesting van de Tsjechen die
bij gastgezinnen zouden worden ondergebracht zon-
der kosten).
Diverse bijeenkomsten zijn gehouden, ook bij dhr
Seinen thuis, waar telkens werd aangedrongen op
spoedige afwikkeling van het financiële gedeelte.
Dhr Seinen zegde telkens toe dat een en ander in
orde was en geld spoedig zou volgen.
Op l maart 1986 stond op de speciale rekening hier-
voor f 500,—. Dhr Seinen werd verzocht vóór 31 mei
1986 te zorgen voor het nog ontbrekende geld.
Deze datum is nog een keer door het bestuur ver-
schoven naar l juli om dhr Seinen de kans te geven
voor het geld te zorgen.

Toen op deze datum geen geld of andere garantie bij
het bestuur binnen was, hebben wij besloten dhr Sei-
nen een brief te sturen (13 juni) waarin wij hem ver-
zochten of voor geld te zorgen omdat wij anders geen
mogelijkheden zagen om het bezoek van de Tsjechen
verder te organiseren. In deze brief werd ook het
telefoonnummer van de voorzitter genoemd voor
eventuele mondelinge reactie. Op deze brief werd in
het geheel niet gereageerd. E entweede brief volgde.
Naar aanleiding hiervan kwam telefonisch bricht van
dhr Seinen warin hij mededeelde niet te willen rea-
geren op brieven waarin een soort ultimatum werd
gesteld.
Hierna is op verzoek van dhr Seinen nogmaals het
bestuur bijeen geweest. Hij zou hier zelf ook bij zijn,

maar meldde zich een dag ervoor telefonisch af.

Op deze avond werd besloten nog éénmaal contact

op te nemen met dhr Seinen. Dit is diezelfde avond

ook gebeurd, echter zonder resultaat. Dhr Seinen

vertelde dat hij het geld had, maar wenste het niet

aan het bestuur beschikbaar te stellen. Hierna heb-

ben wij als bestuur definitief afgezien van de hele

ontvangst. Ale instanties die waren benaderd zijn

door het bestuur afgemeld.

Daarop heeft het bestuur met zeer veel sptft ook

officieel de Tsjechen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Volgens het bestuur een correcte beslissing, omdat

wij graag in 1986 ons 125-jarig jubileum willen vieren

en niet het faillissement van de vereniging.

Nogmaals, het spijt het bestuur en de leden van Con-

cordia heel erg, dat zij 100 Tsjechen om financiële

redenen heeft moeten teleurstellen, maar duidelijk

moet zijn dat dit geheel voor verantwoording is van

de organisator dhr Seinen, die met zijn mond het geld

bijeen had, maar dit helaas niet waar heeft gemaakt.

Het bestuur

.. en we noemenhem... J
Vol trots en blijdschap brengt u dit heuglijke

nieuws.

l Een gebeurtenis, zo uniek en bijzonder,

vertaald in een persoonlijke kaart.

Met zorg gekozen en altijd gewmden

in de nieuwe, unieke en zeer
uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektie.

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 Hengelo Gld Tel. 05753-1455



dansen met

T R A M P S
zondag 21 sept.

Zondag 28 sept.

Raadhujsstraat 36 Telefoon 05753-1461

TE KOOP:

suikerbietenkoppen

konsumptie- en voeraardappelen

G. WULLINK
Banninkstraat 54a • Hengelo Gld • Tel. 06753-1427

SCHRÖDERSTQFEEN

WOENSDAGS

COUPONNENDAG
(voor de halve prijs )

Deze week:

2 coupons
voor de prijs v. 1 coupon

Ruu rloseweg 1 - Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

De kopjes vallen kapot,

de schotels blijven over.

Daarom bij 3 KOP EN SCHOTELS van sterk

hardsteen ( f 2.95 per stuk)

nu één losse kop gratis
Koopt u er 6, dan kunt u dus twee keer een

kopje in scherven zien vallen, zonder uw ge-
moedsrust te verliezen. Het aantal dat u be-

taalde, is dan nog over!

Een andere kop voor dagelijks gebruik:

BRUINE KOP EN SCHOTEL nu 1.95
bij 6 stuks zelfs f 1.85 per stuk.

Deze en andere soorten in de aanbieding bij

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 meter diep)

Ontijzerirtgsfilter
Open beluchting

Waterontharders

Slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
Z.-E.WEG 9 - TEL. 05756-2041

HINDERWET
Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de Wet
algemeen bepalingen milieuhygiën bekend, dat
door hen onder de gebruikelijke voorwaarden
om gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting te voorkomen of te beperken, op 8 sep-
tember 1986 vergunning is verleend ingevolge
de Hinderwet aan:

de heer B. Mentink Uilenesterstraat 27 te Keijen
borg, voor het wijzigen van een veehouderijbe-
drijf niet mestopslag op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld, sectie H, num-
mer 2327, plaatselijk gemerkt Uilenesterstraat
27;

de heer G. A. Groot Roessink, Mokkinkdijk 3 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 K, nummer 2051, plaatselijk ge-
merkt 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 per-
ceel 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
Gld, sectie B, nummer 2011, plaatselijk gemerkt
Hesselinkdijk 3;

de heer E. J. Olthof, Lankhorsterstraat 21 te
Hengelo Gld, voor het uitbreiden en wijzigen
van een veehouderij met mestopslag op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld,
sectie L, nummer 19, plaatselijk gemerkt Lank-
horsterstraat 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 Jebbink, Hazenhutweg 12 te
Hengelo Gld, voor het uitbreid enen 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 in werking 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 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 E, nummer 1557, plaatse-
lijk 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 in werking
hebben van een varkens- en mestkuikensbedrijf
met mestopsiag 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;

de heer R. Ruiterkamp, Vierblokkenweg 2 te
Hengelo Gld, voor het oprichten en inwerking
hebben van een veehouderij met mestopslag op
het perceel kadastraal bekend gemeente Hen-
gelo Gld, sectie D, nummer 2177, plaatselijk ge-
merkt Vierblokkenweg 2.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-
ken liggen op de gemeenteseoretarie, afdeling
bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van
8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
bovendien elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
in sporthal „de Kamp".

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
17 oktober 1986 beroep open bij de Kroon voor:
a de aanvrager;

b de betrokken adviseur;
c degenen die tegen de aanvraag om vergun-
ning tijdig bezwaren hebben ingediend;

d enige andere belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroeps-
termijn van kracht tenzij voor deze datum be-
roep is ingesteld en met toepassing van artikel
60a van de Wet op de Raad van State een ver-
zoek wordt gedaan tot schorsing van de be-
schikking, dan wel tot het treffen van een voor-
lopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan:
Raad van State, Afdeling voor de geschillen van
bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de voor-
zitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlich-
tingen kunt u zich wenden tot de gemeente-
secretarie van Hengelo, afdeling bestuurszaken,
telefoon 05753-1541, toestel 24.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 16 september 1986.

SCHRODERSTQF :N

Tijdelijk hebben wl] nu ook

SIMPLICITY

KNIPPATRONEN

Nu 2 stuks voor

de prijs van 1 patroon

Ruurloseweg 1-HengeloGld. Telefoon 05753-1232

Paardenmarkt

St Michielsmarkt

op woensdag 24 september 1986

te Hengelo G ld

Veiling
van veulens en enters

in de Spalstraat
(btf de Welkoop)

Aanvang 10.00 uur

Op woensdag 24 september hopen

BKRTHUS EN GERRITJE HARING

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Op donderdag 25 september willen zij dat vieren

samen met kinderen en kleinkinderen.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Lange-

ler te Hengelo Gld.

„Groot Zelle",

Ruurloseweg 95,
7255 MB Hengelo Gld.

Muz/e/cver. „Sf Jan"

KEIJENBORG Opgericht: september 1921

Het is nu 65 jaar geleden, dat onze vereniging

werd opgericht.

Dit heuglijke feit willen wij herdenken met een

jubileum-receptie

op zaterdag
20 sept. 1986
van 14.00 tot 16.30 uur
in zaal Winkelman
te Keyenborg.

Uw komst stellen wJJ ten zeerste op prijs.

Bestuur, leden en commissie

Secr.: Berendschotstraat 8, 7255 KB Hengelo G
tel. 05753-2996

Van het concert des levens

krijgt niemand een program

Droevig om zijn heengaan, doch dankbaar voor

wat hij voor ons is geweest, geven wij U kennis

dat heden nog geheel onverwacht is overleden

mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

ALBERTUS THEODRUS BESSELINK

echtgenoot van D. J. Klein Haneveld

op de leertijd van 75 jaar.

D. J. Besselink-Klein Haneveld

B. Besselink

H. J. Besselink-Klein Haneveld
Renate
Agnet

H. J. Besselink

J. Besselink-Boes

Annemiek
Heidi

7255 CP Hengelo Gld, 6 sept. 1986.

Kerkekamp 26.

De begrafenis heeft donderdag 11 sept. plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

MODEHUIS LANGELER
dames-, heren- en kïndermode

OPEN HUIS
Heeft U ook belangstelling voor onze

najaars- en winterkollektie
Wij houden

woensdag 24 sept. SHOWS
's morgens om 10 uur

's middags om 14 uur

waar U van harte welkom bent.

De koffie staat klaar!

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Telefoon 05753-1235

Voor uw gelukwensen, bloemen en kado's, ont-

vangen bij de viering van ons 40-jarig huwe-

lijksfeest, zeggen wij u hartelijk dank.

F AM. ANKERSMID

Hengelo Gld, september 1986.
Rijnweg 9.

Allen die mijn 80e verjaardag tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt, wil ik hierbij

hartelijk bedanken.

H. KLEIN GOTINK-WENTENK

Hengelo Gld, september 1986.
Banninkstraat 44.

Koninkrijk der Nederlanden
in wereldoorlog II

geschreven door Prof. dr L. de Jong

Op 21 okt. a.s. verschijnt2

deel lic
(Ned. Indië) Prijs gebonden 49.50

Ook nog leverbaar de delen: l, 2, 3, 4, 6, 6, 7,
8, 9, lOa, 10b-l, lOb-2, lla, llb

Complete serie f 750.—

WOLTER
BOEK EN KANTORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

GEMEENTE HENGELO
Onttrekking wegen

aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo, brengen ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 12 der Wegenwet ter openbare
kennis, dat met ingang van 18 september 1986,
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
sectie bestuurszaken, voor een ieder ter inzage
ligt het raadsbesluit, dd. l juli 1986, nummer
45-1-3, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Gelderland bij besluit dd. 18 augustus 1986,
nummer WV86.17216/WVG 2601, waarbij de na-
volgende wegen aan het openbaar verkeer zijn
onttrokken:

1 de Bremweg, gelegen tussen de Schuttersdijk
en de Sletterinkdijk (wegnummer 111);

2 de Sletterinkdijk, gelegen tussen de Oosterink-
dijk en de Bremweg (wegnummer 98);
3 de Beijerinkdijk, gelegen tussen de Elferink-
dijk en de Dunsborg (wegnummer 113);

4 de Dunsborg, gelegen tussen de Elferinkdijk
en de Beijerinkdijk (wegnummer 115);
5 het laatste gedeelte van de Moatweg (weg-
nummer 155);

6 de Speelmansdijk, gelegen tussen de Winkels-
weg en de Gompertsdijk (wegnummer 101);

7 wegnummer 50, lopende in noordelijke rich-
ting van de Wassinkweg naar de grens met de
gemeente Vorden;

8 de Ellenkampdijk, gelegen tussen de Menk-
horsterweg en de Ruurloseweg (wegno. 22

Ingevolge artikel lla van voornoemde wet kan
iedere belanghebbende tegen de beslising van
Gedeputeerde Staten beroep instellen binnen
dertig dagen na de dagtekening van deze be-
kendmaking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan
H.M. de Koningin, maar moet worden ingediend
bij de Commissaris der Koningin in de provincie
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 16 september 1986.



Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p.

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Old
Telefoon 05753-1300

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

R; gegaarde sport
Sp*M»tra*t 18. Hearelo O.

SIEKHEESTERS
HEIDE PLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

C.J.HALFMAN
£ ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld
Tel. 00753-1424

Ons voordeel-lijstjej j •••
voor uw

Stegeman's DROGE WORST
4 soorten 100 gr

GEKRUIDE HAM
100 gr

BOTERHAMWORST
vacuüm 100 gr

AH TOMPOUCEN

diepvries 4 stuks

159
149

79

295

AH VOLLE YOGHURT
gratis zegel liter

MAGERE KWARK naturel

500 gr

Page TOILETPAPIER

4 rol

AH HUISWIJN
8 soorten liter vanaf

139
179
179
395

James Grieve
handappel !1/2 kg

CHIQUITA BANANEN

175
*175

RHR-

500 gr 598 kg

Zaterdagvoordeel :
VARKENSROLLADE
500 gr 4.98

Ma. - di. 22 en 23 sept.
HACHéVLEES

500 gr

Woensdag altijd GEHAKTDAG

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD
gratis gesneden

VLOERVOLKOREN met sesam of

maanzaad

188
188

FLORIJN JONGE JENEVER
liter

HENKES BESSENJENEVER
liter

1785
1445

heijn

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.

DE KAASPLANK

BINNEN. EN BUITENLANDSE KAAS

op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr boeren jong belegen 5.95

500 gr 20+ Friese nagel

100 gr Appenzeller
(fijn voor de fondue)

500 gr kookworst

500 gr blanke rozijnen

Tot ziens

SNIJMAIS

„ D E K A A S P L A N K "

nieuwe oogst en verder:

BOSTEL

MAISGLUTEN

VEZELS voor afdek

PELGRAS enz. enz.

A. JANSSEN
Hoogstraat 33 - Toldijk
Tel. 05755-1482

SOEPENBERG

FOURAGES

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de vrijdagmiddagmarkt
in Hengelo en Steenderen

Met alle soorten SPECULAAS
uit eigen bakkerij

Koekje van de week

Brusselse kermis
kersvers uit eigen bakkerij

250 gram 2.50

Deze week heel pond

f4.00
DAT MOET U PROEVEN!!/

TOT ZIENS op de markt

CELO
lliter 3-sterren GENEVER

l liter FLORIJN VD3UX

l liter COEBERGH BESSEN

l fles MATA HARI

18.45

18.45

15.25

13.45
l fles KANSEN RUM 54%
(speciaal voor rumtopf) 23.95

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Jubilarissen en ere-leden bij de Kon. Harm. „Concordia"

Voor al uw
TAPIJTEN - GORDIJNEN - ZONWERING

TAFELKLEDEN • MEUBELEN • BEDTEXTD3L
WANDDECORATIES • BABY- EN KLEUTER-

MODE - BABYMEUBELTJES

TEXTIEL: o,a.
HANDDOEKEN, NACHTMODE, ONDERGOED

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Te/. 1425

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Op de foto v.l.iur.: G. Groot Brulnderink, R. H. Groot Wassink, H. Oldenhave, M. J. Lensellnk, B. Chevalklng

Op deze plaat ontbreekt P. Vervelde.

De Kon. Harm. Concordia heeft een flink aantal jubl- en P. Vervelde, 40 jaar lid KNF en reeds geruime tijd bij
larissen in haar midden, waarvan ook een aantal tot Concordia meeblazend.
erelid werd benoemd. Concordia kan bogen op mensen die hun vereniging met

Namelijk G. Groot Bruinderink, 40 jaar lid-erelid, R. H. raad, maar zeker met de daad bij blijven staan. Daardoor
Groot Wassink, 40 jaar lid-ere-voorzitter, H. Oldenhave, blijft zij ondanks haar hoge leeftijd van 125 jaar, jong
40 jaar lid-erelid, M. J. Lenselink, 60 jaar lid-erelid, B. en verfrissend.

Chevalking, 50 jaar lid KNF en 10 jaar lid van Concordia

Raadhuisstraat 11-13 • Tel. 05753-1469

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 SEPT.

Verzorgingscentrum De Klcyke
9 uur ds Verhaere, H. Avondmaal

Herv. Kerk (Bemigiuskerk)
10 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds van Dorp

„Ons Huls"
10 uur Jeugdkerk (12 teon. 15-jarigen

Vrtfz. Herv. Kerk
10.30 uur ds Brinkerink

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 15 te.m. 21 sept.
B. A* M. EUkelkomp, telefoon 2262

Weekenddienst dleren&rteen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eli, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Glü

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 2e, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. tejn. vrijdag van 13 tot 14 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde
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.

B.K. Kerk KeUenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19 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;
dagelttks rorenhoedje om 18.30 uur


