
Speciale uitgave ter gelegenheid van het Oranjefeest op 30 april in Hengelo

Voorwoord

Koninginnedag 1986 is in aantocht. Op 30 april a.s. vieren wij de
48e verjaardag van Hare Majesteit, onze geliefde koningin Beatrix
Hoewel zij op 31 januari j,l, haar verjaardag herdacht, willen wij
met de viering van deze verjaardag onze hartelijke gelukwensen
doen toekomen aan onze vorstin, daarbij hopende dat zij nog jaren in
gezondheid ons volk mag dienen.
Het is van onschatbare waarde dat wij in alle vrijheid deze verjaar-
dag samen mogen beleven, daarbij onze verbondenheid met het huis
van Oranje tot uitdrukking brengend.
Ook dit jaar willen wij als gemeenschap van Hengelo Koninginnedag
vieren.
Dank zij de grote inzet van ons Oranjecomite is er weer een voor-
treffelijk programma samengesteld, waarbij voor allen er de moge-
lijkheid is aan de festiviteiten van dit Oranjefeest deel te nemen.
Ik hoop dat U het Oranjecomite niet teleurstelt en massaal uw mede-
werking aan optocht en spelen zult geven.
Het Oranjecomite wil ik graag dankzeggen voor het vele werk dat zij
hebben verricht en hen succes toewensen met de organisatie.
Moge Koninginnedag 1986 een waar volksfeest zijn, begeleid door
cru stralende Oranjezon.

Th. A. A. Hooman

Loco-burgemeester

mensen

Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagd Oranje- en bevrijdings-
feest 1985. Met geweldig veel inwoners, kinderen zowel als vol-
wassenen hebben wij beide feesten mogen vieren.
Een jaar is echter zo voorbij en sinds enige weken zijn er dan ook
alweer een aantal mensen druk bezig met de voorbereiding van het
komende Koninginnefeest, een feest waarvan wij hopen dat U daar-
aan weer met evenveel enthousiasme zal meedoen.
Ook dit jaar mogen wij ons gelukkig prijzen met de vele adverteerders,
die het mogelijk maakten deze speciale Oranjekrant te doen laten
verschijnen.
Mochten wij de optocht de laatste jaren een thema hebben m.
geven, dit jaar zijn wij van mening de ideeën voor een wagen aan
U zelf over te laten.
Kvenals vorig jaar zal er ook nu vanaf 11.00 uur voor de schooljeugd
een luchtkussen en mini-scooter staan opgesteld.
Van alle aktiviteiten die er deze dag zullen zijn, verwijs ik U naar
het totale programma.
De gebruikelijke enveloppe is reeds bij U bezorgd, deze zal in de
week van 21 t.e.m. 25 april a.s. bij U worden afgehaald door leden
van de zwemver. „He-Keij".
Mag ik U vragen deze inzameling royaal te gedenken?

U alvast een goed Oranje),
toewensend,

uw P. Noordijk,
voorzitter Oranjecomite

PROGRAMMA KONINGINNEDAG 30 APRIL
10.15 uur Verzamelen voor de optocht. Plaats: parkeerterrein Leliestraat

Beoordeling jury van schoolkinderen, groepen en wagens

10.45 uur Start van de optocht

11.15 uur Zangaubade bij het gemeentehuis

11.45 uur Ontbinding van de optocht op het feesterrein bij het verzor-

gingscentrum „De Bleijke"

11.45 uur Inschrijving en start wandeltocht, 12 km

12.00 uur Aanvang kleuterspelen

Filmvoorstelling in „Ons Huis" voor kinderen van lagere scholen

12.00 uur Inschrijving volwasenen voor de div. volksspelen zoals vogel-

gooien, ringsteken, rolfietsen e.d.

12.30 uur Inschrijving Oranje-oriënatierit o.l.v. Hamove, bij .Concordia'

13.30 uur Start Oranje oriëntatierit

13.30 uur Aanvang kinderspelen

Filmvoorstelling voor de kleuters

14.00 uur Volksspelen voor volwassenen

15.30 uur Touwtrekwedstrijden lagere scholen o.l.v. TTV Bekveld

16.30 uur Prijsuitreiking kinderspelen

17.00 uur Jeugd Zeskamp, leeftijd 12 t.e.m. 15 jaar

19.00 uur Grote Zeskamp, leeftijd 16 jaar en ouder

Vanaf 77.00 uur staaf er op het terrein voor de schooljeugd

een luchtkussen en een mini-scooter opgesteld

Route optocht:

Verzamelen 70.75 uur parkeerterrein Leliestraat. Start 70.45 uur

Leliestraat, Zuivelweg, Spalstraat, St Michielstraat, Kastanje-

laan, Banninkstraat, Sterre weg, Raadhuisstraat. P/m 77.75 uur

aubade gemeentehuis. Raadhuisstraat' Schoolstraat, Sar/nk-

kamp, het Karspel, Ruurloseweg, Bleekstraat. PI m 7 7.45 uur ont-

binding.

Voor schoolgaande kinderen die
woonachtig zijn in Hengelo Gld,
maar in andere plaatsen school-
gaan, zijn er spelkaarten af te
halen in de informatiestand op het
feestterein

Buurten en of verenigingen* die
deel willen nemen aan de Zes-
kamp* dienen zich zo spoedig
mogelijk op te geven bij de heer
B. van Petersen tel. 2689 of 1873

U wordt verzocht zoveel mogelijk te vlaggen

VOOR

uitgebreide textiel-afdeling
complete woninginrichting
baby- en peutermode
babymeubeltjes

NAAR

GISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Wij wensen u een prettig

Koninginnefeest

\ TBOKSENHUUS

Spalstraat 32 - Hengelo Gld

Voor al uw

VRIJE TlJDS-, WERK-
EN REGENKLEDING

Maandags gesloten

Woensdags de gehele dag geopend

kompliment je uit!
En telkens weer, als u hoort dat uw
bril u zo goed staat is het voor ons
ook prettig omdat die uit onze kol-
lektie gekozen werd.

' AGROOT KORMEll N K
^horlogeriegoud & zilver optiek

(iKDIPLOMEERD OPTICIEN

OPTIEK - GOUD EN ZILVER • UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

Ze willen er zijn,
jonge mensen, oude mensen,

sportieve mensen,

aan onze gezellige

BAR
Voor uw teesten en partijen

hebben wij beschikbaar onze

mooie, grote zaal
Informeert U eens.

JAN EN LENIE WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Tel. 1340

Café - bar - zaal

Clublokaal voetbalver. „PAX"



DE
JUISTE KEUZE

Sportief in stijl.
Een comfortabel ruim jack
in een modieuze golfruit
op een soepel poloshirt en
makkelijke bandplooibroek

HENGELO-TEL.05753-1383

assurantie- en makelaarskantoor

gerrits + lammers bv
voor al uw:

en
LidNVM

• VERZEKERINGEN

+ HYPOTHEKEN

• FINANCIERINGEN

• AAN - EN VERKOOP

ONROERENDE GOEDEREN

4> TAXATIES

• JURIDISCHE ADVIEZEN

Lid N.V.A.

Spalstraat 26

7255 AC Hengelo (GId.)

Tel. : 05753 - 3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem

Tel. : 08340 - 34025

x MEUBELEN

x VLOERBEDEKKINGEN
x GORDIJNSTOFFEN

x MEUBELSTOFFERING

x ZONWERING

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

Voor een grote keuze STOFZUIGERS:
HOLLAND ELECTRO

3 jaar garantie

tot 1000 watt vermogen

MIELE

1000 watt vermogen

compleet met stofmeter

en oprolbaar snoer

MIELE kwaliteit

Scherp geprijsd

SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1285, b.g.g. 3580

BIJWIE
kunt u bouwen

de kwaliteit?

BLJHCI

v Alles voor uw huis,tuin en keuken v
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G).
Tel.: 05753-2121,

Binnenweg 4, Ulft.
Tel.: 08356-83141.

Bekijk het Koningrnnefeest op een

PHILIPS kleurentelevisie

Winters
SPALSTRAAT 8 • HENGELO GLD • TELEFOON 05753-1280

Op een Batavus
geniet je

nóg meer!

ROOZEGMRDE
Sport & Mode

Fietsspecialist

REIND ZWEVERINK
Hengelo GId - Tel. 05753-2888

BHTAVUS

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

VAKSC DEiRS

SPALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

B A DM ODE
Wy zyn groots gesorteerd in

BADPAKKEN
maat 36 t.e.m. 52

2-delige
BIKINI'S
in de merken

TBIUMPH TWEKA

NICKY NOBEL

Sc/iröe/er
de kerk Hengelo GId

VOOR UW

HAARVERZORGING
naar herensalon - parfumerie

J. W. VAN ONNA
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD

Telefoon 05753-1718

VERKOOP EN VERZORGING VAN

HAARWERK

VOOR

familie
handels- en
DRUKWERK

Drukkerij
Wolters

Tal. 05753-1455

Amb^htelijke ̂ ag^rti

A. RRaterink



Onze kijk
sparen

Persoonlijk advies

Automatisch Sparen

Rabobank
Rcadhuisstraat 21 Spalstraat 23
Tel. 05753-2022 Tel. 05753-1601

Bijkantoor Veidhoek
Kapel weg 16
Tel. 05736-369

Om het
kort

te houden:
Nu uit voorraad

leverbaar:

LEEMREIS

voor gezelligheid

Brill: gazonmaaiers
van wereldklasse!

nu bij

HARMSEN
IJZBM/AREN

Banninkstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

PERFECTIE VOOR UW TUIN.

DENK KREATIEFÜ - DOE KREATIEFÜ
WIJ HELPEN U MET:

volksschilderkunst' glasgraveren gietwerk en de
benodigde materialen en gereedschappen

REGELINK'S
schildersbedrijf

VERKOOP VAN
GLAS, VERF, BEHANG

EN KREATIEVE
BENODIGDHEDEN

voor al uw schilderwerk
Raadhuisstraat 40,7255 BN Hengelo (Gld)

Telefoon 05753 -1655

SOUVENIR BADDOEK
Prijs f 14.95

Verkrijgbaar bij

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGËLX) (GLD.)
Telefoon 05753-1235

t

Het d
en

t daacafó voor Jong
oud

is totaal vernieuwd

Spalstraat 1 , Hengelo (G.)
05753-1252

Bekend om zijn

uitstekende keuken!
Dagelijks geopend:
van 9.00 tot 24.00 uur

In het weekend gezellige muziek tot
1.00 uur

Altijd in feeststemming met
MEUBELEN of TAPIJT van

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

„CONCORDIAII

KONINGINNEDAG

DANSEN
's middags vanaf 15.00 uur

's avonds met toporkest

Teamwork
Start en finish

Oranje-oriënteringsrit

Doen!... Verwen U zelf... met zo'n zonnébadkuurvan 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit U zich voelt, al na het eerste zonnebad.
Hoe goed U 'er' weer tegen kunt. En op de koop toe: U wordt zo bruin,
alsof U pas met vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurofit bruint U veiliger, dan onder de spaanse zon!
Zonder verbranding, zonder uitdroging van de huid.
Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid. Je kikkert er echt van op.

Bel voor informatie!

Drogisten) • Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
drogistenj en parfumerie

Falix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld ) tel 2062

Wij adviseren ook, indien U et
zonnebank of -dak wilt aanschaffen.

Prins der Nederlanden

.levenvaneen bijzonder man
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Kies voor een
lichtloper van Gazelle

Rechts de fiets die haar naam alle eer aandoet:
Sport Solide. In vele uitvoeringen.

Daarnaast de Sport Primeur met al z'n plussen. De prijs is er
één van! En dan is er ook nog de Primeur Luxe.

Ze onderscheiden zich zoals alle Gazelle fietsen dat doen:
jaren- en jarenlang! Wij vakmensen kunnen erover meepraten.

Verwen u zelf met een Gazelle.v^_ $f
%
/

Sporf Primeur
Op en top een echte Gazelle?
En dat voor die lage prijs,
vanaf f 519,- (remnaaf).
(Afgebeeld knijpremmen met
3-versnellingsnaaf f 610,-).

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

Sport Solide
Keuze uit 3 rem-
syst&men, 3 kleuren,
vanaf f 679,- (remnaaf),
(Afgebeeld trommelremmen
en 3-versnellingsnaaf met
stangenoverbrenging f 869,-)

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

GRAAG EEN BRIL DRAGEN

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Soalstraa1-15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Tapperij ,De Zwaan'

NET EFFE GEZELLIGER

Onze diskoteek is op Koninginne-
dag woensdag 3O april 's middags
en '$ avonds geopend tot 1.00 uur

Uit, goed voor Uu

Fa. Besselink
elektrisch
installatiebedrijf
Radio - TV
Luxe en huish.
artikelen

RAADHUISSTRAAT 9 - BANNINKSTRAAT l

HENGELO GLD - TEL. 05753-1215

Bloemen houden van mensen,
haal ze in huis!!

•In onze grote verkoop bloemenkas

'ieder weekend

verschillende aanbiedingen

Kom, kijk en ziet, wat de

F A . W I J N B E R G E N
U biedt!

KERKSTRAAT 6 - HENGELO G. - TEL. 1473

ONBETWIST UW

bruidsboeketten-specialist
Keuze uit plm 100 verschillende soorten

Spolstrool 3 Hengelo Gld.Tel. 05753-2488

Voor heerlijke

hamburgers
slaatjes

patat frites
••

IIS

De vele adverteerders in deze speciale
Oranjekrant hebben het dit jaar weer
mogelijk gemaakt deze uitgave te
doen verschijnen.
Namens het Oranjecomite heel harte-
lijk dank en een heel prettig Oranje-
feest toegewenst.

PEUGEOT 309
L; HEM A'/tW Ml: •;] g lflill AVJ a

De nieuwe Peugeot 309. Gebaseerd op een ij/ersterk
scenario. Overladen met Oscars. Waaronder een voor/'n
grote betrouwbaarheid. Dank zij o.a. transistorontsteking en
zelfhastellende remmen. Met slechts een grote beurt per
20.000 km. Kn oen optimale coirosiebescherming.

Kom 'm snel bij ons proberen. Kn beleet"de premiere op de
mooiste plaats: achter het stuur.

Standaard met 5 portieren, keuze uit
4 motoren van 55 tot 105 O

Pnjzen vanaf I 1*7. V V Va
incl. BTW Aflevenngskosti

§,

AUTOMOBIELBEDRIJF
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VAN DE i
WEEK,

Nissan Suiiny Trend

Nissan Suniiy 1.5, 5-drs GL

Nissan Micra Van

Nissan Cherry Trend diesel

Nissan Sunny 1.3 GL

Nissan Bluebird station 2.0 GL,

Nissan Bluebird stationcar diesel

Nissan Cherry 1.3 DX

Nissan Sunny LPG

Nissan Sunny coupó

Nissan Sunny 4 drs diesel

Citroen LNA II RE

Nissan Mlcra DX

Nissan Cherry GL

Nissan Cherry DX

Nissan Sunny 1.3 DX

Nissan Sunny 1.3 GL

Peugeot 505 diesel

Nissan Sunny 1.3 DX

Datsun Bluebird 1.8 GL

Datsun Cherry 1200 luxe

Datsun Bluebird diesel

Mitsubishi Galant

1986

1986

1985

1985

1985

1985

1985

1984

1984

1984

1984

1984

1982

1983

1983

1983

1983

1983

1982

1982

1981

1981

1980

Eers moar es fees hollen!
Nao et Oranjefees köj weer
dageluks terechte bi'j

STEVORD
an de Kastanjelaan.

(Allene woensdagsmiddags
bu'weslotten).

Ons Nissan originele onderdelenmagazijn is ook

zaterdags geopend tot 12.30 uur

NISSAN

Hutwneloseweq 10 Hengelo

Op Koninginnedag is het gezellig
toeven in

Ons Huis
aan de Beukenlaan

's Morgens natuurlijk

KOFFIE MET GEBAK
en verder alle soorten

DRANKEN
Tevens gelegenheid voor het geven
van

recepties» verjaardagen en
andere feestjes

WIMENJOKEV,DOKKUM
Tel. 3555

Ook verzorgt zij gaarne voor U
alle soorten

STENCILWERK

H. Lubbers
Kervelseweg 7 - Tel. 1625

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

;l» nieuws.

l Een gebeurtenis, 20 uniek en bijzonder,
vertaald in een persoonlijke kaart.

Met zorg gekozen en altijd gevonden

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

DRUKKERIJ WOLTERS
Kerkstraat 17 Hengelo Gld Tel. 05753-1455



55e jaargang no 16 dinsdag 22 april 1986 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEBS

Kerkstraat 17 - Postbtu 8

7255 ZG Hengelo Qld

Telefoon 05753-1455

b.g. 1253 of 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld, Keljenborg»

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Rha, Toldijk, Wlchmond-Vlerakker

en omstreken.

r»s»"'*»-ïv-\>. i.*t-lr*£Sa3BffBfl«Jï

Spaktraai2}. Tel 1250 föngelo

Deze week in de reclame bij uw
ECHTE BAKKER:

Af d. brood:

FRIESE SUIKER BOL
een ware tractatie

per stuk 2.10

Afd. banket:

een heerlijke romige

SLAGROOMSNIT
voor royaal 8 pers.

per stuk 6.98

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

WIJNBERGEN
biedt U deze week:

LOMBARTS APPELEN
Deze week

2 kilo l.95

Gesneden RODE KOOL
l
/2 kilo 75

In onze verkoop bloemenkas

1 mooie BEGONIA

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

GEWOON,
ERG LEKKER!!

TARWEBROODJES

6 halen 5 betalen
met 5-granen decoratie

EN OM TE SMULLEN:

ABRIKOZENBROODJES

van 1.35 nu "| .00

met zuivere amandelspijs gevuld

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

Gewoon, erg goed!

Grijp uw voordeel in de
voorverkoop' dat is mooi
meegenomen!

'

STICHTING ZWEMBAD
HENGELO-KEIJENBORG

Zoals in voorgaande jaren, wordt u ook voor het badseizoen 1986 in de

gelegenheid gesteld om tegen gereduceerd tarief een zwemabonnement

aan te vragen.

De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden.

In KEIJENBORG: maandag 28 april van 19.00-20.00 uur in '„de Horst'

In HENGELO: op het ZWEMBAD?

vrijdag 2 mei van 19.00-20.30 uur

maandag 5 mei van 13.30-16.00 uur

dinsdag 6 mei van 13.30-16.00 uur en van 19.00-20.30 uur

woensdag 7 mei van 13.30-16.00 uur

Voor elk abonnement dient een aanvraagformulier te worden ingevuld.

Formulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen, gemeentehuis, sporthal

„de Kamp" en het zwembad.

30 april Koninginnedag

DANSEN
vanaf 's morgens 11.00 uur, m.m.v.

„Assorti"
VRIJ ENTREE

Zaal WINKELMAN
KEIJENBORG

Kies de Keurslager
want kwaliteit is betaalbaar

De gehele week:
150 gram

slagersham

1.95
150 gram

varkensfricandeau

1.95
500 gram

varkensfricandeau
(van de ham)

3.95
500 gram

magere hamlappen

3.95

Dagreklames:

maandag, dinsdag, woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst

395

395
donderdag, vrtydag, zaterdag

100 gram

gepaneerde snitzeis
(van de ham) 1 AA

500 gram

varkenslappen

350

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

Geef een HKM KADO-BON
VERKRIJGBAAR Bil

alle plaatselijke banken

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

f Bakkerij Bruggink
£ BAADBVISSTBAAT W • TEL 1S58

DEZE WEEK:

a:

'ë

KRENTE- of
ROZIJNESNEETJES '

<

5 stuks van 1.85 voor J§25 3
d
M

i aivjivA\ aa KVA - Hannva HKHVAI aa NVA

SLAGERIJ

RATERINK
Tel. 05753-1301

Tip van de week

Bekr. boerenmetworst
100 gram 1.78

ZORG GOED VOOR]EZELF(y\JJi)

KOMT, KIJK EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (achter Edah) - 05753-3460

Speciaal deze week:

KOOLVISFILET

Nu per kg 12.50

HeerlUk om te BAKKEN of te STOVEN

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

FA. HENDRIKS • Baak

Afvalcontainers
van 5 tot 35 kub.

Voor particulieren en bedrijven

Telefoon 05754-400-460

dansen met

L I B E R T Y
zondag 27 april

Koninginnedag

Teamwork
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

FIFA
loundcd 1904

Deze uitgave verschijnt geheel in het

Nederlands en biedt een

overzicht over de komende WK

en de 24 finalisten die deelnemen.

Artikelnr.00453, verkoopprijs tl. 14,00.

1253

HET ADRES VOOR DE TUIN

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



CAFE-SLIJTERIJ 'T HOEKJE

HERDENKT 75-JARIG BESTAAN

Een driekwart eeuw bestaan en bestaansrecht kan
de fa. v.d. Weer (café-slijterij 't Hoekje) te Hengelo
Gld, op de hoek van de Spalstraat en Bleekstraat,
achter haar naam schrijven.
Begin maart van dit jaar bestond het bedrijf 75 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum werd het interieur
van café en zaal grondig gerenoveerd en in een stijl-
vol jasje van Oud-Hollands (met veel eiken) gestoken
Voor het geslaagde resultaat tekenden bouwbedrijf
„de Eendracht", installatiebedrijf Winters uit Hen-
gelo Gld en interieurbouw Kroes uit Oldenzaal.
Een extra nieuwtje is de aanbreng van een geluid-
dempende tussenwand, zodat gelijktijdige bijeen-
komsten in zaal een café ongestoord gehouden kun-
worden.

Voor de eigenaars, Marie van de Weer en Hein efi
Mirjam v. d. Weer is het op woensdag 23 april een
gedenkwaardige dag. Zij hopen dan het vernieuwde
bedrijf officieel te openen, met 's middags en 's avonds
een Open Huis.
De plannen voor deze verbouwing werden al geruime
tijd geleden gemaakt en thans zijn ze ten uitvoer
gekomen.

In 1911 startte H. G. v.d. Weer op dezelfde plaats
met een bakkerij en kruidenierswinkel, annex café.
De gehele familie werd bij de bedrijfsvoering ingescha
keld. Nadien nam G. J. van de Weer het bedrijf over.
De huidige firmant Hein v.d. Weer kwam in de zaak
maar om gezondheidsredenen moest hij stoppen met
de bakkerij en in de jaren 70 werd besloten deze te
sluiten en de winkel o mte vormen tot een slijterij.
Met grote energie werd in café-bar-zaal en sijterij
een stevige klantenkring opgebouwd,

't Hoekje is ook voor een aantal vereningen het club-
huis, o.a. voor de Hamove, die er haar vergaderingen
houdt en de damclub Hengelo. Ook de aktieve biljart-
vereniging 't Hoekje speelt hier haar wedstrijden.
De ruime bekerbaksten van genoemde verenigingen
zijn nu centraal in het café geplaatst.

Ook het assortiment heeft een uitbreiding ondergaan.
Naar aanleiding van het jubileum en de interieur ver
niouwing werden ruim 15 soorten bier in het assorti-
ment opgenomen.

Tuin- of barbecuefeesi?
• Sfeervol verlichte tuin

• Overdekt verwarmd terras

• Royale gezellige barbecue

• Barbecuemenu's reeds vanaf f 15.50

• Zaal accomodatie tot * 120 pers.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen - Tel. 05753-1293

Party-Restaurant

11 Café-Slijterij

Keijenborg

,DE SMID'

AGENDA RAADSVERGADERING

RAAD HENGELO GLD

Heir volgt de agenda van de openbare raadsvergade-
ring op donderdag 24 april 1986.
l Opening; 2 Ingekomen stukken en mededelingen;
3 Voorstel tot aankoop van ex perceel grond van
mevrouw C. M. Weg-Willemsen, gelegen in het toe-
komstige bestemmingsplan „Industrieterrein Winkels-
kamp" ; 4 Voorstel tot verkoop van een perceel indus-
terrein aan A.H.C. b.v., alhier; 5 Voorstel tot : a vast-
stelling van de verordening, regelende de organisatie
en de taak van de gemeentelijke geluidmeetdienst,
b samenwerking in regionaal verband ter zake van
bepaalde taken in het kader van de Wet Geluidhinder
6 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet
voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden
aan de ambtswoning van de burgemeester; 7 Voor-
stel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor
de aanschaf van een klei-oven met toebehoren en ver
bruiksmateriaal t.b.v. de R.K. baisschool „de Leer",
alhier; 8 Voorstel tot vaststelling van de 15 e wijzi-
ging van de verordening brandweerbeloningen 1976;
9 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet
om de afgifte van rijbewijzen door middel van Viditel
en de computer mogelijk te maken; 10 Voorstel tot
vaststelling van de Ie wijziging van de Legesverorde-
ning; 11 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet voor de verbouw van de voormalige kleuter-
school „Dikkertje Dap" tot bibliotheek, de indichting
en exploitatie ervan; 12 Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een aanvullend krediet voor het laten ver-
richten van werkzaamheden in W.S.W.-verband door
Delt Groenbouw; 13 Voorstel tot het beschikbaar
stellen van een krediet voor de aanleg van riolering
te Varssel en Veldhoek; 14 Begrotingswijzigingen;
15 Rondvraag; 16 Afscheid van de raadsleden de
heren K. Lassche en E. W. Harmsen; 17 Sluiting.

VOLLEYBALTOURNOOI

De volleybalvereniging ,,de Veldhoek" organiseert
voor de tweede keer in haar bestaan een familie- en
stratentournooi.
Dit wordt op zondag 27 april gehouden in sportcom-
plex „de Veldhoek".
Er hebben ditmaal 21 teams ingeschreven die ver-
deeld zijn over 3 poules. Uit elke poule gaan de 2
eerstgeplaatsten over naar de kruisfinale.
Hierna volgt de finale.
Heeft u intersse? Kom dan 27 april vanaf l uur
kijken in sportcomplex „de Veldhoek".
Wilt u één van onze trainingsavonden bijwonen? Wij
trainen elke donderdagavond van 19.30 tot 22 uur
in genoemd sportcomplex.

CONTACTAVOND HENGELO'S GEMENGD KOOR

Zaterdag 26 april a.s. houdt het Hengelo's Gemengd
Koor weer een contactavond. Op deze avond zijn ook
de donateurs van harte welkom.
Deze avond zal wel in het repetitielokaal Langeler
zijn, daar bij het opgeven van dit berichtje dit er
niet bij vermeld werd.

SCHRÖDERSTQFFEN"

Zomeraanbiedingü

ZOMERSTOFFEN
oranje - geel • rose - groen en bedrukt

NU PER METER 15.00

Ruurlosewegl-Hengelo Gld Telefoon 05753-1232

Te koop droog openhaard HOUT en jongpe
KONIJNEN. Ruurloseweg 72, Hengelo Gld.

BEJAARDENMIDDAG UW
De Unie van Vrijwilligers, afd. Hengelo Gld had de
bejaarden van Hengelo uitgenodigd voor een gezellige
middag in zaal Concordia.
Na het openingswoord van mevr. van Drjke liet dhr
Zilvold aan de hand van dia's zien hoe Hengelo er
vroeger uitzag. Na de pauze vertoonde hij dia's van
Noorwegen.
Het muzikale gedeelte werd verzorgd door een accor-
deongroep uit Dinxperlo, die met liedjes van vroeger
de stemming er goed in kreeg.
Veel bijval kreeg een lid van de groep die zijn hand-
vaardigheid met „kleppers" demonstreerde.

INTERNATIONALE MOTORCROSS
VAN VETERAANMOTOREN
Zaterdag 26 april is circuit 't Zand te Hengelo Gld
het strijdtoneel van crossers met motorfietsen van
voor 1965. Dan zullen de viertaktgeluiden weer door
de bossen klinken.
Het is inderdaad internationaal, want de deelnemers-
lijst vermeld een grote groep Engelsen onder aanvoe-
ring van oud-wereldkampioen Jeff Smith en Dave
Bickers. De Belgen komen met o.a. de FN-specialist
Robert Huygens. Van Nederlandse zijde o.a. Hennie
Rietman, Joep Jansen, Peter Willems, Piet van de
Oever, gebr. Selling, Jan v.d. Hoek enz.
De route naar circuit 't Zand is bepijld met Castrol
pijlen. De training begint om 10.30 uur en de wed-
strijden zijn van 12 tot 17 uur.

De nieuwe dozen van Lego in de serie
LICHT en GELUID
zijn al in voorraad bij STEVORD

Bronboringen
voor beregening of eigen drinkwater-

voorziening (tot max. 60 métier diep)

Open beluchting

Ontijzeringsfilter

Waterontharders

Veld slangenhaspels
met oprolbare sproeiers

VERHEIJ - Toldijk
/.-K. WEG 9 - TEL. 05755-2041

125 jaar 1861-1986 125 jaar

Jubileum concert
KON. HARM. CONCORDIA

met medewerking van

de Bundes Musikkapelle Oberau

uit Tirol - Wildschönau

Vrijdag 9 mei
Aanvang 19.30 uur

Gratis toegang

sporthal „de Kamp"

9 en 10 mei is het

.OOSTENRIJKS" weekend
m.m.v. de HKM

125 jaar 1861-1986 125 jaar

Jen grand hi\.
dat zegt genoeg" ST. Ar%

500 cc motorcross GP

in Markelo

Links: Erik Geboers, rechts: Kees van der Ven.

Twee grote kanshebbers op de overwinning.

Onder deze noemer organiseert op zaterdag 26 en
zondag 27 april de Markelose motorclub ,,Ons Ge-
noegen" op het roemruchte circuit „De Herikerberg"
de Nederlandse ronde om het wereldkampioenschap
500 cc motorcross.
Een Grand Prix betekent 'n topwedstsrijd en dat is het
ook, want de beste rijders van de wereld komen tegen
elkaar in het strijdperk. Er wordt fel gevochten om
de zo belangrijke punten voor het wereldkampioen-
schap. Het belang van dit soort wedstrijden ligt dan
ook zeer duidelijk.

Markelo organiseert de 2e wedstrijd om het wereld-
kampioenschap van dit jaar. De eerste zou op 6 april
in Zwitserland zijn, doch zeer overvloedige sneeuw-
val ging het daar niet door en werd de zaak afgelast.
De eerste wedstrijd is nu in Sittendorf (Oostenrijk)
en op het moment van schrijven is de uitslag daar-
van nog niet bekend.

Het circuit „Herikerberg" is voor de GP een perfeecte
locatie, met vooral zoals de buitenlanders het noemen
een „echte zandbak", snelle bochten, diepe knippen,
hoge springbulten en snelle rechte stukken en een
schitterend overzichtelijk startterrein. De mogelijk-
heden voor de toeschouwers om de wedstrijden te
volgen zijn legio.

De belangstelling voor deelname is groot Coureurs^
uit 17 landen hebben ingeschreven, in totaal 61.
Dat betekent op zaterdag 26 april tijdens de kwalifi-
caties reeds dringen geblazen, want in de GP op zon-
dag mogen 40 rijders starten.

Zaterdag 26 april start het programma om 9.00 uur
met de machinekeuring en vervolgens de training
van de verschillende deelnemende klassen aan deze
motorcross. De rijders in de GP-klasse hebben vanaf
12.00 uur een vrije training, terwijl vanaf 15.15 uur de
kwalificaties in 2 gedeelten wordt afgewerkt.
De eerste 8 van het eindstand van vorig jaar zijn
vrijgesteld van deze kwalificaties, zij zijn automatisch
geplaatst. Er zal hard gereden moeten worden, want
hier moet de plaats voor zondag verdiend worden.
Zondagmorgen start men ook vroeg. Om 9.00 uur is
de vrije training voor de GP-deelnemers, terwijl van
10.05-11.05 uur de tijdtraining voor de plaatst aan het
starthek is.

Het programma begint om 13.00 uur met de Ie manche
250 cc Nationaal, vervolgens om 13.30 uur de eerste
manche van de GP van 40 minuten -i- 2 ronden en
hierna de Ie manche Superklasse. Na de pauze het
zelfde programma met de 2e manche GP om 16.30 uur
En dan de kansenberekening. Dat is na l wedstrijd

een moeilijke zaak. Toch zijn er een aantal duidelijke
kanshebbers op de overwinning en vooral op de pun-
ten voor het wereldkampioenschap. De grootste is
ongetwijfeld de huidige wereldkampioen de Engels-
man Dave Thorpe. Hij heeft zich weer zeer goed
voor bereid voor de strijd om de mondiale titel, doch
er zijn tal van kapers op de kust. De eerste 4 van de
eindstand 1985 zijn allen wereldkampioen of geweest
en dat zegt genoeg, 's Werelds beste rijders bestrijden
elkaar. De kleine, maar o zo fanatieke Belg Erik
Geboers, Honda-teammaat van Dave Thorpe, maakt
ook heel veel kans op de zege. Circuit als Markelo
liggen hem heel goed en in zijn land hebben ze er
veel van. Oud-wereldkampioen André Malherbe, bij
Honda uit de boot gevallen, zal alles in het werk
stellen om de bazen van Honda te bewijzen dat ze er
verkeerd aan hebben gedaan, hem te ontslaan. Niet
voor niets was hij 3 maal wereldkampioen. Hij rijdt
ook op Honda.

Nog zo'n kanshebber is de Belg George Jobé op
Kawasaki. Hij kan ook voor verrassingen zorgen.
Zijn teamgenoot Kurt Nicoll werd vorig jaar vijfde.
Een nieuweling is de wereldkampioen 250 cc van 1985
Heinz Kinigadner. Een gevaarlijke outsider.
Tenslotte onze eigen Kees van der Ven Ervaring op-

gedaan in de 250 en 125 cc, probeert Kees het dit
jaar in de 500 cc, bij de „dikke potten". Deze zijn
hem niet vreemd, gezien zijn geweldige prestaties
in de strandrace van Le Touquet en de opmerkelijk
goede resultaten tijdens de motorcross des Nations.
Zijn fraaie rijstijl en superieure techniek bestempe-
len hem tot één van de kanshebbers. Het voordeel
van een thuiswedstrijd kan hierbij meespelen, als hij
de druk van het favoriet-zijn aan kan.

Zijn tijdens de kwalificaties in Zwitserland gereden
tijden wijzen in die richting. Het ging daar zo ge-
makkelijk en gladjes. Een rijder moet echter ook in de
gaten gehouden worden en dat is Hakan Carlqvist.
Die is nog niet verslagen en zal alles in het werk
stellen om er bij te zijn. Wat de kansen van de andere
Nederlanders betreft, valt weinig te zeggen. Vaak
zitten zij in Grand Prix's op eigenbodem van voren.
Kansen moeten worden toegekend aan Gerard Rond,
Johnny Ponjee en Toon Karsmakers.

In de Superklasse rijden Walter Arendsen en Harold
Wolsink uit Hengelo Gld en Erik Looman uit Zelhem
mee. Ook hier valt te genieten van mooie motorsport.
„Een Grand Prix, dat zegt genoeg". Het motorcross-
feest in Markelo begint zaterdag 26 en zondag 27
april om 9.00 uur. U bent van harte welkom.



A. B. J. VAN INGEN

en

G. E. WINKEL

geven kennis van hun voorgenomen

huwelijk op zaterdag 3 mei 1986 om

12.30 uur in het gemeentehuis te

Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening door ds Hen-

driks zal plaatsvinden om 13.30 uur

in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren in zaal

Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hen-

gelo Gld, van 16.00 tot 17.30 uur en

's avonds na 20.00 uur.

April 1986.

Broenenbergweg 4,

7256 KK Keijenborg.

1961 1986

Op zaterdag 3 mei 1986 is het 25 jaar geleden,

dat ons huwelijk te Sloten (Fr.) werd voltrok-

ken en ingezegend.

Dit heugelijke feit willen wij in grote dankbaar-

heid en blijdschap vieren, samen met onze

kinderen.

K. VERHOEFF

G. VERHOEFF-LOOTSMA

Gelegenheid te feliciteren op genoemde datum

tussen 15.30 en 17.00 uur in zaal Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

7255 AJ Hengelo Gld.

Fokkinkweg 15.

April 1986.

In plaats van kaarten

Op zaterdag 26 april a.s. hopen wij ons 30-jarig

huwelijk te vieren.

JAN EN TOOS SCHOOLTINK

Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 tot 19.00

uur in zaal Herfkens te Baak.

April 1986.

Z.-E.weg 66,

7223 DK Baak.

50 jaar in goede gezondheid,

Een rijkdom dat lang niet iedereen mag beleven

daarom zijn wij dankbaar dat hen dit wel is

gegeven.

Het waren fijne jaren, soms wat minder goed,

maar ook tegenslagen geven elkaar weer moed.
"

Op 30 april 1986 hopen onzr ótrtiëTsrgroótouders

en overgrootouders

CHR. ANKERSMIT

en

M. ANKERSMIT-JANSEN

hun gouden huwelijksfeest te gedenken.

Op vrydag 2 mei 1986 willen wij dit vieren,

daarom zal er een H. Mis uit dankbaarheid

worden opgedragen, 's middags om 13.30 uur

in de parochiekerk van St Jan de Doper te

Keijenborg.

De receptie zal worden gehouden van 15.00 tot

16.30 uur in zaal Winkelman te Keijenborg.

Hun dankbare kinderen,

kleinkinderen en achter-

kleinkind

Hummeloseweg 55,

7021 KM Zelhem.

April 1986.

VVN, afd. Hengelo Gld

Caravankeuring 1986
De afdeling Hengelo Gld van VVN houdt op

zaterdag 24 mei 1986
een GRATIS caravankeuring.

De keuring zal bestaan uit het

gratis inspecteren van uw toer-
caravan
U wordt verzocht zich vóór 6 mei a.s. op te

geven.

Dit kan gebeuren bij het bureau der Rijks-

politie te Hengelo Gld, tel. 1230, van maandag

tot en met zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Diegene, die reeds telefonisch benaderd is voor

deze keuring hoeven niet meer te reageren.

U wordt door ons aangeschreven in verband

met de planning van die dag.

Wasautomaat stuk?

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

Vz jaar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

Voor de vele blijken van belangstelling en mede

leven, die wij mochten ontvangen na het over-

lijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder

en grootmoeder

JOHANNA BERNARDA OLTHOF-UENK

betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank

H. E. Olthof

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, april 1986.

Bejaardencentrum „De Blerjke".

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest,

geven wij u kennis dat heden geheel onverwacht

van ons is heengegaan mijn inniggeliefde man,

onze zorgzame vader en opa

HENDRIKUS ALBERTUS BOSMAN

echtgenoot van B. Grotenhuys

op de leeftijd van 67 jaar.

Hengelo Gld, B. Bosman-Grotenhuys

Beek, gem. Bergh, J. B. Bosman

A. Bosman-Siebelink

Joost

Bart

Linda

Hengelo Gld, M. G. Bosman

7255 JZ Hengelo Gld, 11 april 1986.

Hogenkampweg 36.

De begrafenis heeft woensdag 16 april plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

TE KOOP:
KEIJENBORG - ST BERNARDUSSTRAAT 3

helft v. goed geïsoleerd herenhuis
met grote garage, ca. 40 m2

Ind.: roy. hal met open eiken trap, woonkamer

30 m2, keuken 13 m2. Verd.: 4 slks, waarvan

één met balkon, badkamer met ligbad en 2e toi-

let, vaste trap naar ruime vliering.

Telefoon 05753-3123

Hengelose en
Keijenborgse
Middenstandsver.

De winkels zijn GESLOTEN:

woensdag 30 april
(KONINGINNEDAG)

donderdag 8 mei
(HE MEL V A ARTSD AG)

Woensdag 7 mei
ALLE winkels geopend
tot 18.00 uur

HET BESTUUR

KONINGINNEDAG

Paardenmarkt

MEIMARKT

WOENSDAG 30 APRIL
TE HENGELO GLD
Hengstenshow van diverse
paardenrassen

Aanvoerpremie: f 10.— per aangevoerde

dekhengst

'CELO
ONZE OPENINGSTIJDEN
ZIJN GEWIJZIGD
Het café-rest. is op dinsdagavond vanaf
18.00 uur gesloten.

De cafetaria is op dinsdag de gehele
dag gesloten.

De rest van de week staan wU van
's morgens t.e.m. 's avonds graag voor
U klaar.

FAM. BOERMAN

Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Muziekver. NIEUW LEVEN"
STEENDEREN

Zondag 27 april a.s.

KOFFIECONCERT
Aanvang 11.30 uur - Toegang vrij

Zaal te Braake - O l burgen

Gymnasliekver. „ACHILLES"

Met ingang van 5 mei a.s.
SPLITST de gymnastiekver. „Achilles haar

jongensgroepen in 2 uur.

Er is dan weer plaats voor uw kind.

De tijden zijn:

jongens 5 t.e.m. 7 jaar maandags van 4 tot 5

uur in de gymzaal aan de Leliestraat

jongens 8 t.e.m. 11 jaar dinsdags van 4 tot 5

uur in de gymzaal aan de Leliestraat

Het bestuur

'CELO
HET KAN NOG

VOOR DE OUDE PRIJS

l liter JONGE FLORIJN 17.45

l liter CATZ VIEUX 17.95

l liter FLORIJN CITR.BRANDEWIJN

12.95
l liter JaGERMEISTER

26.95
l fles BALLANTINES WHISKY

22.95
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Zondag 27 april
AANVANG 20.00 UUR

zaal HERFKENS
Z.-E.weg Baak

DANSEN
Georganiseerd door:

KERMIS- EN

ORANJECOMMISSIE

v.v. HAAKSE BOYS

SIERHE ESTERS

HEEDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

' SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOL

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWE RPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
& ZN
Hof straat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

ROMMELMARKT
„Crescendo".
Zaterdag 31 mei a.s. te
Hengelo Gld.
Wie heeft er nog overtollig
materiaal? Opgave: 05753-
1782

Te koop plm 3000 rode
Muiden pannen. H. W.
Stapelbroek, Veermans-
weg 6, Hengelo Gld,
Tel. 1703.

Te koop partij Muiden
pannen (rood en blauw)
plm 400 stuks è 75 et.
Tel. 05753-3394

Voor de liefhebbers:

• STICKERBOEKJES
nr l, 2, 3 en 4
Pink Panter
My little pony

• AGENDASTICKERS
in nieuwe uitvoeringen

• NAAMSTICKERS
met bijna 300 namen

• STICKERKAARTEN
o.a. Greetings from
Holland

• WAPEN-
STICKERKAART
Sticker Hengelo en
gemeentewapen

WOLTERS
Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld
Telefoon 05753-1300

Lente, lente doe nu iets
aan uw lijn!!
Bakkerij HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
bakt MALSOVIT voor U.
Makkelijk, gezond en
lekker.

Attentie

Bennie'

Attentie

s snacKDarkb

Vanaf zondag 27 april
staan wij weer iedere zondag van

half een f.e.m. zeven uur 's avonds

op de parkeerplaats aan de Onder-

straat te Bronkhorst.

Voor meer informatie:

B.WOLTERS
Markt 7 - Silvolde - Tel. 08350-29134

EINDELIJK ZOMER?
We hebben een hele r i j RIJDEND SPEEL-
GOED *** driewielers, traptractors, krui-
wagens enz.

Een SCHOMMEL of WIP voor in de tuin
hebben we ook.

STEVORD
In Hengelo aan de Kastanjelaan

>Maandag open, woensdagmiddag gesloten

BINGO
zondag 27 april a.s.
in zaal WOLBRINK
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.00 uur

Organisatie:

SCHUTTERIJ E.M.M.

Spaar op een goed
adres.

Spaar bij de NMS.
T.e.m. 2 mei

SPECIALE SPAARACTIE
met zeer aantrekkelijke rente

voor rekeningen met vaste termijn
van 1 - 1 , 5 - 2 - 3 jaar

Informeer vrijblijvend op ons kantoor.

ASS. EN MAK.KANTOOR

Gerrits-Lammers BV
Spalstraat 26

HENGELO GLD

Tel. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen.

VEILING ERFHUIS
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 8 mei - 16 uur
GROTE ZAAL CONCORDIA - HENGELO GLD

Kon. Harm. „Concordia"

Loop er liever
langer op

Loop'ns naar
uw schoenmaker

Een prima schoenmaker

Voor service en kwallteits schoenreparaties:

WILLEM VAN HAL
Achter de Edah Hengelo Gld - Tel. 05753-2257

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455



SOEPENBERG
FOURAGES
• Kuilgras

in Viconblokken

• Kuilmais
aan- en verkoop

Ingekuilde perspulp

Bostel

Zetmeel voor slachtvee

Voeraardappelen

Allerlei mixen

Hooi en stro
(ook ontsloten)

enz. enz.

A. JANSSEN
Tel. 05755-1482

IEDERE MAANDAG

grote BINGO
Aanvang 20.00 uur

bU café

„D'n Olden Kriel"
Wlchmond

TeL 05754-285

Te koop inruilmeubels

Lubbers Woonwinkel

tel. 05753-1286

LAKSCHADE
aan uw auto?

Haal snel een SPUITBUS

AÜTOLAK
bU
drogisterU-verfcentrum

léh>eiink
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Tel. 05753-1300

Ons voordeel-lijstje
voor uw boodschappenlijstje.

Gegrilde CASSELLERRIB

100 gr

Ardenner BOTERHAM-

WORST 100 gr

VARKENSROLLADE

100 gr

AH PIZZA SALAMI

320 gr

AH VANILLEVLA

liter

AH SOEPEN extra gevuld

5 soorten 0,8 liter

AH HUISWIJN

rood-wit-rosé liter

AH KATTEBAK KORRELS

16 liter

149
169
395
695

Bloemkool
per stuk

Koolmix - rauwkost

ALFALFA SALADE bakje 125

verse braadworst
fijn of grof

500 gr 398 kg

Zaterdagvoordeel:

ECHTE BIEFSTUK
100 gr 169

Ma. - di. 28 en 29 april

HACHéVLEES
250 gr

Woensdag altijd GEHAKTDAG

198

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

TIJGERBROOD

gratis gesneden

188
198

BOLS JONGE JENEVER

liter

Dela Force TAWNY PORT

0,7 liter

1795
1095

afbeet 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

7 kg jong belegen N.H.

500 gr Leerdammer

500 gr 20+ halvetta

7 pof je on gesuikerde jam
diverse smaken

4 metworsten

Tot ziens

„ D E K A A S P L A N K "

WIJ ZIJN 'DE FIETSVAKMAN"
(met een groot assortiment)
Wij zijn ervaren specialisten die precies
weten aan welke eisen een fiets moet
voldoen. Een merkfiets uiteraard. Gazelle
bijvoorbeeld. Topkwaliteit.

Wij doen veel meer. Wij informeren en
adviseren elke klant tot in alle details: frame,
framehoogte, remsysteem, verlichting, zadel,
enz. Want wij willen maatwerk afleveren.
Opdat fietsen meer ontspannend dan
inspannend is: zonder spier- of zadelpijn.

Wij zorgen er met onze technische service
bovendien voor dat fietsen in optimale
conditie blijven. En moet er worden
gerepareerd? Ook dat is dan ons vakwerk!

Gazelle - Sparta en Rivel fietsen

vanaf 399...

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 APRIL

Herv. Kerk (Bamigiuskerk)

10 uur ds Verhaere

H. Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur Jeugddienst

Herv. Kerk

Geen dienst

TWEEWIELÏRS

EMMERIKSEWEG 46

Uw warme bakker
uit Spakenburg

op de vrijdagmiddagmarkt
in Hengelo en Steenderen

MET ECHTE

DUITSE HARDE BOLLEN
nu ook met maanzaad en sesam

SPECIALE VOORJAARSREKLAME:

APPELCARREE
f 2.50 per stuk

3 halen 2 betalen
3 voor f 5.00

TOT ZIENS op de markt

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2019

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarda sport
Spalstraat 18. Henrelo O.

BOOMFEESTDAG

In het kader van de Nationale Boomfeestdag op 10

april j.l. hebben leerlingen van de hoogste groepen

van ,,de Leer" en St Bernardusschool een groot aan-

tal bomen en struiken geplant.

Op het plantobject op het industrieterrein werden de

leerlingen toegesproken door wethouder Groot Roes.-

sink betreffende het doel van de landelijke plantdag.

Onder leiding van de gemeentelijke plantsoendienst

kon hierna de jeugd een bijdrage leveren aan de zo

belangrijke groenvoorzieningen.

Ruim 40 bomen en 400 struiken werden aan de grond

toevertrouwd.

MARJA BIJL ALS DICHTERES

Kunstzinnige gedachten, in dichtvorm op papier te
zetten, is een grote bezigheid geworden in het leven
van Marja Bijl uit Zutphen, ook lange tijd woon-
achtig in Hengelo Gld.
Wat begonnen is als rijmelarij bij bruiloften en
andere gebeurtenissen, is uitgegroeid in het maken
van gedichten overallerlei onderwerpen.
Het maken van gedichten loopt als een rode draad
door het leven van deze 28-jarige vrouw.
Onlangs werd een aantal gedichten van haar gebun-
deld, hetgeen haar grote deugd deed, zodat ook meer-
deren kennis kunnen nemen van haar nu al minstens
15 jaar durende dichtkunst.
Niet alleen op papier, maar ook het zelf declameren
van haar eigen gedichten, heeft zij regelmatig gedaan.
Ideeën, zoals zij zelf zegt, ontstaan spontaan en moe-
ten dan tegelijkertijd aan het papier worden toever-
trouwd. Marja hoopt na de eerste gebundelde uitgave
nog meer dichtbundeltjes te kunnen voltooien.

WEET U WAT ALFALFA IS?

Hebt u ooit van de groente alfalfa gehoord? Maar
het is behalve zeer smakelijk ook heel gezond. Alfalfa
ziet er uit als een soort mini-taugé Het zijn kiemen
van de zaadjes van de luzerne, een klaversoort.
Omdat het een genezende en vitaliserende werking
heeft, gaven Arabieren het duizenden jaren geleden
de Al-Fal-Fa, wat betekent: vader van alle voedsel.
Alfalfa bevat behalve vitamine C (een half kopje
alfalfa is gelijk aan de inhoud van 6 glazen vers ge-
perste sinaasappelsap) ook vitamine D, K, E, B12
ijzer en fosfor. Het is een heerlijke groente om op
een broodje kaas, ei, tomaat enz. te eten. En als
salade, waarvoor hier een recept.:

200 gr alfalfa, 100 gr champignons in plakjes, l eet-

lepel gesneden prei, l vleestomaat in kleine stukjes.

Haal de alfalfa (hoeft niet gewassen te worden) uit

elkaar en rangschik de ingrediënten daaroverheen

tot een smakelijk uitziend geheel.

Maak een saus door een eidooier, zout, peper, mos-

terd, suiker, azijn en mayonaise door elkaar te roeren

Vermeng dit alles in een mixzr met maiskiemolie,

knoflook, verse bieslook, ketjap of maggi. Als vari-

atie kunt u door de dressing nog wat yoghurt, zure

room of een kaas Danish Blue, Roquefort of Gorgon-

zola doen.

HENGELOSE KINDERKLEDINGBEURS

EEN SUCCES

De eerst gehouden kinderkledingbeurs in Hengelo G

is een succes geworden. De belangstelling van kopers

en verkopers was groot, zodat het een gezellig ge-

beuren is geworden. Er was ruime keus uit alle soor-

ten kleding, die vaak van uitstekende kwaliteit was.

De meeste vraag was naar kleutermaten en de maten

net daar boven, maar ook de verkoop van baby-

kleertjes en grote kindermaten liet niets te wensen

over. Het geheel kan daarom goed geslaagd genoemd

worden. Op veler verzoek wordt nu zeker doorgegaan

met deze kinderkleding beurzen. De eerstvolgende

wordt de najaarsbeurs, datum, tijdstip en plaats wor-

den t.z.t. bekend gemaakt. Een ieder die aan de

kinderkledingbeurs wil meedoen, beware dus zijn

kleding en levert deze in het najaar in.

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 21 t.e.m. 27 april

B. A. M. EUkelknmp, telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. Eli, telefoon 1420

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg:Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. te.m. 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 Old

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 Keyenborg

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

KI:IJI:NBORG

Voor alle DRUKWERKEN zoals
FAMILffiDRUKWERK
geboorte- en ̂ rouwkaarten
jubileum- en gelegenhcids-
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


