
64e jaargang no. 17 dinsdag 25 april 1995 UITGAVE:

DRUKKKRU WOLTKRS

Re^elinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenhorg.

Velswijk (/.elhem), Steencleren,

Haak, Hronkhorst, Olburgen, Rha,

loldijk, Wichmond-V ierakker

en omstreken

i Bloedafname-avond Rode Kruis Hengelo GId in "Ons Huis"!
! 25 april van 18.15 tot 21.00 uur i

Hongaarse
Cordon Bleu

100 gram

4 panklare
Gehaktballen

Mager
Varkenspoulet

500 gram dfi

4.95

Champignon of
kerriegehakt

4.95500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half-t-kruiden) 500 gram 4.95

donderdag en vrijdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram O.<?D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Zaterdag 29 april
Koninginnedag

de gehele dag gesloten.

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.
Tel. 05753-1269

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Aanbiedingen van deze

week (woensdag 26 t/m

vrijdag 28 april)

Oranjebol voor 2.50
Oranjetompoes van 1,75 voor 1.50
Wij zijn zaterdag 29 april i.v.m.

Koninginnedag gesloten.
Maandag 1 mei zijn wij gesloten.
Dinsdag 2 mei zijn wij weer open.

Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

» j

zondag 3O april

groot Oranjebal

met orkest Alternatief

aanvang 19.30 uur

toegang onder voorbehoud

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 08340 - 24123 - Fax 08340 - 63821

STEEN-GOED
FESTIVAL

vrijdag 28 april
popmuziek op 3 lokaties

Flophouse poptent:

Roots 68
Café "De Engel":

Almost Sober
Café Meezen:

Poundcake
Kaarten a ƒ 12,50 in voorverkoop verkrijgbaar bij café

"De Engel", café Meezen en jeugdsoos Flophouse.

Grand café

Koninginnedag
wordt gezelliger dan
ooit bij de Egelantier.

Vanaf 14.OO uur de Gelderse kampioen-

schappen

met kans op het winnen van een reis naar Amerika
en vele andere prijzen.

's avonds vanaf 21.OO uur een spetterend

optreden van

de Goudreinetten
Wij ivensen u eenjyne Koninginnedag.

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo GId. - tel. 05753-3778

iRaamdekoratie
iinz'n mooiste vorm...

Een raam geeft u bij
uitstek de mogelijkheid
om sfeer en harmonie
in uw interieur te bren-
gen.
Bécé biedt u een zeer
uitgebreide en modieu-
ze kollektie "lichtrege-
laars". Rolgordijnen,
aluminium en vertika-
le jaloezieën in de
mooiste dessins en
heel veel kleuren.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo GId - tel. 05753-1484^^

^t19Barchemseweg 40 - Ruurlo - lel. 05735-3193

iRAAMDEKORATIE OP MAAT:

Hamlappen
500 gram 5. O O

Magere runderbraadworst
500 gram Oi35

Grillworst
100 gram 1.75

Koninginnedag zaterdag 29 april
zijn wij de hele dag gesloten.

14 dagen geldig

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (Jld - Tel. 1258

Nu na 1 jaar weet autorijdend Gelderland
ons steeds vaker te vinden voor:

* De scherpste brandstof-prijzen voor de Achterhoek.
* ledere vrijdag dubbele spaarzegels.
* Regelmatig akties waar U iets aan hebt.
* Persoonlijke klantvriendelijke bediening.

Daarom houden wij op 26-27-28 april aktiedagen
met de volgende scherpe aanbiedingen:

1. KwaliteitSOlie (15W-40) geschikt voor benzine-, diesel- en 189 motoren

nu per liter Oa*7*7

2. Turtle ShampO-hOOgglanS (met gratis spons) 2flessen nu U-*S*S

3. woensdag-donderdag-vrijdag dllbbGfe

Dit en nog veel meer vindt U bij:

Brandstofexploïtatie

Wim Rietman
,,Tankstations die net iets meer bieden"

Rondweg 10 - Hengelo GId. Z.-E.weg 17 - Toldijk
Tel. 05753-3093 Tel. 05755-2695

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt.



1935 1995

60 jaar

v.d. Mondt

Op woensdag 3 mei a.s. hopen wij het 60-jarig

j u b i l e u m van on/e supermarkt en oliehandel te

vieren.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit voor

de receptie vanaf 15.00 uur in on/e /aak.

Tevens houden wij OpGH HlUS.

Ruurloseweg 52

7255 DJ Hengelo Gld

Oranje Boven
Een prima dag om iets leuks

te ondernemen.

Begin met een feestelijk
ontbijt en straks een lekker
broodje bij de lunch.

En vergeet ons heerlijke oranje
gebak niet, Koninklijk Lekker!

Deze week:

Oranjeslof met spijs 4.95
Oranjetompoezen

5 haien 4 betalen
P.S. zaterdag 29 april, Koninginnedag,

zijn wij de gehele dag gesloten.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINC ÎOLENMKKERS Te, Q5753-1200

T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

In onze slijterij:

Oranjebitter De Kuyper

11.95
In ons café-restaurant

op Koninginnedag:

koffie met heerlijk
Oranjegebak

Bij uw bakker is het bevrijdingsfeest!
• Spaar in drie weken r i j d (20 apri l t/m 6 mei) voor

de unieke O) Free met topartiesten.

• Maak in de hevr i j -

din^sweek (maandag l

t/m v r i j dag 5 mei)

dage l i j k s kans op
leuke prijsjes bij aan-
koop van on/e feeste-

l i j ke Free-produkten.

• Voor de kleintjes

zijn er gratis
k l eu rp l a t en en

ballonnen.

(week 2)

in het teken van Koninginnedag:

* Oranje muffins deze week 0.85

verder:
* Oranje soesen
* Oranjetompoucen
* Oranjevlaai deze week 9.95
* Oranje stoeten

lekker gevuld nu 2.98

Bakkerij Kreunen
Hengelo Gld - tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak.
Koninginnedag gesloten - 5 mei open.

Hengelosestraat 49, 7256 AB Keijenborg
Telefoon 05753-3357

Vakkundig in
• kunststof kozijnen
• aluminium kozijnen
• zonwering
• gevelbekleding
• glasservice

Vergelijkt u eens vrijblijvend onze prijs en kwaliteit.

C H I N E E S - I N D I S C H R E S T A U R A N T

L U C H T E L I N G E N

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 05753 - 3722

Lopend Buffet
in ons restaurant

Vanaf heden iedere zaterdag en zondag en
op feestdagen vanaf 17.00 uur.

Wij serveren 14 gerechten.
Iedereen kan zelf zijn eigen keuze maken.

Onbeperkt eten.

Prijs per persoon:
kinderen tot 12 jaar 12.00

volwassenen 23.00

Voor reserveren: tel. 05753-3722

Vluchtelingen worden door onderdrukking en oorlogsgeweld verdreven uit
hun land. Zij hebben vaak persoonlijke opvang en ondersteuning nodig.
Zoekt u boeiend en zinvol werk waarbij u kennis kunt maken met mensen
uit andere culturen? Dan is uw hulp welkom.

Vluchtelingenwerk groep Hengelo (Gld) zoekt mensen die 1 dagdeel of
meer asielzoekers en vluchtelingen willen begeleiden. Dat betekent:
wegwijs maken in de gemeente, meegaan naar instanties en signaleren
van problemen. Werken voor Vluchtelingenwerk is afwisselend, niet altijd
gemakkelijk, maar altijd een uitdaging, omdat het een organisatie in
ontwikkeling is.

Bent u die onbetaalbare hulp? Bel Janke Meeske, dagelijks van 19.00 tot
21.00 uur, telefoonnummer 05753-7401 van de Vluchtelingenwerk groep
Hengelo (Gld).

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

vrijdag 28 april

STEEN-GOED FESTIVAL

zaterdag 29 april - Koninginnedag

Frühshopperimet
Duo Duin

aanvang 12.00 uur

MOEDERDAG-AKTIE
Steenderense winkeliersvereniging

Op maandag 24 april is de Moederdag-
spaaraktie gestart van de Steenderense
Winkeliersvereniging.

De spaaraktie loopt van 24 april t/m 13 mei.

De volle spaarkaarten moeten voor 17 mei
ingeleverd worden bij de deelnemende
winkeliers.

De trekking vindt plaats op 18 mei.

Er zijn ook dit keer weer prachtige prijzen te
.. winnen!!!

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
ROLLADESCHIJVEN
per stuk 1.15

lOO^ram 1.65

GEBR. GEHAKT

100» ram 1.4O

P.S.
Koninginnedag zijn wij gesloten.
5 mei geopend tot 18.00 uur.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

VISHANDEL

J, H O E K S T R A
EEFDE
TEL. 05750-19771

Ook wij staan aanstaande woens-
dag tijdens de Meimarkt in
Hengelo Gld.

Onze Meimarkt-reclame:

Grote pot ZURE HARING

/

Fantasierijke gouden
oorsieraden. 14-Karaats goud

In luxe geschenkverpakking.

A.GROOTKORMELINK
horlogerle goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036 l

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Deze week hebben wij al onze
Oranje Bloemen vorstelijk in
de aanbieding o.a.:
Oranje gerbera's

goudsbloemen
lelies
anjers enz.

Koninginnedag zal één groot
feest worden met onze Oranje
Bloemen!

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Om ook onze medewerkers de gelegen-
heid te geven dit te vieren zijn wij op
zaterdag 29 april de gehele dag gesloten.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.



Oproep Algemene Vergadering

van de Rabobank te Hengelo Gld.
/ ) < • Riihohunk is een coöperatieve

hiink. tnel ui s doelstelling letlen-

iHiderneiners te f'iniincieren lenen

lu^e rente en ^nnxli^e \'<>t>n\'iitinlen.

De Riihnhunk i.\ een hunk niet leden,

lietrokken mensen, die \id een ^ekn-

. • ( • / ; hesnnir en de ledenvergadering

invloed kunnen uitoefenen <>/> liet

heleiil vuil linn plaatselijke hunk.

/.n i.\ gegarandeerd dat bij elke

diens/ die de Kuhohunk verleent

het helling vun leden en cliënten

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B.A. haar leden

op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op

donderdag 1 1 mei 1995 om 20.00 uur in party-restaurant "De Smid", Kerkstraat 1 1

te Keijenborg.

Verkorte agenda

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Jaarrekening 1994

4. Verkie/.ing leden Bes tuur en Raad van Toe/.ieht

5. Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda, de notu len van de vorige vergadering alsmede de jaar rekening

1994 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor v a n de bank voor de leden ter in/age.

Het Bestuur.

Rabobank
Hengelo-Keijenborg

Jozef ^chobbi

'rflïésteTiakkef

Elke week weereen tikkeltje meer.

Woensdag tijdens de Mei-
markt een kraam vol lekkers
en natuurlijk Oliebollen!!!
Donderdag, vrijdag en zaterdag:

Oranje tompoucen

5 stuks

(gev. met noten

en rozijn) ±450 gram

P.S. Koninginnedag geopend
tot half 2,

Bevrijdingsdag 5 mei gesloten.

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21
Hengelo (Gld)
tel. 1250

Markt 1
Zelhem

tel. 2700

Zondag 30 april

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 05754-1285

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( i ld.
Tel. 05753-1424

Wegens verhui/ing te koop:
gaskachel 100,--
badgeij/er 150,--
diepvrieskist 225,--
centrif'uge 30,--
4 barkrukken 150,--
4 eiken eetkamerstoelen

150,--
antiek mahonic eettafel

450,--
1 knopstoel 50,--
1 hoekstoel 50,--
I el. 05754-1971

Te koop beukenhouten box
+ lade en kinderstoel.
Tel. 05753-1751.

Te koop 2 h a n g b u i k -

zwijntjes (biggen), l /wart.

l gev lek t . Tel. 05753-3 152.

Riblappen 500 gram 8.95
Zeeuws spek 100 gram 1,40
Slagersham 100 gram 1,40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
NATUURSPIN AZIË 1 kilo 1.25

per kist van 6 kilo 5.98
voor diepvries en inmaak

2doos Hollandse AARDBEIEN
3.98

Rauwkost reklame:
JIMP SLANK SALADE

100 gram 1.25
ORANJE SALADE

100 gram 1.25

Wij zijn 5 mei Bevrijdingsdag
de hele daa gesloten.

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIEROPTICIËN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Dé speciaalzaak in vloerbedekking, gor-
dijnen, vitrage en zonwering voor binnen en

buiten, blijft natuurlijk De Spannevogel
meubel- en tapijtenhuis
in Hengelo Gld en Ruurlo.

alle grote merken
hoge kwaliteit
lage prijzen

- deskundig advies
- gratis offertes
- Dé zaak met service

Bovendien in Hengelo Gld:
3000 m2 meubelshowroom met uitgekiende

kollekties.

N.B. In verband met de viering van Koninginnedag
zijn wij op 29 april zowel in Hengelo Gld als
Ruurlo de gehele dag gesloten.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193

Te koop 2 aanhangwagens,
l van I. 270, B l 30. H 50 en

l \ a n 1. 245. B 105. H 50.

A. J. l larmsen. Regel inkslraat

9.7255 CC Hengelo ( i l c l . te l .

05753-1616.

U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,
handels-,

verenigings-,
reklame en

vier kleurendruk werk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

WèfotMteefal
drukwerk

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

60 JAAR SUPERMARKT VAN DER MONDT
Grootse jubileumviering in de maund uu - i .

Wij kochten wat te veel RACEFIETSEN
in, om ruimte te krijgen ruimen wij deze op
en geven hierop zonder inruil

25% korting OP = OP
Tevens nog enkele overjarige fietsen

zonder inruil 15% korting.

Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

SCHOOLVOETBAL
Woensdagmiddag 26 apri l a.s. worden op de velden van de

v.v.PAX de jaarlijkse schoolvoetbal wedstrijden gehouden
om het kampioenschap van de gemeente Hengelo ( i l d .

De grote scholen spelen met hun A-team om de grote

wisselbeker (in "94 Ro/engaardsweide), hun B-team met

Bekveld en Varssel (in '94 d e f i n i t i e f de beker) om de

nieuwe \ \ isselheker. t e rwi j l de meisjes / even ta l l en /ich

uitermate in/elten hun wisselbeker een jaar in de v i t r ine te

mogen bewaren (in '94 Ro/engaarsweidc).

Het winnende A-team en het winnend meisjes / even ta l

gaat vervolgens proberen afdelingskampioen te worden op

13 mei op de velden van WVC' in W i n t e r s w i j k

K.B.O. "ONS C ; K N ( ) K ( i K N " K K I . I K N B O R C Ï
Op donderdag 27 apr i l a.s. v ind t een ledenbijeenkomst

plaats in "De Horst" te Keijenborg. aanvang 19.30 uur.

Het is een avondvullend programma met een diashow met

klankbee ld van Torn C'leton. "De gordel van smaragd" doet

/.i j n naam eer aan, /oals de/e serie laat / ien o.a. de ei landen

Java . Salawesi en Bali .

Alle belangstellenden (ook oud Indië-gangcrs) worden

hiervoor uitgenodigd. Hel belooft een interessante avond te

worden en de entree is vrij.

Op maandag l mei a.s. begint het f ietsen weer. Om 13.30

uur ver t rek t men vanaf liet Bool t inkplein te Keijenborg. In

jun i wordt er de 2e maandag gef ie ts t i .v .m. Pinksteren.

MUZIKK OP 5 MKI IN HKNGKLO (JLD
Op 5 mei is er aan de Leliestraat een optreden van de

plaa tse l i jke muziekverenigingen. C'oncordia. Crescendo

en de tamboers en majorettes van EMM /u i len voor de

bevolking van Hengelo optreden. Het begint om 19.30 uur.

Wie wil / i t len moet /elf een stoel meenemen. Hu wordt

een leuk optreden ter a f s l u i t i n g van 5 mei.

De maand mei 1995 is voorde lam. v.d. Mondt uit Hengelo ( i ld een gedenkwaardige maand. Dan n a m e l i j k vieren / i j het

dO-jarig beslaan van hun supermarkt en ol iehandel aan de Ruur loseweg 52 te Hengelo ( i l d .

In 1935 kwam de heer v.d. Mondt sr. uit Borculo naar l lengclo ( i l d om hier ie starten mei een ol iehandel , w a a r b i j het met

paard en wagen n a a r d e k l a n t e n werd gebracht. In d ie /e l fde t i j d s ta r t te mevr. v.d. Mondt mei een k r u i d e n i e r s w i n k e l . In

de beginperiode was het ont /e t tend hard werken en de verdiensten waren gering. Maar mede tloor hel harde werken is de

kle ine w i n k e l uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt , onder l e i d i n g van Henk v.d. Mondt en / i j n \ r o u w A n n i e . Hel

klantenbestand is inde loop tier jaren f l i n k gegroeid, w a n t de/e komen uil de gehele regio w a a r b i j het grat is t h u i s he/orgen

van hel bestelde een sterk punt van de/e supermarkt is.

Supermarkt v.d. Mondt w i l aan het dO-jarig beslaan van de /aak de nodige aandacht bestetien. Op 3 mei a.s. wordt

begonnen met een f e e s t e l i j k e receptie en aans lu i t end Open Huis . Hen aankondig ing hiervan v i n d t u in dit blad. ( iedurende

de maand mei volgen er tal van fcest-aanbiedingen. die aan de k lan ten bekend worden gemaakt via adve r t en t i e s . ()ok voor

de kinderen staan ei de nodige a k t i v i t e i t e n op stapel, /oals een springkussen. pony-ri jden, gra t i s pannekoek bakken en nog
veel meer.

Om het 60-jarig bestaan goed te k u n n e n vieren hebben Henk v.d. Mondt met / i j n vrouw Ann ie en personeel al heel veel

w e r k ver/et , /.o kreeg onlangs de w i n k e l een opknapbeurt, onule t a l r i j ke k l an ten en andere be/ockei s te kunnen ontvangen

op de receptie en hel Open Hu i s .



SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

PffLITIE
• Noord- tn Oost-Gelderland

3e "STEENGOED-FESTIYAL" - 28 APRIL

Een zestal jaren geleden/.ag, daags voor Koninginnedag, het

"Steen-Gocd Festival" het l i ch t . Iedereen praat er nog over.

6 bands op verschillende lokaties inSteenderen. Wat was hel

gezellig, wat een sfeertje!! Twee achtereenvolgende jaren

werd dit festival een doorslaand succes. De vraag: "Waarom

niet verdergegaan?" wordt nog dagelijks gesteld. Door jong

en 'oud'. Dat /.et mensen aan het denken dus... en het bloed

kruipt.... okee. In afgeslankte vorm (maar daarom niet

minder verrassend) v ind t het derde "Steen-Goed Festival

1995" plaats op vrijdag 2X apri l . Voor alle duidel i jkheid: de

naam "Steen-Goed" is geïnspireerd op SteendereiK s ( ioed),

maar dekt ook best wel het gebodene op de 2Xste. Noodza-

kel i jkerwi j s "in afgeslankte vorm": "Concordia" is onder-

tussen doktershuus, "De Zwaan": een pension en we hebben

een afhaker. Op zich sp i j t i g , maar de organisatie haal t bij de

drie resterende deelnemers dan ook heel wat uit de kast!

Café "De Engel": "Almost Sober"

Een korte schets. "Kamer l ing for President" werd min of

meer door Vordens eerste burger 'verboden', dus doopten

Maarten, Bert ("Qbus"), Mare, Joost, Erik. Paula en Oscar

hun band om in "Almost Sober". En /.o maakt sinds de

nazomer van 1993 dit 7-tal Vordenaren de podia onve i l ig .

Met een repertoire voor een leeft i jd van X-XO. Fun-blues! ?

Naast eigen nummers wordt ook leentje buur gespeeld bij

b.v. Brood, Chuek Berry en Barrelhouse. Komt dan /.ien en

vooral horen!

Jeugdsoos Flophouse' poptent: "Roots 66"

Een band met, de naam /.egt het al. rasmuzikanten die al len

hun 'roots' hebben in de late 60-er en vroege 70-er jaren. De

rock- en bluesband ver/.orgt vrij onregelmatig optredens bij

speciale gelegenneden. Een avond met "Roots 66" heeft

vaak iets weg v a n een reunieteest. De l O muzikanten vonden

het Steen-Goed Festival en de organisatie speciaal en sym-

pathiek genoeg om op de 28e voor een swingende avond te

zorgen. Een zeer groot aantal muzikanten, vaak "lokale

beroemdheden" afkomstig uit verschillende Achterhoekse

groepen, heeft in de afgelopen l 3 ( ! ) jaar deel uitgemaakt van

"Roots 66". Thans bestaat de band uit: Peter Aalders, Sahine

Elfers, Charlotte de Jong, Jaequeline Scheuter ( a l l e n zang),

WilcoZoethout, Fredde Vooght.Geo Wassink. Jack Kwak-

man, Gunter Giesen en André Ruiter . Het speelplezier staat

voorop. Dan kan de Blues(Rock), Rhythm & Blues en Soul

losbarsten met het uit covers bestaande repertoire. Gewoon

ondergaan!

C'a f e Heezen: "Poundcakc"

'Voor iedere rocker wat wils'. Onder dit motto bestookt de

Gelderse hardrock-coverband sinds december 1992 de grote

en kleine landelijke poppodia. En met succes mogen we wel

zeggen. Want zowel de doorgewinterde metal-fans als de

meer mainstream rockers blijken in de p rak t i jk /eer gechar-

meerd van de ver r ich t ingen van Jacco Kreuknie t (zang.

akoestische g i t aa r ) . (iordon Groothedde (g i taar , zang) . Pas-

cal Groenen (bas. zang) en Han Nei jenhuis (drums. zang).

En eigenlijk kan dat ook niet anders: de band put uit een

breed scala van rock-covers, variërend van hitparaderock,

het meer extreme werk tot het meer t radi t ionele met vele

m u z i k a l e hoogstandjes. Mochten er al mensen zijn die het

repertoire van "Poundcake" minder kunnen waarderen, dan

bl i jk t men toch a l t i j d geïmponeerd door de muzikale kwali-

t e i t e n en de overtuigende, /eer energieke presentatie. Een

belevenis op zich.

Dit alles vrijdag 2X apr i l , daags voor Koninginnedag dus.

Voor het broodnodige evenwicht tijdens dit popspektakel

zorgt het Steen-Goed-Dweilorkest. t rekkend van lokatie

naar lokat ie .

Kaarten zijn in voorverkoop a ƒ l 2,50 verkrijgbaar bij café

"De Engel", café Heezen en jcugdsoosFlophou.se. Toegangs-

bewijzen zijn geldig op alle lokaties. Op alle 3 lokat ies

worden consumptiemunten verkocht welke tevens overal

geldig zijn. Aanvangstijden en verdere gegevens staan ver-

meld op de entreekaarten.

DAMMEN week 14 en 15
DCH jeugdcompetitie:

A. Meulenbrugge-S. Hoebink 1-1 ; G. Menkveld-R. Bee-

ning 0-2.

Stand: 1. A. de Greef 10-17; 2. A. Meulenbrugge 11-16;

3. S. Hoebink 10-13.

Schooljeugdcompetitie:

J. Michels-M. Gr. Brunderink 1 - 1 ; J. Messing-N. Westra

2-0; R. Messing-R. Raterink 2-0; J. Miehels-N. Westra

2-0; R. Raterink-M. Gr. Brunderink 0-2; J. Messing-

R. Messing 2-0.

Stand: I . M. Gr. Brunderink 7-13; 2. J. Messing 7-12;

3. .1. MichelsS-1 1.

DCH competitie:

Groep A: J. Vos-A. Hoebink 1 -1 ; H. Vos-H. Luimes 2-0;

G. Halfman-J. H e i j i n k 2-0; A. Hoebink-G. Halfman 1-1 ;

J. Heijink-H. Zonnenberg 2-0; H. Luimes-J. Vos 2-0.

Stand: 1. H. Vos 12-20: 2. H. Zonnenberg en H. Luimes

13-14; 4. J. Vos 9-13.

Groep B: M. Derksen-L. Koldenhof 1 - 1 ; E. Hoebink-A.

Blom 2-0; H. Groeneveld-G. Kreunen 1 -1 ; J. Luiten-E.

Hoebink 1-1; H. Dijkman-H.GroeneveldO-2; G. Kreunen-

M. Derksen 1-1.

Stand: I. G. Kreunen 12-17; 2. L. Koldenhof en E. Hoe-

bink 15-16; 4. W. Eijkelkamp 11-15.

Groep C: J. Sehabbink-L. Koldenhof 1 - 1 ; H. Hulshof-E.

Berendsen 2-0; W. Engbers-H. v. Haaren 2-0; E.

Brummelman-J.Schabbink 1-1; B. Goorman-A. Versteege

2-0; J. Wentink-E. Brummelman 1 - 1 ; A. Versteege-E.

Berendsen 0-2.

Stand: 1. J. Schabbink 14-21; 2. H. Hulshof 12-20; 3. E.

Berendsen 15-17; 4. G. Botterman 10-16.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HKNGKLO GLD.

Wedvlucht vanaf l iever lee , d.d. 16-4-1995. afstand 171

km. Gelost om 10.15 uur. aankomstt i jd Ie duif 12. l S uur,

laats te 12.35 uur.

1. A. Kamperman

2. J. Meijer

3. G. Kempers

4. A.C. Jansen

5. G. Duitshof

6. G. Braakhekke

7. B. Ankersmit

X. J. Bergervoet

9. W. Willemsen

10. A. Peters

POLITIE-INFORMATIK AKDKLING HKNGKLO GLI)
10e jaargang nr. 13 - periode van 4 t/m 11 april 1995
Verkeer:

*** Op zondag 9 april vond op de gemeentegrens van

Hengelo Gld met Zelhem op de Veldhoekseweg een aan-

rijding plaats tussen een drachtige reegeit en ecu perso-

nenauto. Helaas overleefden geit en ka l fde hotsing niet.

Reegeit is naderhand door gemeentewerken verwijderd;

*** Op maandag 10 apri l vond opnieuw een reegeit de

dood hij een aanr i jd ing met een personenauto. Nu was de

lokal ie op de Varsselseweg in de Veldhoek.

Strafrecht:

*** Op woensdag 5 april is aangifte opgenomen van

diefstal van een jas uit de garderohe aan tic Kastanjelaan:

*** Die/elfde week is aangifte opgenomen van d iefs ta l van

een k le in model 2-assige aanhangwagen vanaf het bouw-

terrein van bejaardencentrum "de Bleijke". De aanhang-

wagen is vanachter het ga/.en hekwerk weggenomen.

Mil ieu:

*** Op dinsdag 4 april kregen wij melding van het i l l egaa l

dumpen van een hoeveelheid afval aan de R i j n w e g :

*** Op /aterdag S apr i l werd een 3-tal x.akken v u i l n i s

aangetroffen in de berm van de Vordenseweg. In de/e

materie werden na lang graven tussen de etensresten nog

wat papiertjes aangetroffen, die mogelijk tot de "eigenaar"

van deze v u i l n i s kan le iden. In dat geva l is een proces-

verbaal zijn/haar deel:

*** Een inwoner uit Varssel is aangesproken i .v .m. het

/onder toe/.ieht los la ten lopen van de hond in het v r i j e veld .

X.eker in dit jaargetijde is dit erg rustverstorend voor het

wi ld en de broedende vogels;

*** TCvens /ijn in Varssel op vrijdag 7 april enkele

kievi tseier /oekers uit Friesland gecontroleerd. De/e ble-

ken hun zaakjes voor e lkaar te hebben. Vanaf S april is het

zoeken verboden.

Sociaal/maatschappelijk:

*** Een bekende inwoner van ons veroorzaakte na enige

maanden van rust weerde nodige overlast in de buur t . Hem

getracht met verbaal "geweld" weer in het gereel te k r i j gen ;

*** Tevens deze week een melding gekregen, dat er nog

een v l ieg tu igbom uit WO-II in het weiland zou liggen. De

lokat ie wordt nog maar n ie t v r i jgegeven om freelance

bomverkenners niet in de v e r l e i d i n g te brengen met a l l e

mogelijke gevolgen van dien. De Explosievenopruimings-

dienst uit Culemborg is via de gemeente Hengelo Gld in

kennis gesteld, die een nader onder/oek /u i l en verr icht ten.

Wij wachten af.. . .;

*** Een bemiddelende rol gespeeld in een confl ic t over

eigendom van een opstal aan de Varsselseweg.

B. Koers

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD

10e jaargang nr. 14 - periode van 12 t/m 18 april 1995

Woensdag l 2 apr i l - Een aan r i j d ing . De bestuurder van een

bedrijfsauto reed over de Ruurloseweg in de kom en hield

niet /o veel mogelijk rechts. De tegemoetkomende per-

sonenautohestuurder kon er niet meer tussendoor.

Donderdag 13 apr i l - Bedri j fs le ider supermarkt schatte af-

rukken vlaggen, p ru l lebakken kunnen overhandigen. Hi j

deed tevens weer beklag dat het elk weekend zondags-

nachts raak was. Over het dak lopen, t rekken, duwen etc.

Sommige zogenaamde macho's moeten ook na een avondje
leuk stappen toch wat te rot/ooien hebben.

Aangifte d iefs ta l geld uit s laapkamer op k l aa r l i ch t e dag.

Men was bij de woning aan het werk en de deuren wa ren

dan ook niet afgesloten.

Vrijdag 14 apr i l - Bemiddeld terzake problemen bij bijna

ex-echt l ieden. Er is nog geen de f in i t i eve u i t spraak .

/.agen wij op heterdaad een persoon een br ievenbus weg-

halen. De br ievenbus kon weer bevestigd worden. Wel

werd het R i j k er nu eens ƒ 70.-- beter van .

/omlag 16 apri l - Paasvuur Ve l swi jk . Een man en vrouw

van middelbare leeft i jd wi lden daar na afloop weggaan.

Terplaatse waren enige knapen met lege bierflessen op de

weg aan het gooien. De man /ei daar wat van. De/e beurde

even la ter e v e n a l s / i j n vrouw de nodige klappen. ( H i j had

hun vader kunnen /.ijn.) De daders uit Hengelo worden

aangehouden.

Maandag 17 april - Aangifte ins lu ip ing/d ie fs ta l in woning

aan de Berkenlaan in het weekend. Er werd over een

schut t ing geklommen waarna men via een u i t /et raam het

grote raam kon open en binnendr ingen, (leid en sierraden

werden ontvreemd.

Op de kru i s ing Vordenseweg Rondweg een aanri jding.

Vanui t Hengelo reed een bestuurder /o de Rondweg op

richt ing Vorden te rwi j l van achteren over de Rondweg een

personenauto naderde. De/e voorrangskwestie leverde een
kapotte voor- en achterkant op.

UITZENDING KERK EN RADIO
Dinsdagavond 25 april a.s. is er via de lokale omroep van

Zelhem e.o.. Radio Ideaal, weereen u i t / end ing te beluis te-

ren van de i n t e r k e r k e l i j k e commissie Kerk en Radio te
Zelhem.

Van 19.00 tot 21.00 uur kunt u luisteren naar "De Muzikale

Ontmoeting", een programma met veel mu/.iek en infor-

matie.

De muziekver. Pr. Jul iana is in de "regionale opname"

vertegenwoordigd door het tamboer- en lyrakorps. een

koperensemble en het jeugdorkest.

Het programma-onderdeel "En nu mijn vcr/.oek" is opge-

nomen in het bejaardencentrum "deZonnekamp" te Zelhem.

Het maandelijkse gesprek /al d i tmaa l als onderwerp heb-

ben: Goddienstonderwijs aan de openbare basisscholen te

Zelhem.

Dit alles is te horen via de frequenties van Radio Ideaal FM

105.1 of op de kabel (vanui t Doetinehem) FM S7.5 m.

TRIO-TRIATHLON
Nog een maand en dan is het /over. De eerste t r i a t h l o n in

de reeks van acht binnen het Gelders Triathlon Circuit Van

Geenhui/en B.V. wordt gehouden. 2X mei 1995 worden

weer vee l deelnemers aan de start v e r w a c h t in Henuelo
Gld.

De bi j /onderheid die dag is dat er een t r io - t r i a th lon wordt

georganiseerd. De aanmeldingen stromen al b innen en

verenig ingen , buurten, bedrijven e.d. worden erop gewe-

zen dat tot l mei de mogel i jkheid bestaat in te s c h r i j v e n

voor deze prachtige recrea t ieve weds t r i jd . De kontakt-

adressen van het s tratenvolleybaltoernooi hebben a l lemaal

een aanmeldingsformul ier ontvangen.

Ook worden de voor Hengelo Gld traditionele afstanden

afgewerkt , /oals de kwar t t r i a t h l o n en de achtste t r ia thlon.

Ook hiervoor geldt de eerdergenoemde sluitingsdatum v a n
inschrijving.

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
die verschijnt op
dinsdag 9 mei a.s.

(moederdag zondag 14 mei)

dienen de advertentie^
uiterlijk woensdag
3 mei om 14.00 uur
in ons bezit te zijn!!

Dit i.v.m. bevrijdings-
dag vrijdag 5 mei.

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

Nationaal Reumafonds
Dm Haag Bmk 70 70 70 Ml

ONBETAALBARE HULPGEZQCHT

V l u c h t e l i n g e n Werk Henge lo Gld is op zoek n a a r

'onbetaalbare hu lp ' . V r i j w i l l i g e r s die w i l l e n helpen bij de

opvang en persoonlijke begeleiding van asielzoekers en

v l u c h t e l i n g e n . Onbetaalbare hu lp . omdat het niet in geld is

uit te d rukken en toch van onschatbare waarde is. Ook hier

in Hengelo Gld is die hu lp nodig aan mensen die door

onderdrukking en oorlogsgeweld zijn verdreven uit hun

eigen l and .

[n bijna alle gemeenten in Nederland werken Vluch te l ingen

Werkgroepen onder de koepel van de landeli jke Vereniging

Vluchtelingenwerk. Samen tellen /ij zo'n 7500 vrij willigere.

De mensen van Vluch te l ingenwerk zi jn steeds aanwez ig

op het t ra jec t dat de asielzoeker doorloopt. Zij kunnen

praktische h u l p geven om de asielzoeker te helpen w e g w i j s

te worden in on/e samenleving. Dat kan veel betekenen.

Bijvoorbeeld meegaan naarde sociale dienst , de dokter, de

tandar ts of het arbeidsbureau. U i t l e g geven over ons

openbaar vervoer, l- 'ormulieren i n v u l l e n . Contacten leggen.

De weg w ij /en naar mogel i jkheden voor taal . o n d e r w i j s en

w e r k .

Kerk- en andere diensten
/ONDAG 30 APRIL 1995

Remigiuskerk
10.00 u u r ds. A. B. K l hert m .m.v . Hengelo's ( iem. Koor

Kindemevendiensi

(ioede Herder Kapel
10.15 uur ds. C' , van Dorp

Vrij/.. Herv. Kerk
10.30 u u r ds. H. K. Sterringa ( W i n t e r s w i j k )

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 29 apr i l 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 30 apri l 10.00 uur Woord en C'omimmicv ler ing

m.m.v. hel gemengd koor

Dinsdag 2 mei 19.00 uur Avonddienst op de Blcijkc

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Kei jenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Huize Mar ia l'ostel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dageli jks Ro/eiihoedje om IX.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van v r i j d ag mi d d ag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n is u i t s l u i t e n d bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden: LI hoeft hiervoor dus n ie t te hel len!

Builen het w eckend spreekuur is het sterk aan te hevelen voor l '

komt. eerst te hellen; de arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

28 APRIL - l M KI ( K O M N G I N N K D A G )
Dr. K l e i n Horsman (prak t i jk dr. K i j k e l k a n i p ) . t e l . 2262

A vond- en nachtdienst
De avonddienst loopt v a n 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OX.OO uur en is u i t s lu i t end bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. K i j k e l k a n i p . Koldeweiweg 2. Keijenhorg. tel.
2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kas tan je laan I . Hengelo Gld. t e l . 1266.

Woensdag: dr. K le in Horsman, tel . 4550.

Donderdag: dr. Kyck, Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld . t e l . 1277.

Apotheek Hengelo ( i ld. Spuistraat 2S, tel. 05753-1010

()peningstijden: maandag t.e.m. v r i j d a g X.OO-12.30 u u r e n 13.30-

1X.OO uur . /a.. ZO., feestdagen l l .00-1 2.00 uur.

Spoed en specialistenrecepten kunt u in het weekend, huilen de

openingst i jden om 17.30 uur i n l e v e r e n .

Pim-nartsenpraktijk Hengel» (J ld , Koepelhvrg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.00

uur . maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordl u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
die verschijnt op
dinsdag 9 mei a.s.

(moederdag zondag 14 mei)

dienen de advertentie^
uiterlijk woensdag
3 mei om 14.00 uur
in ons bezit te zijn!!

Dit i.v.m. bevrijdings-
dag vrijdag 5 mei.

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

Hengelo t e l t op dit moment 29 v luch te l ingen . Er wordt

g e w e r k t met S v r i j w i l l i ge r s en men zoekt n i e u w e collega's

voor de persoonlijke begeleiding. Het is heel boeiend en

/i n vol w e r k . l ' maakt kennis met mensen uit andere culturen,

uw horizon wordt breder, ruimer. Vooroordelen die u

misschien hebt t .a .v. mensen ui t andere landen, b l i j k e n

vaak niet te kloppen, wanneer u echt met deze mensen in

contact komt. Het 'goede n i euw s'en het 'slechte n i euws ' , uit

de kranten en van de T.V., gaan meer voor je spreken,

omdat je met mensen omgaat, die dit 'goede' en helaas vaak

'slechte' n i e u w s , aan den li jve hebben ondervonden.

Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan, op een

plek opde/e wereld om te kunnen leven. Dit is het grondrecht

v a n elk mens. Door oorlog-onderdrukking geweld , word t

v e e l mensen dit recht ontnomen. Wij zi jn als medemens

verpl icht hen te helpen. Wij zijn a l lemaal wereldburgers;

de wereld is v a n iedereen.

Geld geven voor het goede doel... Prima! Maar er is meer

nodig.dat is met geld nie t te betalen.de waardeervan is n ie t

in cijfers ui t te drukken. Hel vrijwilligerswerk is onbetaalbaar

maar /eer w a a r d e v o l , omdat je iets geelt van je/elf aan

mensen die je h u l p hard nodig hebben. Iets onbelaalbaars

dat meehelpt een beetje leed. van het grote onrecht dat

mensen wordt aangedaan door hen van huis en haard weg

te jagen , een beetje van dit leed voor hen te kunnen

ver /ach ten . Een beetje meehelpen, al is het maar in het

k le in , h i e r b i j het Vluchtel ingenwerk in Hengelo Gld.

Voor meer in fo rma t i e kan men bellen met Janke Meeske.

tel. 05753-7401.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t .e . in. v r i j d a g van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 1 1

Hulpdienst
mevr . Rijpkcma. t e l . 2439en mevr. Luhhers. te l . 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort. iel. 2317 en mevr. van Aken. lel. 2627.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hel len tussen 09.00 on 12.00

u u r ) , /r. J. A. v a n den H e u v e l regio Midden-IJssel - te l . 05750-
16463.

/orgGroep Oost-Gelderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en t lu i i s /o rgwinke l . 24 uu r per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-SS06 (20 cl /min)

- Maatschappel i jk Werk voorde gemeente Hengelo ( G l d ) :

/utpl ie i iseweg l c. Vorden. t e l . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vr i jdag OM.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Ollmansstraat 7. Steenderen. tel . 05755-1659

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

Maatschappel i jk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem. te l . 0X342-2151

spreekuur maandag t/m vri jdag OS.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen , h u l p of bemiddeling hij

problemen, hel ( d a g e l i j k s van 19.0()-20.0() u u r ) t e l . 0X330-

21025. 0X340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 0X343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, te l . OX340-35000. dagel i jks van 9.00-

10.00 uu r en van IX.30-19.30 uur .

\ irlnskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel . 05754-1351

Pedicure
Y. A h h i n k , Toldi jk . te l . 05755-13X6

L. Evers-Jansen, te l . 2515

H. OHeiiner». tel. 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermat ksedijk 15. 7223 KJ Haak. t e l .

05754-1X09. Voorafspraken lussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hu lpd iens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdteletoon Achterhoek
Tel. OX346-650()(). dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en l X.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vr i jdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m /aterdag 10.00-16.00 uur.



Speciale uitgave ter gelegenheid van het Oranjefeest op 29 april in Hengelo Gld

Voorwoord

Het Oranjecomité heeft ook dit jaar weer tal van aktiviteiten ontwikkeld

ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van onze Koningin.

De festiviteiten die overal in den lande worden georganiseerd, onderstre-

pen nog eens duidelijk de nauwe band met het Huis van Oranje.

In relatie tot de herdenking van 50 jaar bevrijding is het goed om even stil

te staan wat het betekent om in vrijheid de verjaardag van de Koningin te

mogen vieren. De ouderen onder ons hebben helaas moeten ervaren dat

dit niet altijd mogelijk is geweest.

Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik het Oranjecomité en al

degenen die haar bijstaan, dank te zeggen voor het vele werk ten behoeve

van het welslagen van deze viering.

Inwoners van Hengelo, ik vertrouw er zonder meer op, dat u allen uw

bijdrage, op welke wijze dan ook, zult geven aan de biering van de

verjaardag van onze Koningin.

De burgemeester van Hengelo,

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

Oranje boven, Oranje boven,

leve de Koningin

Beste
Mensen,

Koninginnedag J 995 is om verschillende redenen een bijzondere dag.

Op de eerste plaats omdat we de verjaardag van Koningin Reatrix vieren.

Ten tweede omdat we dit op 29 en niet op 30 april doen. Ten derde valt het

in een bijzonderjaar. Het jaar van 50 jaar herdenken en gedenken. Vijftig

keer 4 en 5 mei geeft genoeg stof tot denken. De bevrijding van Hengelo

hebben we op l april al herdacht. Als je door het Gemeentehuis wandelde

kreeg ik maar één gedachte dit nooit weer. Eigenlijk zou er nergens op de

wereld meer oorlog of discriminatie moeten zijn!! En ten vierde omdat

Koninginnedag op het terrein aan de Leliestraat wordt gehouden en niet

bij De Bleijke.

Veel mensen zijn op deze dag weer erg actief om alles zo goed mogelijk te

laten verlopen. Maar ook velen waren voor 29 april al erg druk. De men-

sen van het spelletjescomité, maar ook de dames van de CPB. Zij halen

gewoontetrouw de enveloppen met uw gift voor Koninginnedag op. Ieder-

een hartelijk bedankt.

Vorig jaar schreef ik: gelukkig de zeskamp is terug. Maar helaas, dit jaar

is er te weinig belangstelling. Op onze oproep in De Reclame hebben vier

ploegen gereageerd en dit is te weinig. Ik voel dit zelf als een "ontman-

telde" Koninginnedag. Maar we geven voor de toekomst de moed niet op.

Wij hebben het voornemen om na de zomer kontakt op te nemen met

diverse verenigingen om te kijken of er voor de toekomst toch een

draagvlak voor een zeskamp is.

Twee Koninginnedag-activiteiten zijn verplaatst naar 5 mei, n.l. de fiets-

tocht en de oriëntatierit. 's Avonds is er op 5 mei om J9.30 uur muziek aan

de Leliestraat. Alle plaatselijke muziekverenigingen werken hieraan mee.

Het duurt een uur. Als u wilt zitten moet u zelf een stoel meenemen.

Alle inwoners van Hengelo wens ik een zonnige en plezierige Konin-

ginnedag toe.

A. J. van der Velde

Voorzitter Oranjecomité

Programma Koninginnedag 1995
09.00 uur

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.00 uur

11.00 uur

11.30 uur

11.30 uur

11.30 uur

11.30 uur

12.00 uur

± 12.00 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

±15.00 uur

5 mei
13.30 uur

13.30 uur

19.30 uur

Vullen en afhalen van de ballonnen bij "De Woage".

Verzamelen voor de optocht op het terrein aan de
Leliestraat.

Start van de optocht.

Zangaubade bij het Gemeentehuis.

Oplaten van de ballonnen bij het Gemeentehuis.

Prijsuitreiking van de optocht bij het Gemeentehuis.

Kindervrijmarkt bij "De Woage" voor de groepen 7
en 8 van de basisscholen.

Filmvoorstelling voor de kinderen van de groepen
3,4, 5 en 6 in "De Woage".

Kinderspelen voor de groepen 1 en 2.

Schminken voor kinderen. Kosten ƒ 1,00 p.p.

Ringsteken per dogkar o.l.v. "In Stap en Draf".
Voor jong en oud.

Luchtkussen voor de jeugd op het feestterrein aan
de Leliestraat.

Straattekenen. Krijtjes afhalen bij de informatiestand.
Kinderspelen voor de groepen 3, 4, 5, en 6.

Filmvoorstelling voor de groepen 1 en 2 in "De
Woage".

Sponsorloop voor leerlingen van de basisscholen
voor o. a. tegels in een op te starten zuivelfabriek in
Ocna Mures in Roemenië.
Organisatie: Oost Europa Commissie.

Start fietstocht. Routebeschrijving afhalen bij café
Wolbrink.

Inschrijving Oranje-oriëntatierit voor auto's o.l.v.
Hamové, bij café Wolbrink.

Muziek aan de Leliestraat
M.m.v. E.M.M., Concordia en Crescendo.

Route optocht:
Parkeerterrein Leliestraat - r.a. Zuivelweg - Kastanjelaan - r.a. Groene Kruisstraat - r.a.
St. Michielsstraat - La. Rozenhoflaan - r.a. Banninkstraat - La. Raadhuisstraat -
Gemeentehuis aubade - Vordenseweg - r.a. de Heurne • r.a. Holstraat - La. Sarinkkamp
- r.a. Het Karspel - Beukenlaan - Bleekstraat - Rozenstraat - Leliestraat.

Schoolgaande kinderen, die in Hengelo wo-
nen, maar in andere plaatsen naar school
gaan kunnen spelletjeskaarten afhalen bij de
informatiestand.

De retourkaartjes van de ballonnen kunnen tot
1 juni ingeleverd worden bij de EDAH, Raad-
huisstraat 53 of bij Besselink, Raadhuisstraat 9.
De uitslag komt in de Reclame te staan.

Door de fantastische medewerking van de adverteerders is het ook dit jaar weer mogelijk de
Oranjekrant te laten verschijnen. Namens het Oranjecomité hartelijk dank.
En.... koop bij de adverteerders.

U wordt verzocht zoveel mogelijk te vlaggen.



We zn net zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank

heeft als geen ander een traditie van

samenwerken en bouwen aan relaties. Het

is een bank van mensen vóór mensen.

Dat merkt u al snel in het persoon-

lijke contact. Elke Rabobank

staat midden in de samen-

leving. Daarom zijn we

vaak betrokken bij activi-

teiten in het bedrijfs-

leven, verenigingen en

scholen. We weten wat

er leeft, ook als het niet

om bankzaken gaat. Kort-

om, we zijn een bank die

net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld
St. Janstraat 44 - Keijenborg

tel. 05753 - 8400

Waarborginstallateur

installatiebedrijf ARENDSEN

Voor al uw: * Loodgieterswerk

* Dak/Zinkwerk

* Elektrische installaties

* C.V. installatie's

* Gas/water installatie's

* Zonne boylers

eicpert
Rijk gesorteerd in:

ARENDSEN

* Radio/TV

* Hifi

* Video

* Koelen/Vriezen

^ Wassen/Drogen

* KI. Huishoudelijk

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-2511 - Fax 05753-3089

ORDELMAN - DIJKMAN
Installatietechniek b.v.
Zelhemseweg 30,

7255 PT Hengelo (Gld.).

Tel. 05753-1285

Installateurs:
* Elektra * Gas

* Loodgieterswerk * C.V.

* Sanitair * Dakwerk

Ook voor verhuur van C.V. ketels.

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

wenst U een prettig
Koninginnefeest!

ONDERHOUD KAN OOK
IN FLEURIGE KLEUREN

Misschien zijn uw huis en uw bedrijfspand aan onderhoud
toe. Denk eens aan een karakteristieke kleurenkeus.
We maken graag een persoonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor kwaliteitswede

HARMSEN
VAKSCHILDERS

N E U R

Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 4000
Zelhem. Telefoon 08342 - 1998

Bekijk het Koninginnefeest op een

kleurentelevisie
of neem het op met de nieuwste
videorecorders van

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Bij BouwCenter HCI
vindt u een zeer
omvangrijke collectie
keukens, badkamers,
open haarden,
bouwmaterialen,
wand- en vloertegels
en sierbestrating

BouwCenter
BouwCenter HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Tel. 05753 8181.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur,
vrijdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag: showroom 10.00-16.00 uur, afhaalmagazijn 8.00-16.00 uur

DE PRIJZEN OP HUN KOP
DE VLAG ENORM IN TOP

NEDERLANDSE VLAG
MET VLAGGESTOK«-— fw£ * T "• * *̂  » ̂ «x ^̂  *-*** m
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BOSCH GRASKANTMAAIER

AKTIEPRIJS

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Ze willen er zijn,
jonge mensen, oude mensen,

sportieve mensen aan onze gezellige

Voor uw feesten en partijen hebben wij
beschikbaar onze

mooie, grote zaal
Informeert U eens

JAN EN LENIE WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Tel 05753-1340

café - bar - zaal

clublokaal voetbalver. "PAX"

Start en finish: Oranjerit Hamové
op Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei

NISSAN

Nissan en
Jos Herwers
een ijzersterk

Autobedrijf Jos Herwers b.v.
Hummeloseweg 10. Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2244
Ind. terr. de Stoven 25, Zutphen

Telefoon 05750-22522

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

elektrisch installatiebedrijf
Radio - TV

Luxe en huish. artikelen

Raadhuisstraat 9 - Banninkstraat 1
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215



Accountantskantoor

Th. J. Sloot b.v.

Dienstverleners op het gebied van

accountancy, belastingzaken,

bedrij fsbegeleiding en

computerverwerking.

Hengelo GId. Tramstraat 4 7255 XB 05753-1391

Ulft Middelgraaf 40a 7071 WT 08356-40480

turken
WIDE FASHION

Mode
Jeans
Vrijetijdskleding

Spalstraat 32 - HENGELO GLD

's Maandags gesloten
's Woensdags de hele dag open

REGELINK's
schildersbedrijf

rnurun

VERKOOP VAN

GLAS, VERF, BEHANG

voor al uw schilderwerk

Zaterdag 29 april zijn wij tot 12.30 uur geopend.
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo (GId.)
Telefoon 05753-1655 - Telefax 05753-1190

Uw slijter heeft
voor u ingekocht:

Oranjebitter
Oud Hollandse

likeuren
Bevrijdingswijn

etalage

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo GId
Tel. 05753-1274

GERRITS-LAMMERS
GROEP B.V.

Taxaties

Aan- en verkoop
onroerend goed

Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen
M
NVM

Hengelo GId - Doetinchem - Winterswijk

Didam • Zevenaar

Essilor Tmnsitions®Plus
Een snel meekleurend brilleglas

van kunststof!

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

•,tol hrillrp.l.p, d,il huil-
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J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo GId Telefoon 05753 1374

SYSTEEM COLORANCE 100
DE MILDE HAARKLEURING MET HET

RESULTAAT VAN EEN HAARVERF.

.•n H<.rt;nkii|i

Genard Lurvink

Voor een pGTf G kt JnterJGlir moet u eerst een bezoek brengen
aan de Spannevogel, meubel- en tapijtenhuis in Hengelo GId en Ruurlo.

- Meubelen - Vitrages
- Slaapkamers - Zonwering
- Vloerbedekking - Seniorenprogramma
- Gordijnen - Geschenken

wij bieden u hoge kwaliteit, service en lage prijzen.
Nieuw: Fauteuils van Fitform, de énige verantwoorde

op maat gemaakte zitvorm.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo GId - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (GId)
Tel. 05753-1301

Onze baby- en peuterkleert jes
* zeer brede collectie

van zachte pasteltintjes tot vrolijke
kleurtjes

* van heel schattig tot lekker
eigenwijs.

Te veel om op te noemen en echt heel
betaalbaar.

We wensen u een gezellig Koninginnefeest.

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId - Tel. 05753-1425

HENGELO GLD
Bleekstraat 14
7255 XZ Hengelo GId.
Tel. 05753-1947

DOETINCHEM
Plakhorstweg 8
7008 AT Doetinchem
Tel. 08340-32851
of 30841

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT!



UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen

APK-keuringsbedrijf

verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

Erkend inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde auto-beveiligingssystemen,

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon 05753-1262

WIM VAN ONNA

K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

Kerkstraat 7, Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1718

Wolters Boekhandel, de oudste boekhandel in
Hengelo, is inmiddels al weer jaar gevestigd in het

nieuwe pand aan de Spalstraat nr. 14.

Ter gelegenheid van deze verjaardag zijn er
onder andere de volgende aanbiedingen:

Ipenburg: Rijtuigen op het spoor van 99.00 voor 29.95

Van Wageningen: Rosegaert-trilogie van 37.50 voor 12.50

Blei-Strijbos: Omnibus Sara Sanders van 37.50 voor 12.50

Op alle artikelen behalve boeken en tijdschrif-
ten krijgt u vanaf heden één week lang

1O% korting!!

WOLTERS BOEKHANDEL
Spalstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-1253

Voor al uw

tractoren en
landbouwmachines

W J *-^l *-v,l f \

*~- jfj > -̂ rfj ^+^^}

24-uurs
service

M E C H A N I S A T I E

Winkelskamp 1 Hengelo Gld.

Telefoon 05753-4360 (b.g.g. 4581). Telefax 05753-4812

Wilt u verzekerd zijn van een
ongestoord warmtegenot?

Neem dan een onderhouds-
kontrakt op uw gasgestookte
toestellen bij:

Zelhemseweg 30 Zutphen

7255 PT Hengelo (Gld.) tel. 05750-27969

tel. 05753-1249

fax 05753-1184

HULCO B.V. is een onderdeel van ORDELMAN & DIJKMAN INSTALLATIETECHNIEK
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JCascade

N U tij
B

CASCADE.
roea.

LUBBERS
WOONWINKEL

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1286

Niet op gang te krijgen?
Lusteloos? Prikkelbaar? Moe?

vit

Becoforte
Een tekort aan vitamine-B
misschien?
Vul het dan aan met Dagravit
Becoforte, dat alle vitaminen
van het B-complex bevat.
Eén dragee Dagravit
Becoforte per dag
geeft u weer een
krachtige impuls voor lichaam en geest.

de vitaminekuur met meer stootkracht

Becoforte

Drogisterij

marlanne
Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld.

DAGEN VA/V

STAAT ZE

Daarom mai; IL- haar op moederdag best wel c L-n
extra ve rwennen . B i jvoorbee ld met een

lichtlopende da/elle. l'en t iets u aar /e jaren- ^
ung ple/ier van heeft , da i;;ui\v ki jken hij

de dealer en verras haar niet een da/elle!

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE • INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

^̂ •••î B» ^W

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278 GAZELLEC^)

Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 Hengelo Gld. Iel. 05)53 -3219

Besteedt u wel eens
plaatbewerking uit?

Praat dan eens met Goma.
Onze produktiemogelijkheden zullen
u verbazen.

Goma is gespecialiseerd in tal van metaalplaatbewerkingen. Wij
beschikken daartoe over een ultramodern machinepark, waar-
onder CNC-pons/lasermachines, CNC-kantpersen, lasrobot e.d.
Deze machines stellen ons in staat om op uiterst flexibele wijze
zowel kleine als middelgrote series voor u te produceren, want in
de meeste gevallen hoeven er géén gereedschappen te worden
vervaardigd.
Tevens kan onze Engineeringsafdeling u terzijde staan bij het
verder produktierijp maken van uw produkten, wat ons in staat
stelt zeer kostenefficiënt te produceren.
Als we u dan ook nog vertellen, dat onze levertijden kort zijn,
dan kan het bijna niet anders, of uw interesse is gewekt.

GOMA

MAATWERK IN PLAATWERK

GOMA BV. Metaalwarenfabriek
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo-Gld
Ruurloseweg 80 A
7255 MA Hengelo-Gld. Holland
Telefoon 05753-8211
Telefax 05753-8282

Erkend door Je
Raad voor de
Certificatie

JE*
Mei ka

< v>l Al l I 1 M l N's \XÏ AH

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383


