
56e jaargang no 1:6 dinsdag 14 april 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17
Postbus 8 - 7255 ZG Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Versdjnt dinsdags in:
Hengelo, KeUenborg,
VelswUk (Zelhem), S teen d e ren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Foldijk, Wichmond-Vierakker
-n omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B O R K
Raadhuisstraat 7 • Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

lange varkenshaas

l kg

kippenpoten

De gehele week:

150 gram

rauw ontbijtspek

150 gram

slagersham

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fijn of grof

Donderdag, vrtfdag en zaterdag
500 gram

malse varkenslappen

500 gram

varkens filetrollade
(met de hand
geknoopt)
500 er MAGERE

riblappen

Voor een gezellige
Paastafel maakt uw
Echte Bakker een
ruime sortering

brood en broodjes

ALS EXTRA AANBIEDING:

een heerUJk ryk gevuld

PAASBROOD
met spijs
en gegarneerd met gebruineerde
nootjes

plm 1000 gram %f •UU

Een heertijke prachtige

Slagroom
PAASTAART
plm 10 personen

Een heeriyke luchtige

BAVAROISE
PUDDING

10.-

3 smaken 5.98
IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER:

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

PASEN OP Z'N BEST

met vlees vers van 't mes
Procureur roJlade

500 gram

Runder braadvlees

500 gram

Gekookte achterham

100 gram

Gebraden fricandeau

100 gram

P.S. BESTEL VROEGTIJDIG UW

PAASROLLADE

i.

2.28

$!pg$l̂ ^
^-^.^•'" •~~^:-'-.^:^:::\><^-'-'::^---'^^' .\*~*:

Ambachtelijke Slagerij

. H. Bateri

WIJNBERGEN
OP Z'N PAASBEST

Vrydag en zaterdag:

PAAS RAÜWKOSTSALADE

250 gram 195

Hollandse HANDAPPELEN
2 kg 195
Fijn gesneden WORTELEN

*/2 kg 125
Verdejr volop

SLA, SPINAZIE, RAAPSTELEN, BLOEM
KOOL, VENKEL, RADIJS, KOMKOM-
MER, SNIJBONEN enz.

In onze verkoop bloemenkas

20 GLADIOLENBOLLEN

250
In heé weekend:

PAASBOEKETTEN
»•

op kleur, tegen scherpe pilzen

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

Na een weekend hard werken hebben wij onze

WOL EN KLEINVAK afdeling
totaal vernieuwd

Het is nu nog overzichtelijker voor U

Daarom geen verbouwingsopruiming maar

VERNIEUWIKGS KORTING

op alle STOFFEN, WOL en HANDWERKEN

NU 10 pel KORTING

SCHRöDER bij de kerk

Philips VHS-videocassette
E180QG
Speelduur 3 uur.
Adviesprijs 21.95
Normale
winkelprijs 18.95
Vcorjaarsprijs

13.95

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

« «

Bakkerij Bruggink 3
r RAADHUISSTRAAT l» - TEL UB

lg
fc

>

Met de Paasdagen <
iets LEKKERS

in huis van Q

Bakkerij BRUGGINK g
S

Paasbrocd+spijs
g 800 GRAM OaZÖ

ï Paastaarten w%s» $
l 10.-12.50-15.-1
va 3KHVM aa MVA • asnrava aa KVA

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753 3460

Speciaal voor de Paasweek:
3 MAATJES HARINGEN
100 gr GARNALEN

SAMEN 7i50

l kg KABELJAUW FILET ] 3.5Q

Hebt U onze VISSALADES
al geproefd?

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

enorm m pasvorm

• Blijvende pasvorm. • Voetvormbodem met
ingebouwde yoetholtesteun. • Perfekte hielsluiting.
• Beste leerkwaliteit.

WULLINK - VORDEN

voor de allerbeste schoen
4 - TeL 1342

UITNODIGING
voor de grandioze SHOW

op maandag 20 en dinsdag 21 april

In samenwerking met Eliesen Elektronika en
woninginrichting Gosselink

in zaal „Den Bremer" te To dijk

Allen hebben wU zeer interessante aanbiedingen

voor U.

TOT ZIENS OP DE SHOW!

Openingstijden:
2e Paasdag van 11 tot 22 uur
dinsdag 21 april van 14 tot 22 uur

Land- «n Tuin

Tok)ljkMW*g 9, 7221 DA Ste«nd«r«n.
T*.: 06756-20 00

Een gezellige Paastafel begint met

BROOD en BANKET
van BAKKERIJ KREUNEN - Tel. 05753-1474



Op vrijdag 24 april a.s. hopen wij met onze kin-

deren ons 25jarig huwelijksfeest te vieren.

-Wij beginnen deze feestdag met een gezongen

H. Mis uit dankbaarheid om 11.00 uur in de

parochiekerk van de H. Martinus te Baak.

JOS HERMSEN

BETS HEBMSEN-GOBIS

Wij houden receptie van 14.00 tot 16.00 uur in

zaal „Den Bremer", Z.-E.weg 37 te Toldijk.

April 1987.

Wolfsstraat l,

7227 DP Toldijk.

Op woensdag 22 april 1987 hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-

Jjk te herdenken met een Eucharistieviering

om 14.00 uur in de St Martinuskerk te Baak.

H. TH. BERNS

TH. M. J. BEBNS-COBNELISSEN

7227 DB Toldijk, april 1987.

Weth. Massinkstraat 3.

Dag-adres: zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur.

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn

50-jarig jubileum ondervonden, zeg ik u allen

hartelijk dank.

LOUIS OLDENHAVE

Steenderen, april 1987.

Lamstraat 1.

Ledenwerfactie ,De Zonnebloem'
afd. Keijenborg

In de week van 2 april werd in Keijenborg een

LEDENWERFACTIE gehouden.

Er hadden zich 28 vrijwilligers(sters) beschik-

baar gesteld.

Door hun geweldige inzet mochten we 297
nieuwe leden verwelkomen. Daar zijn we als

vereniging zeer verheugd over. Daarnaast kon

onze afdeling nog vele giften in ontvangst

nemen.

Doordat we deze actie gehouden hebben, worden

er dit jaar geen loten door ons verkocht.

Dan willen we van deze plaats iedereen die

zijn tijd beschikbaar heeft gesteld, lid is ge-

worden of een gift heeft gegeven, nogmaals

hartelijk dank zeggen.

Beatruur afdeling Keijenborg

SHOW en DEMONSTRATIE
op 16-17-18 april

VAN

nieuw ontwikkelde
machines
voor bos, land, tuin, weg, park en
camping.

ELEKTRONISCHE APPARATUUR
aanwezig voor het compleet testen
van uw land- of tuinbouwtrekker.

te Keijenborg

Braiiderhorstweg 5 - Tel. 05753-2026

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

l.v.m. Goede Vrijdag

is de wekelijkse koopavond
verplaatst naar

DONDERDAG 16 APRIL
Dank voor uw medwerking

Het bestuur

PAAS VUUR
Hengelo Gld

Het Paasvuur van VW vindt plaats

op Ie Paasdag 19 april
's avonds 9.00 uur

nabij de Berkenlaan
(Oosterwijkse vloed)

Uw windmolenbakker

HEKKELMAN
zit in zijn jubileumjaar

Daar kunt u alvast

van profiteren

Aktie DEZE WEEK:

Donderdag, vrijdag, zaterdag

PAASBROOD
MET AMANDELSPIJS

plm 500 gram

Zolang de voorraad strekt

BESTEL 8.V.P. VROEGTIJDIG UW

D/V1OIENB/WKERS

3.25

PAASGEBAK

PASEN PASEN

Woensdag 15 april a.s.
showen wij U onze

voorjaars- en

zomerkollektie

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

Heeft U belangstelling, U bent van harte welkom
De koffie staat klaar

Op z'n Paasbest door

KERKSTRA AT 11 HENQILO (OUOJ

Tdcfoon 05753 -1235

PLANTEN
voor uw tuin

Elke zaterdag

bij uw groenspecialist

HOVENIERSBEDBI.IF EN KWEKEBM

G. J. Bosman
Kervelsweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

2e PAASDAG

BINGO
ZMÜ open 193* «ar

ZAAL WINKELMAN
UIJENBORG

Org.: B.V. „'t n

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptafels
Oude tafels met ronde poten
Oude stoelen met blezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a

Hengelo G • Tel. 05753-2524

Mmmimm, een Paasschnit
voor 6-8 personen met
bavaroise, vruchten, slag-
room voor f 7.95. Bij Bak-
kerij Kreunen

2 Havo-scholieren van 16
jaar zoeken vakaiitiewerk
vanaf 18 mei.
Tel. 05755-2027

Te koop plm 1.80 ha bouw-
land. H. J. Buunk, Kieften-
dorp 6, Hengelo Gld

Te koop nog een paar mud
Surprise eetaardappelen
Lubbers, koster, Tel. 1625

Te koop volop violen, alle
kleuren. D. Poorterman,
Voortseweg la, Toldijk
Tel. 05753-2631

Te koop diverse rassen
pootaardappelen en con-
sumptie-aardappelen
Scherpe prijzen. D. Garrit-
sen, Kruisbrinkseweg 7,
Toldijk, tel. 05755-1361,
b.g.g. 2210

Slagroomtaart j es, schuim-
taart je (nu 8.95) en veel,
veel meer lekkers vindt u
bij Bakkerij Kreunen

Op een lekkere Paastafel
ontbreekt natturlijk die ver
rassende Paasslof van Bak-
kerij Kreunen niet.Voor
maar f 4.98. Smeer 'm en
probeer 'm.

VOOR UW TUIN:
Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15, Ke^jen
>>org, tel. 05753-1396

Tapijt vuil?
Haal dan d*

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Hoor slecht» f U».— p. èmg

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo OU
telefoon 05758-1500

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VKIEZE
Nfjverheids 8 - Zelhem

heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-3478

Paasmannetjes (met ge-
kookt ei) en Paashaasjes
(van krentebrood) nodigen
u uit om een feest te
maken van uw ontbijt. Stel
ze niet teleur.. Te verkrij-
gen bij Bakkerij Kreunen

CAFE-RESTAURANT

'T HOEKJE
Wist u dat wij

volledige diners
verzorgen, maar dan op gewone manier
bereid en als gewone porties geserveerd.

Wist u dat wij

koude en warme buffetten
verzorgen, ook bij u thuis.

U weet natuurlijk dat wij

21 merken bier
schenken, maar we verkopen ze ook met
de bijpassende glazen in onze slijterij.

U kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor
RECEPTIES, VERJAARDAGEN, VER-
GADERINGEN achter geluiddichte wand.
Vraag gerust naar onze prijzen,
geheel vrijblijvend.

Spalsflraat l - Hengelo Gld - 05753-1252

PAASVUUB HENGELO GLD
Ook dit jaar organiseert VVV Hengelo Gld een Paas-
vuur en wel op Ie Paasdag 19 april, 's avonds 9 uur
nabij de Berkenlaan (Oosterwijkse vloed)
I>e Kon. Harm. Concordia zal het gebeuren muzikaal
opluisteren.
Dankzij de dienst Gemeentewerken is er voldoende
brandbaar materiaal aangevoerd.

SPORT EN VOEDING
Dat sport en voeding, met name vitamine C, duide-
lijk met elkaar te haken hebben, is iets waar de voet-
balver. Baakse Boys zich terdege van bewust is.
Daar om, organiseert zij weer de traditionele verkoop-
aktie van sinaasappels op paaszaterdag 18 april a.s.
U kunt dan een boordevol net sinaasappels kopen en
steunt daarbij een goed doel en uw eigen gezondheid.

DAMNIEUWS
In de onderlinge competitie van DCH werden drie
spannende wedstrijden gespeeld, waarbij koploper
J. Visschers een nederlaag te slikken kreeg van H. Vos
J. Wentink verloor in het eindspel van W. Eijkelkamp
De ander uitslagen waren: J. Vos-J. Heijink 1-1,
H. Luimes-G. Halfman 2-0, B. Harkink-H. Dijkman 2-0
G. Botterman-mevr. Vriezekolk 2-0.
De jeugd speelde als volgt: G. Verhoef f-S. Klein
Bramel 2-0, D. Jolink-R. Klein Bramel 1-1, N. Rijp-
kema-S. de Greef afgebr.

uit voorraad leverbaar:
sierheesters
rozen
coniferen
laanbomen

vruchtbomen (klem fruit)
heide en vaste planten
compost
tumturf

potgrond
boomschors
gazongraszaad
kadobon

koop bij de vakman die u ook adviseren kan

TUINAANLEG - TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
BOOMKWEKERIJ EN TUINAANLEG B.V.
Hofstraat 7 - Hengelo Gld. Tel. 05753-14 24

Int. motorraces circuit Varssel-Ring, 2e Paasdag te Hengelo Gld

Gerard Slotboom uit Hengelo (nr 9), HaraJd Massen uit Doetinchem (nr 43) en Marcel M enting uit Keijen-
bqrg (nr 21) zyn de streekrUders tijdens de int. motor-races op 2e Paasdag op de Varssel-Ring.
De internationale motorraces op 2e Paasdag te Hen-
gelo Gld is een evenement dat toch al ettelijke jaren
veel bezoekers naar het circuit trekt. De laatste
jaren was het door de barre weersomstandigheden
beduidend minder, doch dit jaar nu Pasen later valt
heeft de Hamove haar hoop gericht op goed weer.
Het publiek zal geen spijt van haar komst hebben,
want de organisatie heeft voor een mooi programma
gezorgd. Alles is in het werk gesteld om goede cou-
reurs aan te trekken en men is daarin geslaagd, ge-
tuige de komst van de wereldkampioenen zijspan
Egbert Streuer en Bernard Schnieders. De zijspannen
vormen de hoofdmoot van het geheel, doch ook in de
andere klassen worden spannende wedstrijden ver-
wacht, waarbij als zo vaak in de voor de rijders be-
ruchte Molenbocht, maar voor het publiek spectacu-
lair, de beslissing kan vallen.
Vooral vanaf de tribune bij start en finish heeft men
hierop en op de ontwikkelingen op de startstreep een
fraai gezicht. Men zit er bovenop.
Gustav Reiner de winnaar van 1985 en 1986 is de te
kloppen man in de 500 cc int. Veel tegenstand zal hij
hierin ondervinden van Bruno Kneubühler de sympa-
tieke Zwitser en ook de Engelse knokker Donny Mc

Leod kan roet in het eten gooien. De 250 cc int. her-
bergt ook een aantal coureurs die voor harde strijd
kunnen zorgen. Gerad v.d. Wal de Nederlandse rijder
en ook André Stamsnieder krijgen te maken met o.a.
de Duitser Harald Eckl en ook met Donny Mc Leod.
De hoofdmoot van het programma van de zijspannen
die 2 manches rijden zal ongetwijfeld spannende ge-
vechten en mooie beelden van racen laten zien. Egbert
Streuer en Bernard Schnieders zullen ales op alles
moeten zetten om de zich de concurrentie onder aan-
voering van Webster-Hewitt en de gebr. Egloff van
het lijf te houden. In de klasse Yamaha 250 TZR
rijden voor het eerst Hengelose coureurs op de
Varssel-Ring te weten Gerard Slotboom die in de
Veldermansbocht aan het circuit woont en Marcel
Menting uit Keijenborg. Ook Harald Massen uit Doe-
tinchem moet de baan in Hengelo Gld niet onbekend
voorkomen. Ook de klasse Batlle of the Twins, de
klasse van de 4takt twins met hun sonore geluid, is
prachtig om te horen en te zien racen.
2e Paasdag om 12.30 uur start het feest op de Varssel
Ring, terwijl zaterdag 18 april vanaf 9.00 uur de
trainingen beginnen.

POLITIEINFORMATIE
Dinsdag 31 maart: Gedurende een controle terzake
het dragen van autogordels werden 8 bestuurders be-
keurd.
Woensdag l april: Aan de Handwijzersdijk werd een
klein uitgevallen herder, teef, middelbruin, aangetrof-
fen. De herder werd naar het asiel in Doetinchem
gebracht.
Donderdag 2 april: Aan de Weeninkweg werden enige

eiken illegaal gekapt. Eerzake is een onderzek in-
gesteld.
Uit een woning aan de St Janstraat te Keijenborg
werd f 250.— aan geld ontvreemd. Vermoedelijk werd
een valse sleutel gebruikt. Tips worden graag in ont-
vangst genomen.
Vrijdag 3 april: Aan de Sarinkkamp was een gluur-
der aktief. Het bleek een jongeman te zijn die een
wat oudere vrouw attraktief vond.
Tijdens een controle terzake het dragen van auto-
gordels werden 3 personen bekeurd.

Zaterdag 4 april: Bij een fietsenstalling van de basis
school „de Leer" werd een crossfiets aangetroffen.
Deze werd in het fietsenhok achter het politiebureau
opgeborgen, (rode Alpina crossfiets).
Tussen 17.00 en 24.00 uur werd op de parkeerplaats
aan de Oranjehof-de Heurne een personenauto be-
krast. Daders (nog) onbekend.
Zondag 5 april: Weer extra toezicht besteed aan de
„Varssel-fting" i.v.m. racende motoren. Enige be-
stuurders terzake onderhouden.
Maandag 6 april: Er werden weer 3 personen bekeurd
terzake het parkeren van hun auto op het trottoir.
Langs de Oosterinkdijk werd een hoeveelheid huis-
vuil gestort. Kennelijk dringt het milieubelang nog
niet tot iedereen door:
Hondenbezitters: Laat uw hond de behoefte do enin
de goot of depponeer die behoefte in de vuilnisbak.
Houd trottoirs, groenstroken, plantsoenen en speel-
weiden schoon.



GKLDIG VAN 14 T.E.M. 27 APRIL

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

W A A M E L I N K
Bloemen - Groente en Fruit

Zaadhandel en Pootgoed

IN ONZE BLOEMENWINKEL:

Stel zelf uw

PAASBOEKET
samen uit onze grote assortiment los ver k rijg-bare
snijbloemen, dan pakken wtf 't feestelijk voor U in.

Verdier volop:

PAASBLOEMSTUKJES -

EIERKAARSEN e.d.

IN ONZE GROENTEWINKEL:

verse scharreleieren 10 voor 2.40

blanke champignons 250 gr "j

Verdier volop:

witlof, bloemkool, sperciebonen,

ananas, meloenen enz.

OM DE TUIN BV LENTESFEEB TE BRENGEN:

BLOEIENDE VIOLEN - PRIMULA'S

'n leder prettige Paasdagen toegewenst

W A A M E L I N K
HENGELOSESTRAAT 47 - KEIJENBORG • TEL. 05753-1334

Speciale Paasaanbieding

nu

nu

nu

29.95

24.95

49.95

Leren witte klompen

maat 36-41

Leren teenslippers

maat 36-41

Voetbedsandalen

wit, met verstelbare gesp

Grote keuze in

damesschoenen
van bekende merken, o.a. Cristall,

Rieker, Colly, Anita, van Esch enz.

Grote keuze in

herenschoenen

Als Paasaanbieding:

QUIGK SPORTSCHOENEN
wit en blauw nu 40iUU

hoog 55.00
klitband 55.00

Wij wensen U prettige Paasdagen

Jan en Riek Hermans
Past. Thuisstraat 8 - Keijenbors - Tel. 1669

W9 -t een jonge

borrel mag

OHTROBS-
i*

ROUGE

Met extract van
jeoeverbessen

'*-•- s n
7>W//y ftiaJaunmt ('«ff Slijtt**}

Kerkstraat 11 7256 AR Keyenborg Tel. 05753-1293 00

GRANDIOZE PAASAANBIEDING
IN

VIDEO'S
GREATZ en I.T.T.

VR 3907
12 Voorkeurzenders, 6 programma's voor pro-

grammeren in 2 weken, met afstandsbediening

van 1298.— voor |098i"

VR 3917
32 voorkeurzenders volledig, 4 programma's

voor programmeren, met afstandsbediening

van 1648.— voor 1399j"

VR 3946 Stereo Digital
39 voorkeurzenders, 6 programma's voor te

programmeren binnen 335 dagen, met afstands-

bediening

van 2468.— voor| I T'VB™

Bij elke video gratis 3-uur band

RADIO - T.V.

POORTERMAN
Wilhelminalaan 4 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2138

i;

j

M ET PASEN

een f p stuk vlees of een lekkere rollade
van SLAGERIJ NIEUWENHUIS
KEIJENBORG TEL 05753-1320

P.S. Direkt na Posen zijn w// wegens

verbouwing fi/de/i/k genoodzaakt

achter te winkelen.

Tot nader bericht.

4

4

<

<

!
HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Vareselder
Tel. 08356-85664

Maar dan 20 soorten

chocolade eieren, eitjes,
chocolaatjes vindt U bij

Bakkerij Kreunen

Gezelligheid en sfeer rondom het

PAASVUUR
van Jong Ge Ve Hengelo Gld

Ie PAASDAG
vanaf 21.00 uur

in de weide van die fam. Luesink
aan de Rtfnweg te Hengelo Gld

DENKSPORT
PUZZELBLADEN

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

heeft ze in voorraad

BEKIJK HET GROTE ASSORTIMENT

Oranje-comité - Hengelo Gld

Groog uw gif f voor het

Prinse/i/k Gouden Poor
op bonkrek. 32.74.32.837
f.n.v. Nationaal Geschenk

ER ZIJN WEER VOLOP

baby-en
kleuterkleertjes
VOOR LENTE EN ZOMER

Kom vrijblijvend de nieuwe kolleküe bekijken!!

GISBERGEN
woninginrichting - textiel
bob/- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Ie Paasdag 19 aprii

grote BINGO
MET EXTRA MOOIE PRIJZEN

Aanvang 19.30 uur

CAFÉ „D'N OLDEN KRIET"
WICHMOND - TEL,. 05754-285

GEVRAAGD

weekend- - vakantiehulpen
voor restaurant, cafetaria, keuken en bediening

WATERSPORTCENTRUM EN CAMPING

BORADO-BEACH
Piepeluursweg 8 • Olbungen - Tel. 05755-1529

Vragen naar dhr Hamer

ZILVER

SLAVENBAND
4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

24,-

29.-.

38.--

47.--

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374

AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT-

BOERDERIJ

GARRITSEN
handappels Winston 3 kg 2.50

worteltjes kg 0.95

bloedsinaasappels 20 voor 3.95

Geldig t.e.m. zaterdag Op is op

Open van maandag t.e.m. vrijdag 13.30 tot 18.00

uur, zaterdags van 9-12 en van 13.00-16.00 uur

KRUISBRINKSEWEG 7, TOLDIJK

TEL. 05755-1361

Allemaal... op 'n Gazelle
Wanneer Nederland op de fiets stapt dan is die fiets
heel vaak'n Gazelle.

Met 23 verschillende modellen voor 23 verschillende
soorten fietsers, verreweg helgrootste en meest
verkochte merk van Nederland/Fietsenland.
ledere Gazelle loopt licht als 'n veertje, is degelijk,
kompleet en heel zorgvuldig afgewerkt.

En alleen te koop bij de erkende vakhandelaar...
Komt u dus eens bij ons langs om ze van dichtbij
te bekijken.

FA. SLOTBOOM
Kleftendorp 11-Hengelo Gld Tel. 05753-7278

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

Gazelle fietsen
lopen licht!

Gezellig ontbijten met
(nieuw) paasbolletjes en
meer dan 12 andere soor-
ten broodjes, vers van
Bakkerij Kreunen

Te koop prima consumptie-
aardappelen, Surprise.
B. J. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Het wordt pas Paasfeest
met een stol van Bakkerij
Kreunen. Bestellen voor-
komt teleurstellen



DE KAASPLANK

BINNEN- BN BUITENLANDSE KAAS

op de vrlfdagmiddagmarkt

500 gr oud N.H. 6.95

500 gr zoutloos v.v. 6.50

St Moret verse Franse kaas 3.25

500 gr pinda's, ook ongezouten 4.00

150 gr Japanse mix 2.50

Tot ziens

ff„ D E K A A S P L A N K

HETBES7E N/EUW5 NA DE U/TWNDING WN
DEflETSZONDER/ETS

MET
de fiets met iets

I s die helling net even wat
te venijnig? Valt de tegen-
wind niet mee?

Hebt u zware bagage te torsen ?
Of hebt u gewoon een luie
dag? Trek aan het startkoord
van de Spartamet en een ver-
nuftig, geruisloos en super-
zuinig motortje maakt trappen
overbodig. Dat is nog eens
lekker fietsen! Geen helm
nodig. Komt u even langs voor
een demonstratie?

UW SPARTA STERDEALER voor Hengelo Gld en omstreken:

H . J . B O B B I N K
STEENDERENSEWEG 7 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1463

MET DE PMS
VRIJ B

Fietsspecialist

REIND ZWEYERINK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 2888

dansen met,

SPRIHGFIELD
2e Paasdag

Zondag 26 april

Valley Gazelle
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Dit laatje
niet schieten.

Nieuwe oogst AARDBEIEN

250 gram 119

Rauwe
BOERENHAM
100 gram

FRICANDEAU
100 gram

198

219

WAARDEBON

Mager RUNDERGEHAKT

698

Schouder filet
ROLLADE
kg
Dinsdag 21 april:
Schouder-
karbonade

kg

898

498

PAAS
SLAGROOMTAART

675 gram 698

Bokma JONGE
JENEVER
liter

BAILEY'S
de echte
0,7 liter

1865
1865

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld.

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
i

SIERHE ESTERS
ff EIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTQROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTÜRF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 • Hengelo Gld
Tel. 05755-1424

Jacks.
pantalons en

shirts van
Dundee zijn
sportief ge-
styled, soepel
verwerkt en
komfortabel in
het dragen. Nu
heeft u de
ruimste keus.

HENGELO - TEL057S3 1383

Kies óók eieren voor uw geld.
Spaar bij de MMS.

Gerritslammers bv
SPALSTRAAT 26 • HENGELO GLD
TEL. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Spaim

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Wij wensen U een vrolijk Pasen

Telefoon 05753-2(519

Kerk- en andere diensten

Herv. Kerk (Remigiiukerk)

DONDERDAG 16 APRIL
19.30 uur ds Verhaere, H. Avondmaal

VRIJDAG 17 APRIL
19.30 uur ds Hendriks, H. Avondmaal (zittend)

Ie PAASDAG
10 uiur ds Hendriks

2e PAASDAG
10 uur ds Gerbrandy

Venorg^ngscentrum De Ble^ke
VRIJDAG 17 APRIL

10 uur ds Verhaere, H. Avondmaal

Ie PAASDAG
9 uur ds Hendriks

Goede Herder Kapel

VRIJDAG 17 APRIL
19.30 uur ds van Dorp, H. Avondmaal

Ie PAASDAG
10.15 uur ds Verhaere

Herv. Kerk
Geen dienst

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

BelülTDEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

ÖARANTIE OP ONDERDELEN

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

„Lente"
voordeel-aanbiedingen
Philip» 3-uur VHS VIDEOBAND

normaal 21.95 nu |3i9w

Philips KLOKRADIO

normaal 110.- nu

Philips
STEREO-RADIOCASSETTE-

RECORDER

normaal 249. nu

Philips WETENSCHAPPELIJKE
CALCULATOR
voor MAVO - HAVO - VWO enz.

49.50normaal 59.50 nu

FA. BESSELINK
el*ctr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Avond • en weekenddienst doktoren
rydens 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 13 t.e.m. 19 april (incL Ie Paasdag)
R A. M. Eijkolkamp teL 2262

van 20 t.e.m. 26 april (incl. 2e Paasdaff)
Th. J. Hanrath, teL 1277

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342*3473 of 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

H. EU. Ulefoon 1420

NIEUW AUunnno. brandweer
Telefoon 06-0111

Openstelling postbureau RUkspolitie Hengelo Gld.
TeL 05753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2e, teL 05753-1397
Kejjenborg: Past Thulsstraat 18 tel 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m, vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wykgebouw geeft u ten alle tijde
de nodige informatie,

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

RJL Kerk w^ng»î  QkL
Dinsdag 14 april: 19.00 uur boeteviering

Donderdag 16 april: 19.00 uur dienst

Vrtfdag 17 april: 15.00 uur Kruisweg, 19.00 uur dienst

Zaterdag 18 april: 20.30 uur Paaswake

Zondag 19 april: 11.00 uur Jongerenviering

Maandag 20 april: 10 uur Woord en Commiuniedienst

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



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

Voorwoord

sE

ü
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De verjaardag van onze Koningin valt dit jaar samen met de viering
van het 50-jarig huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Een
huwelijksjubileum als dit, is in onze geschiedenis nog niet eerder
voorgekomen. Een unieke gebeurtenis dus voor het Gouden Paar,
maar ook uniek in de relatie met het Huis van Oranje. De festivi-
teiten die ter gelegenheid van deze beide heugelijke feiten landelijk
georganiseerd zullen worden, zal een hoogtepunt krijgen in een
speciale manifestatie op Paleis Soestdijk.
De landelijke actie, die enige tijd geleden van start is gegaan, krijgt
een diepere betekenis, daar waar het gaat om een massale uiting van
gevoelens van verbondenheid aan onze Koningin en aan het Huis
van Oranje.
De plaats die Prinses Juliana inneemt in de ontwikkeling van ons
land, speciaal in de periode van na de wereldoorlog, schept een
innige band tussen Haar en ons.
Immers in die periode van opbouw en herstel, vervulde Zij steeds
een centrale rol. Met name heeft Zij zich ingezet voor de er-
kenning dat gehandicapten, een zwakkere groepering binnen onze
samenleving, ook recht hebben op een volwaardige plaats. Haar
sociale bewogenheid en Haar persoonlijke belangstelling zijn in vele
gevallen de aanzet geweest voor nieuwe denkbeelden aangaande de
hulpbehoevenden in onze samenleving.
Ook Prins Bernhard heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor
ons land. Te denken valt aan zijn inspirerende werk voor het binnen-
landse bedrijfsleven te stimuleren en zijn voortdurende aandacht voor
het Wereld Natuurfonds.
Onze samenleving, die berust op de grondbeginselen van vrijheid en
democratie, kent in het Oranjehuis een voorvechter bij uitstek voor
het behoud van die beginselen.
Onze Koningin draagt dat uit in de verhoudingen binnen onze samen-
leving. Maar ook tot ver buiten onze landsgrenzen vertolkt Zij deze
grondslagen. Haar optreden bijvoorbeeld, in de Verenigde Naties,
heeft respect en bewondering opgeroepen bij de vele vertegenwoor-
digers van andere landen, waar deze waarden minder vanzelfsprekend
zijn.
De verjaardag van onze Koningin en de viering van het Gouden
Huwelijks Jubileum verdient dan ook onze extra aandacht. Ieder van
ons die zich aangesproken voelt door de grondbeginselen - en wie is
dat niet - roep ik op haar of zijn aanhankelijkheid met het Huis van
Oranje te tonen op de aanstaande feestdag. Ons volkslied, dat
Wilhelmus, mag geen vergeten lied worden. Ieder behoort dat lied
te kennen, daar het door de eeuwen heen de band tussen ons volk
en de Koningin bevestigd heeft. Laat ook de nationale vlag met de
oranje wimpel daar een getuige van zijn.
Tenslotte wil ik gaarne mijn waardering uitspreken voor het Oranje-
comité en al degenen die daarbij betrokken zijn, voor het vele werk
en de inzet dat door deze vrijwilligers wordt verzet voor deze feest-
dag.
Ik wens u gaarne een spontane feestdag toe.

De burgemeester van Hengelo Gld.,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

fiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiH^

Programma Koninginnedag 1987
10.00 uur

il 0.30 uur

10.30 uur

10.45 uur

pliti 11.10 uur

11.30 uur

11.45 uur

12.00 uur

12.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

14.00 uur

15.30 uur

16.30 uur

17.00 uur

19.00 uur

Verzamelen voor de optocht. Plaats: parkeerterrein Leliestraat

Beoordeling door de jury van de diverse onderdelen.

Start van de optocht.

Inschrijving straten wandeltocht 10 km

Inschrijving fiets oriëntatierit.

Zangaubade bij het gemeentehuis.

Ontbinding van de optocht bij het feestterrein verzorgings-

centrum „de Bleijke".

Aanvang kleuterspelen.

Filmvoorstelling in „Ons Huis" voor de kinderen van de basis-

scholen.

Inschrijving voor volwassenen voor de diverse volksspelen.

Inschrijving Oranje-oriëntatierit o.l.v. Hamove bij „Concordia"

Start Oranje-oriëntatierit.

Aanvang kinderspelen.

Filmvoorstelling voor de kleuters.

Volksspelen voor volwassenen.

Touwtrek wedstrijden basisscholen o.l.v. TTV Bekveld.

Prijsuitreiking kinderspelen.

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

Grote Zeskamp, leeftijd 16 jaar en ouder.

ROUTE OPTOCHT:

Le/iesfraaf, B/eeksfraaf, Oude Varssefsewegv Beukenlaan.

Ruur/osewegv Bcatrixlaan> Sannkkamp Kerkekamp, Het Kars-

pel, de Heurne, Vordenseweg, Raadhuisstraat, Gemeentehuis.

Raadhuisstraat, Kervelseweg, Sterreweg, St Michielsstraat>

Spalstraat, Bleekstraat, Oude Varsselseweg.

Schoolgaande kinderen, woon-

achtig in Hengelo Gld, doch in

andere plaatsen ter school gaande

kunnen ook spe kaarten afhalen

bij de informatiestand op het

feestterrein.

Doe mee aan het geschenk voor

het gouden huwelijkspaar

Prinses Juliana en Prins Bernhard

Stort uw bijdrage op rek.no.

32.74.32.837 t.n.v. Nationaal

Geschenk.

mensen U wordt verzocht zoveel mogelijk te vlaggen

Evenals andere jaren is het dat ik met veel genoegen U namens het

Oranjecomité deze speciale Oranjekrant mag aanbieden.

Was de viering van het Oranjefeest voorgaande jaren één groot fes-

tijn, dit jaar moet dat zeker kunnen slagen vanwege het feit dat er

een „dubbel" feest wordt gevierd.
De burgemeester heeft dit in het voorwoord reeds beschreven.

Zoals gebruikelijk zullen alle festiviteiten rond het verzorgingscen-

trum „de Bleijke" plaatsvinden.

Wat de traditionele optocht betreft, dit jaar is als thema gekozen

„50 jaar Gouden Paar".

De dank van het Oranjecomité gaat ook nu weer uit naar al onze

adverteerders die het mogelijk maken deze speciale krant te laten

verschijnen.
Daarnaast naar het bestuur van het verzorgingscentrum „de Bleijke",

die ieder jaar weer opnieuw haar terreinen en accomodatie om niet

ter beschikking stellen.

Graag wil ik U herinneren aan de mogelijkheid tot meedoen aan
het Nationaal Geschenk voor het gouden paar.

Ik mag U namens het Oranjecomité een bijzonder fijne en geslaagde
Koninginnedag 1987 toewensen.

P. Noordijk

voorzitter Oranjecomité

• ; • • • • - : • . « . • • ••'.•' :

Tot 11 mei a.s. nog voordeel
bij intekening op de serie van professor dr.

L. de Jong:

KONINKRIJK

DER NEDERLANDEN

IN DE TWEEDE

WERELDOORLOG

Deel l t.e.m. lic (25 banden) voor de prijs

van ff 600.-

De delen afzonderlijk kopend, dan komt de

totaal prijs voor 25 banden op f 938,20

Wacht dus niet te lang en doe uw opgave bij

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253



Mieren in de andere duizend
dorpen en steden van ons land

zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld.

Rabobank
Hengelo GW, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022 Staat dicht bij U
Hengelo Gld, Spuistraat 23 Tel. 05753-1601

Om het
kort

r te houden:

Brill heeft voor elk
gazon dé juiste maaier.

Zowel

motor-
als

handmaaiers

Ook voor service
en onderdelen.

Brill: gazonmaaiers
van werelciklassel

nu bij:

HARMSEN

IJZBWAREN

Bannink.stroiit 4

Hengelo Gld
TeL 05753-1220

PERFECTIE VOOR UW TUIN.

DOEKREATIEFü!
WIJ HELPEN U MET:

volksschilderkunst, glasgraveren, gietwerk en de

benodigde materialen en gereedschappen.

REGELJNK'S
schildersbedrijf

VERKOOP VAN

GLAS, VERF, BEHANG

EN KREATIEVE

BENODIGDHEDEN

voor al uw schilderwerk

Raadhuisstraat 40,7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753 -1655

BIJ WEE
leun* u bouwen op

de kwaliteit?

BUHCJ

H.C.I BOUWMA1 iRIAl NCENTRUM U.B.I

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

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

^/////////////////////////^^^^

Voor ieder die aan sport doet. Ons doel is
betere voorlichting. Bij het kiezen van uw bril
of 't aanschaffen van contactlenzen. Uitge-
kiende kwaliteiten. Onbetaalbare ogen. Trap
nooit in sensatieprijzen.

AGROOTKORMEUNK
.horlogeriegoud &ziiver optiek

|̂  GKIHPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD £N ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat n • Hengelo Gld - Telefoon 05703-1771

'* MAANDAGS GESLOTEN

„CONCORDIA
KONINGINNEDAG

DANSEN
's middags vanaf 15.00 uur

's Avonds met toporkest

SILVIO
Start en finish

Oranje-oriënteringsrit

WIDE FASHION

Mode

jeans

vrijetijdskleding
Spalstraat 32 - HENGELO GLD

's Maandags gesloten

's Woensdags de gehele dag open

HARMSEN
VAKSCHILDERS
SPALSTRAAT17
HENGELO GLD. 05753-1292

* Ruime keuze in occasions,
zowel Nissan als vreemde merken.

* Alle Nissan-modellen bij ons in de

showroom!

Jos Herwers
Hengelo gld.
De zaak waar service nog gewoon is...

] NISSAN =
Hummelosewcg 10, Hengelo (Gld.) -Tél;057«3-2244
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De complimenten van ons,
de Gazelle voor u

Wie kiest voor rn Gazelle zal daar nooit
een moment spijt van krijgen.

Dat kunnen wij ais vakmensen garanderen.

Neem bijvoorbeeld de Primeur, 'n klassefiets
met alles erop en eraan.

Een brok Gazelle kwaliteit en toch al
vanaff589f-.

Of de Solide, met nog veel meer
pluspunten, vanaf f 765,--

Gazelle fietsen
lopen licht!

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

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

PEUGEOT309

De nieuwe Peugeot 309. Gebaseerd op een ijzersterk Standaard met 5 portieren, keuze uit
scenario. Overladen met Oscars. Waaronder één voor z'n 4 motoren van 55 tot

grote betrouwbaarheid. Dank zij o.a. trarlsistorontsteking en j OA O/l ft
zelfnastellende remmen. Met slechts één grote beurt per Prijzen vanaf • +nimmrW*

m
*

20.000 km. En een optimale corrosiebescherming.
Kom 'm snel bij ons proberen. En beleefde première op de

mooiste plaats: achter het stuur.

m PEUGEOT 3< =1 GEEN FILM. MAAR WERKELIJKHEID.

®*_
*%f\ AUTOMOBIELBEORIJF

ÜXibberïjof

Prinses Juliana en

Prins Bern hard

hebben op koninklijke wijze

samen hun 50-jarig

huwelijk doorleefd.

Ter ere van dat jubileum

nu te koop:

50 gouden
huwelijksjaren
(prijs f 25.--)

WOLTERS
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Hengelo G.

Tel. 1253

Altijd in feeststemming met
MEUBELEN of TAPIJT van

Subbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Bekijk het Koninginnef eest op een

PHILIPS kleurentelevisie

winters
8PALJSTKAAT 8 - HENGELO GLD • TELEFOON 05758-1280

Bruin café

Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Koninginnedag '87

Zowel ons café als discotheek

zijn deze dag 's middags en

's avonds geopend.

UIT, GOED VOOR U»

FAM. WAEN1NK en medewerkers

W E D l S tl D l b l O Ni

VOOR UW

HAARVERZORGING
naar herensaloii - parfumerie

J. W. VAN ONNA
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1718

VERKOOP EN VERZORGING VAN

HAARWERK

LEEMREIS

voor gezelligheid

Bloemen houden van mensen,
baal ze in huis!!

In onze grote verkoop bloemenkas
ieder weekend

verschillende aanbiedingen

Kom, kijk en ziet, wat de

FA. WIJ N B E R G E N
U biedt!

KERKSTRAAT 6 • HENGELO GLD - TEL. 1473

ONBETWIST UW

bruidsboeketten-specialist
Keuze uit plm 100 verschillende soorten

Wij zijn ruim gesorteerd in:

STOFFEN

KLEINVAK

WOL

HANDWERKEN

HANDDOEKEN

NACHTKLEDING

CORSETTERIE

ONDERGOED

BADGOED

PANTY'S

KOM KIJKEN BIJ

Schröder
de kerk Hengelo Gld



Badmode 1987

Strapless badpak in
zwart/grijs of
zwart/rose 38-44 39,-

EttKSTRAATlt HENGELO <BUX)

Tefofoon 00751-1336

GRAAG EEN BRIL DRAGEN

horlogerie optiek gouden zilver
Spalsli-iat 15 - Hengelo Gld Tel. 05753-1374

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

Voor een grote keuze STOFZUIGERS:

HOLLAND ELECTRO
3 jaar garantie

tot 1000 wa*t vermogen

MIELE

1000 watt vermogen
compleet met stofmeter
en oprolbaar snoer
MIELE kwaliteit

Scherp geprijsd

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 HENGELO GLD - TEL. 05753-1286, b.g.g. 3580

Gezond vakantiebruin en fit als een hoentje

x MEUBELEN

x VLOERBEDEKKINGEN

x GORDIJNSTOFFEN

x MEUBELSTOFFERING

x ZONWERING

Doen!... Verwen U zelf... met zo'n zonnebadkuur van 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

maHanne
drogisten j en parfumerie

Felix on Mariarm* Takkenkamp

Ruurloseweg 5 Hengelo (Gld) - tel. 2062

Wij adviseren ook. indien U een eigen
zonnebank of -dak wilt aanschaffen.

ROOXEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gfd - Tel. 05753-1469
iüiiUilüili:
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Spalstraat 3 Hengelo GM. Tel. 05753-2488

Voor heerlijke

hamburgers
slaatjes

patat frites
Italiaans ijs
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Voor familie- on handolsdrakweit

DRUKKERIJ WOLTERS - Tol. 1455
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assurantie- on makelaarskantoor

gerrits+lammers bv

!
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voor al uw:
• VERZEKERINGEN
• HYPOTHEKEN
• FINANCIERINGEN
• AAN - EN VERKOOP

ONROERENDE GOEDEREN
+ TAXATIES
• JURIDISCHE ADVIEZEN

Lid N.V.A.

Spalstraat 26
7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. : 05753 - 3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem
Tel.: 08340 - 34025

Dealer van Batavus
Motobecane fietsen
Tomos • Peugeot
bromfietsen Wij leveren

alle merken

leklnk 8 -Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888

Tohios bromfieten v.a. ƒ 1.099.-

Ze willen er zijn,
Jonge mensen, oude mensen,
sportieve mensen,

aan onze gezellige

BAR
Voor uw feesten en partijen

hebben wij beschikbaar onze

mooie, grote zaal
Informeert U eens.

JAM EN LENIE WOLBRINK
8/eeksfroof 3 - Tef. 1340

Café - bar - iaal

Clublokaal voetba/ver. „PAX"

VOOR

complete woninginrichting
uitgebreide textiel-afdeling
baby- en peutermode
babymeubeltjes

NAAR

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby- en kleutermode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - T*/. 1425

W// wensen u een prettig

Koninginnefeest

'Borparafc

HET DAGCAFE

VOOR JONG EN OUD

Spalstraat l - HENGELO GLD
Tel. 05753-1252

Bekend om zijn

UITSTEKENDE KEUKEN!!!
Wij schenken

25 merken BIER

Al 75 /oor een begrip in

HENGELO GLD
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Fa. Besselink
elektrisch
installatiebedrijf

Radio - TV

Luxe en huish.
artikelen

RAADHUISSTRAAT 9 • BANNINKSTRAAT l
HENGELO GLD - TEL. 05753-1215


