
57e jaargang no. 17 Dinsdag 26 april 1988 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63 - 7265 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wlchmond-Vlerakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

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

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG

150 gram Gekookt ONTBIJTSPEK

500 gram GEHAKT met KRUIDEN

500 gram VERSE WORST

500 gram Mager RUNDER GEHAKT

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

100 gram Rauwe HAM

500 gram SCHOUDERKARBONADE
(Max. 2 kg per klant)

500 gram Malse VARKENSLAPPEN

250 gram BIEFSTUK

ZATERDAG 30 APRIL

K O N I N G I N N E D A G

D A N S E N
vanaf 's morgens 11.00 uur

met medewerking van

„ASSORTI"

's avonds na het vuurwerk

stemmingsmuziek in het Café

m.m.v. de bekende organist

uit Twente

BEN TEN DONKELAAR

fde gehele dag vrij entree

ZAAL WINKELMAN

KEUENBORG

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 TwelloStationsstraat9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

s MAANDAGS GESLOTEN

DIT
WORDT
FEEST
MET

cfoaelf
ëJkëdag
zijn vérs
BROOD
bakt

VAN DE BAKKERSWEDSTRIJDEN ONZE

BEKROONDE DEENSE
KRAKELINGEN 1.25
Nu aangepast aan het Oranjefeest

ORANJE SOESEN
van 1.75 voor 1.50
mét rofmige slagroom

ORANJEBROOD nu 2.95
(goed gevuld) verrassend fris en leuk versierd

WEEKTIP:

ORAN JESCHNITT nu 7.95
(ca. 8 personen) een vorstelijk stuk gebak!

BAKKERIJ R. KREUNEN
Tel. 05753-1474 - Hengelo (Gld.)

ONS BROOD EN BANKET,

ELKE DAG EEN FEEST

500 gram
SPEKLAPPEN 3.48

BOEREN l EVERWORST

BOTERHAMWORST

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

VAN UW TEXTIELSPECIAALZAAK
Herenshirt,
korte mouw,
gestreept
65% polyester,
35% katoen
Maten
38 t/m 44

In diverse
modeünten

VAN

VOOR 23,95

Keukenset
boerenbont
100% katoen
Keukendoek
50 x 50 cm.
Theedoek
65 x 65 cm.

VAN

VOOR
per set

Herensokken
100% katoen
In diverse
zomerkleuren
Maat 39/42 en
40/46

VAN

VOORDEEL TIPS
ROOZEGAARDE
Stxjrt&Mode JV

SpüstnuU 13 • Henrelo Gld • TeL 06763 1996 4

(Betaalbaar bromfiets rijden

De TOMOS ATX een echte bromfiets voor een

redelijk»' prijs. Helemaal compleet, met 5 ver-

snellingen, kickstarter en knipperlichten.

ATX f 2450.00, NTX f 2850.00

AT f 2550.00

Ook hebben wU de complete collectie TOMOS

A3 autojmaat bromfiets en snorfiets in voorraad

voor u. Er is al 'een TOMOS A3 voor

f 1099.00

Fiets- en bromfiets specialist

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8, tel. 2888, Hengelo (dld.) centrum

i
KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal bij uw „VISHANDEL"

WOENSDAG
geen gehaktdag

maar HARINGDAG
nu iedere woensdag

Geen 6 maar 7 ZOUTE HARINGEN

f 10.00

l kg BAKFILET

van KABELJAUW

nu f 13.00 per kg

Eet meer vis omdat het

LEKKER en gezond is

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA
W

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TEL 1358

Deze week:

ORANJEBOL

g Woensdag, donderdag, vrijdag <

fc van 2.50 voor 1.95 ;
> S
va aKHVM aa MVA • aamiva aKHVM aa KVA

PEDICURE-VOETVERZORGING

Behandeling vlgs. afspraak

Karlen Gerrits

Margriethof 30

7255 EA Hengelo GLD

Tel. 05753-2368

Na 18.00 uur

: DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOETVERZORGING

bltnrh h A
^ iaën eerst na een lange ooleidmg. intensieve

A» V^ 8IUd'* *" "* h" a"*9gen V8n •*" ""Sebreid examen onder
«W med.sch loez.cht als volwaaro.g VOETKUNDICE - CHIROPODIST

i. Tel 1250 Jtingelo

DEZE WEEK MAAKT UW ECHTE BAKKER

TER ERE VAN HARE MAJESTEIT .......

DE GEHELE WEEK ! ! !

AFD. BROOD:

BEATRIXBOL

gevuld met noten, rozijnen en

cocos, plm. 450 gram 2.98

AFD. BANKET:

ORANJE TOMPOUCEN

(iets aparts) 5 stuks 4.98

P.S. Koninginnedag zijn wij

de gehele dag gesloten

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

WIJNBERGEN
biedt u deze week:

BAKSCHOTEL
500 gram

1

Pakjes Bloemzaden ass. 2.50
3 stuks

Diverse aanbiedingen in blikjes groenten

en fruit Zie onze winkel.

In verband met overname
is onze GROENTEWINKEL
MAANDAG 2 MEI 1988
gesloten.
De BLOEMENKAS is
NORMAAL GEOPEND.
DINSDAG 3 MEI 1988
Heropening met grandioze
aanbiedingen.

In onze verkoopbloemenkas deze week:

1 HANGPLANT HEDERA 3.25

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

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456



HERDENKING • 4 ME11988

Aan de 4 mei-herdenking: 'willen

geven:

19.45 uur

in Hengelo (Gld.) op de volgende fwtjze inhoud

Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden

gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedach-

tenis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente; vandaar

gaan de aanwezigen in een sti'lle tocht via de Regelinkstraat naar

het plaatselijk monument bij het gemeentehuis.

19.45-19.55 uur Het luiden van de klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen wor-

den voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente, die

aan het oorlogsgeweld ten offer zrjn gevallen.

20.00-20.02 uur Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers „The last Post"

ten gehore zullen brengen.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.09 uu r ) de

vlajgigen halfstok te hangen.

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en

mijn broertje

TIM

Henk, Henny en Riek Hulshof

Vrijdag 29 april zijn wij 40 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden wij op zaterdag

30 april 's avonds na 19.30 uur een receptie in

zaal „Den Bremer" te Toldijk.

B. A. WENTINK

W. WENTINK-WALGEMOET

7221 NE Steendenen,

Paardestraat 2, april 1988.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven die wij heb-

ben ontvangen tijdens de ziekte en na het over-

lijden van onze lieve vader en opa

DEBK JAN SMEITINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gdl.), april 1988.

Hengelose en
Keijenborgse
Middenstandsver.

i.v.m. Koningïnnedagviering

geldt algehele winkelsluiting voor

ZATERDAG 30 APRIL

SE flUEI&NSHOF

DIVERSE VIJVERVISSEN
/Vele aanbiedingen

VIJVERPLANTEN
waterlelies, oeverplanten en

drijf planten enz.

HOLSFIT1 kg 1.98

Spalstraat 12 - Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten

VEILING-ERFHUIS
onder notarieel toezicht

Hemelvaartsdag 12 mei - 16 uur

GROTE ZAAL CONCORDIA - HENGELO GLD

Kon. Harm. „Concordia"

Bloemencentrum „PETER"
in de Edah aan de Molenhoek in

Hengelo (Gld.)

Nu volop voorradig vele soorten

en kleuren

CHRYSANTENSTEKKEN
Nu poten

Vanaf juli, au g. zelf chrysanten

snijden. Zeer voordelig

p. stek f 0.30, p. 10 stekken f 2.75
p. 50 stekken f 12.50

Tevens voorradig

éénjarige perkplanten
zoals

Vlijtige Liesjes, Petunia's
etc.

Een smakelijke „POT" vod met 100

ACHTERHOEKSE RECEPTEN

verwerkt in een leesbaar boek

POT DEURMEKARE
verlucht met meerdere foto's

Uitleg over recepten en eetgewoontes uit de

jaren 1900-1925. Prijs f 24.50. Tekst in Hollands.

Een mooi kadooboek, ook geschikt om kadoo te

doen op Moederdag!

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Tel. 05753-1253, Hengelo ( G i f l . )

Lekker uit - ook goed voor U
In ons restaurant kunt U heerlijk

DINEREN o.a.

A LA CARTE
WEEKMENU'S

DAGSCHOTËL
Kom vrijblijvend eens kijken waf wij

U bieden.

Voor Koninginnedag

SPECIAAL MENU
Dit alles wordt door onze kok bereid

Keuken open van 12 uur tot 20.30 uur

Woensdag gesloten

HOTEL L A N G E L E R
Tel. 05753-1212

VOOR AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Aprilmaand

Oranjemaand

Deze week

NNÏNP/VIOLENB/KKERS

ORANJESTOET 3.00

JUBILEUMKROON 3.00

ORANJESOEZEN 1.65

ORANJEKROONTJES 1.50

Als klap op de vuurpijl om van koninginiiedag

echt «en feestelijke dag te maken

EEN PAKKET MET

l ORANJEBOL
l JUBILEUMKROON
4 ORANJESOEZEN
4 ORANJEKROONTJES

niet voor 18.60 maar voor 12.50

WINDMOLENBAKKER

HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

'T HOEKJE
Spalstraat l - 7255 AA Hengelo Gld

„Lekker eten

in de Achterhoek"

Actie van de etenswaardige

restaurants in de Achterhoek,

in samenwerking met de Y.Y.V.

Onze Specialiteit:

„Schnitzel op z'n Hengels"

(groot en volle)

Een compleet drie-gangen menu

voor f20.00

Voor informatie 05753-1252, of haal do
folder bij het V.V.V.-kantoor en lees het
bericht in „de Reclame" van 26 april

PLANTEN VOOR UW TUIN
PLANT ZE NU

Verkoop alleen op zaterdag

of na telefonische afspraak

Uw Groenspeciaiist

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2619

TAPIJT
TAPIJT kopen is een zaak van

vertrouwen. Ook het leggen

van tapijt moet gebeuren door

VAKMENSEN

Bij „de SPANNEVOGEL" is

alles onder l dak.

Grote voorraad KWALITEITS

tapijt, BETROUWBAAR advies.

VAKMENSEN

voor de stoffering
i

De ideale combinatie voor

Vertrouwd TAPIJT kopen

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Tel. 1484

Hengelo (Gld.)

NA EEN LANGE WINTER
goed uitgerust met ons het voorjaar in.

Zowel nieuw en gebruikt, voorradig

Vele aanbiedinK<'!i,

o.a. Honda maaiers

HR 17-3 van 1230.00
voor 990.00
HR 19-4 PB van 1590.00
voor 1350.00
HR 19-4 SB van 2015.00
voor 1625.00

bijvoorbeeld met een onversUftbaar knikarm-

scherm, binnen lekker koel, buiten een heerlijk

schaduwrijk plekje zonder het risico uw hoofd

te stoten. Op maat gemaakt en vakkundig ge-

ïnstalleerd binnen 2 weken voor ren uitzonder-

lijk zonnige prijs.

Prtysvoorbeeld van dit laükarm-terrasscherm:

250 breed uitval 150 f 790.00

400 breed uitval 200 f 1040.00

600 breed uitval 250 f 1364.00
Wij willen U graag adviseren en vrijblijvend

prijs opgeven. Voor totale binnen- en buiten zon-

wering en rolluiken natuurlijk ook naar

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

RUURLOSEWEG 17, HENGELO (G.), Tel. 1425

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
HAAS- en RIBKARBONADE
500 gram 4.45

HAMBURGERS per stuk 0.80

SNIJWORST 100 gram 1.20

ROLPENS100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBOBO

Tel. «6753-1320

Een vakslager, al 60 jaar lang ! !

Geef bloed - Geef leven

Op dinsdag 10 mei 1988
organiseert de af d. Hengelo (Gld.) van h«>t

Bode Kruis, in „Ons Huis"

haar 29e

BLOEDPLASMA-
AVOND

Iedere volwassene, tussen 18 en 65 jaar, die

gezond is, 'kan (zonder [bezwaar wat bloed af-

staan (nog geen halve liter).

NIEUWE DONORS zUn van «arte welkom!

ZU kunnen zich opgeven bü:

Mevr. J. J. Kil van Oest, Beatrixlaan 16, tel. 1420

Mevr. J. G. J. van Akeii-Keulink,

si Janstraat 51, tel. 2627

Naam

Adres

Woonplaats

Huisarts

Keijenborg, Hengelo (Gld.), Branderhorstweg 5

tel. 05753-2026

SUCCES VOOR WINDMOLEN B AKKER

Op de 50e Oost-Geklerse bakkersdag, gehouden in het
Cultureel centrum van Winterswijk heeft Herbert
Hekkelman 2 prijzen gewonnen.
3e prijs voor de mueslibol; eervolle vermelding voor
de krokante maanzaadbol.
Aan deze wedstrijd werd deelgenomen door bakkers
uit het hele land. Er waren plm. 3000 inzendingen in
117 klassen verdeeld.

HET RODE KRUIS
WORDT DONOR, UW BLOED KAN EEN LEVEN

REDDEN

Op dinsdag 10 mei a.s. houdt de afdeling Hengelo (G.)
van het Rode Kruis in „Ons Huis" haar jaarlijkse
bloedplasma-avond.
Het Rode Kruis verzoekt u iets van uw bloed af te
staan; voor u een kleine moeite, maar voor uw zieke
medemens van grote betekenis. Door de toenemende
kennis kan met bloed steeds meer worden gedaan en
kunnen steeds meer mensen met bloed of met de
daaruit bereide geneesmiddelen worden geholpen.
Doch de vraag naar bloed is o zo groot, denk alleen
maar aan grote operaties, verkeersongevallen, bloed
ziekten enz. Indien u zelf gezond bent is het dan niet
voor de hand liggend, dat u uw dankbaarheid toont
door éénmaal per jaar iets van uw bloed af te staan ?
ledere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar die
niet als „vaste" donor bij een bloedtransfusiedienst of
bloedbank is ingeschreven en die in het afgelopen
jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een
operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die
niet onder regelmatige behandeling van een arts staat
kan zonder bezwaar wat bloed afstaan ,nog geen
halve liter). De normale hoeveelheid bloed van een
volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoe-
veelheid wordt binnen enkele weken weer in het
lichaam aangemaakt.
Uw aanmelding bij een van de Rode K ruis-vrijwil l i-
gers, vermeld in de elders in dit blad geplaatste adver-
tentie wordt zeer op prijs gesteld.
U redt misschien een mens!



NEDERLANDS GOEDKOOPSTE REISBUREAU

STICHTING ZWEMBAD

Hengelo - Keijenborg
Evenals voorgaande jaren bestaat ook nu de gelegenheid om tegen gereduceerd
tarief abonnementen aan te vragen.
De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden.

IN KEIJENBORG:

Donderdag 28 april van 18.30-20.30 uur in „de Horst"

IN HENGELO: op het zwembad:

Maandag 2 mei van 18.30-20.30 uur
Dinsdag 3 mei van 13.30-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur
Woensdag 4 mei van 13.30-16.30 uur
Dinsdag 10 mei van 13.30-16.30 uur

Voor

elk abonnement dient een aanvraagformulier te worden in-

gevuld.

Meerdere aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de scholen, gemeentehuis, sport-
hal „de Kamp" en het zwembad.

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude

stamkaart moeten worden overgelegd.

De openstelling van het bad is ibepaald op donderdag 12 mei 1988 te 14.00 uur.

voorverkoop badverkoop

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen van 4 t/m 15 jaar) f 110,— f 135,—
Volwassenenabonnementen (vanaf 16 jaar) f 65,— f 85,—
Kintierabonnementen (geboren na 30-04-1972) f 35,— f 45,—

Houders van een Pas 65 hebben op vertoon daarvan, in de voorverkoop van een
volwassenenabonnement, reductie van 50%.

Kleuters t/m 3 jaar hebben vrij toegang op het bad, mits zij worden begeleid door
een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart.

Bij het nemen van zwemlessen dient buiten de zwamleskaart ook een abonnement
c.q. entreekaart te worden gekocht.

Alvorens de Infobeurs Keijenborg 1988 officieel te openen, met de sleutel, hem

aangeboden door de 2-jarige Femke Janssen (foto boven), sprak burgemeester

A. W. van Beeck Calkoen de werkgroep moed in (foto onder).

Naam aanvrager:

Adres: Expositie 1940-1945 van 30Geboortedatum:
wenst een abonnement voor een gezin/volw./kind voor het seizoen 1988.
Hij heeft (voor ieder) een pasfoto c.q. oude stamkaart overgelegd met aan de
achterzijde de naam en geboortedatum.

Het gezinsabonnement wordt mede gevraagd voor:

Naam echtgenote en kinderen na 30-04-1972: geb. datum:

april t.e.m. 8 mei Sporthal
de Kamp, Starinkkamp 7,
Hengelo (Gld.). Za. en zo.
van 14.00-17.30 uur, ma
t.e.m. vrij. 16.00-17.30 uur
en 19.00-20.30 uur. 4 mei
's avonds gesloten.

Te koop: kalkoen en kriel-

eieren om uit te broeden.
Inl. 08344-565.

Hengelo (Gld.) ,

Verschuldigd bedrag f

Gezinsabonnement:

Volgkaarten:

Volwassenenabonn.:

Kinderabonnement:

Uitgereikt dd.:

1988

Wie heeft er by vergissing

op de uitvoering van de
Chr. Muziekver. Crescendo
op 16 april een verkeerde

Handtekening: donker blauwe blazer mee;

Ontvangen op: 1988

Bedrag is:

a. kontanten

b. bankcheque nr.

c. giro nr.

genomen V Te ruilen bij
mevr-. D. Slotboom, Kief-
tendorp 11, Hengelo (Gld.)
tel. 05753-7278.

Te koop Amerikaans eiken

voor kachel en open haard.
Tel. 08344-595.

Wie wil af en toe een
avond op onze 4 kinderen
passen (6, 4, 3, l jaar) Tel.
05753-2459.

Door inruil verkregen:
Eiken bankstellen, eiken

kasten en eiken clubs en

vele andere inruilmeube-
len. De Spannevogel,
Ruurloseweg 2, tel. 1484.

Voor het sUjpen en rep.
van gazonmaaiers slijpin-
richting H. Jansen, St Jan-
straat 65, tel. 05753-1773,
De Kei, Keijenborg.

Vanaf heden gelegenheid
voor het laten uitbroeden

van alle soorten eieren.
Tevens gevraagd: tamme
konijnen voor de slacht en
levende wilde komjnen.
Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. 05753-1670.

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spatstraat 13, Hengelo Gld

SIERHE ESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TULNTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

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

TeL 06753-1424

781e Staatsloterij

BEATRIX
KONINGIN

DER NEDERLANDEN

50 jaar
Een boek met zeer veel

foto's, samengesteld
door

Ans Herenius-Kamstra
onder het motto ,,Een
sterke vrouw met een

warme glimlach"

Prijs boek f34.90

W O L T E R S
BOEKHANDEL

Kerkstraat 17

Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1253

Vanaf heden zijn de nieuwe
staatsloten weer te verkrij-
gen bij de Dierenshop, Spal-
straat 12, Hengelo (Gld.).
's maandags gesloten.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f 10.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Verkrijgbaar mengmest,
gratis op het land gebracht
tel. 05753-1733.

Te koop: Honda 750 1980.
Volle kuip magn. sterwie-
len. Uitlaat 4 in l, tel.
05750-24272.

Te koop: een snor brom-
fiets. Tel. 05753-1786.

Met Malsovit valt U per
week l tot 3 kilo af! Pro-
beer het ook en haal de
folder bij bakkerij: Hekkei-
man, Raadhuisstraat 35,
Hengelo (Gld.).

Onze driekleur

rood-wit-blauw

met vloggestok

nu f 29.95

HARMSEN

Banninkstraat 4, 7255 AW
Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
1220.

MUSEUM 1940 1945

Stichting Streekmuseum 1940-1945 organiseert van 30
april tot en met 8 mei een grote Expositie in sport-
hal De Kamp, Sarinkkamp 7, Hengelo (Gld.).
De verzameling van Jean Kreunen is nu onderge-
bracht in deze Stichting en om dat te vieren en ook
omdat er vele vragen van de mensen op de open da-
gen kwamen wordt deze week gehouden.
In 1985 hebben ook al 2500 mensen de tentoonstelling
aanschouwd maar deze keek zal de opzet geheel an-
ders zijn en de collectie is inmiddels ook goed uitge-
breid.
Er wordt naast het militaire aspect van de Tweede
Wereldoorlog ook ruimschoots aandacht besteed aan
het dagelijkse leven met al het wel en wee. De expo-
sitie zal chronologisch zijn opgebouwd van 1939 de
Staat van Beleg tot en met 1945 de Bevrijding. Er is
veel documentatie met bijschriften en natuurlijk vele
uniformen en ander klein materiaal wat in de duiste-
re jaren is gebruikt.
De openingstijden zijn als volgt:
Zaterdag 30 april en zondag l mei van 14.00 tot 17.30
uur. Maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei dage-
lijks van 16.00 tot 17.30 uur en van 19 .00 tot 20.30
uur. Zaterdag 7 mei en zondag 8 mei van 14.00 tot
17.30 uur. Woensdag 4 mei i.v.m. dodenherdenking
's avonds gesloten.

ACTIE „LEKKER ETEN IN DE ACHTERHOEK"

Café-Restaurant 't Hoekje, de enigste deelnemer uit
Hengelo in de „lekker eten in de Achterhoek" actie
van de V.V.V.
Ieder restaurant dat aan deze actie meedoet, er zijn
er 39, kon kiezen uit menu's van f20.—, f40.— en
f65.—. Hein, Mirjam en Marie van de Weer kozen
opzettelijk voor het goedkoopste menu, waarom?
Ons restaurant is niet echt als restaurant ingericht.
Wel enkele gedekte tafeltjes, maar hieraan kan men
ook een kopje koffie drinken, tevens hebben de dine-
rende gasten zicht op het café-gebeuren, die in een
rliuurder restaurant echter gescheiden is. Dit wilden
wij dus zeer beslist niet.
De tweede reden is dat de gasten die bij ons komen
eten gewend zijn aan een stuk vlees, schaal groente,
bak patat. Dat willen we ook zo houden, daarom ons
devies: ,,eten Dij 't Hoekje, altijd groot en volle".
Elk deelnemend restaurant heeft z'n specialiteit, de
onze is: „Schnitzel op z'n Hengels, compleet met een
köpken soep en een bölleke ies na.
Maar bij de Hengelose V.V.V. ligt er een folder klaar,
of neem gewoon even kontakt met ons op, ook voor
grotere en uitgebreide diners bevelen wij ons aan U
aan. Ons telefoonnummer is 05753-1252.

Te koop: l Tekentafel,

compleet f200.00, Heijink,
Ruurloseweg 2, Hengelo.

Gelegenheid tot het inscha-
ren van jongvee, tel. 05753-
7263.

De Mr. Steam

tapijtreiniger

Huur f 15,— per keer
Meubel- en

tapyteiihuis

.Spannevogel1

Tel. 05753 1484

Te koop jonge konijnen. B.
Hoebink, Asterstraat 30,
Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2730.

FEESTARTIKELEN

voor koninginnedag

WOLTERS
Hengelo (Gld.), Tel. 1253

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO

Op woensdag 4 mei a.s. is weer de maandelijkse
schrijfavond.
We gaan schrijven voor 'n 58-jarige advocaat in
Syrië, twee vrouwen (moeder en dochter) in Tsjaad
en een 24-jarige tijdschriftredacteur in Hongarije.
Als gewoonlijk kunnen we terecht in de Blerjke van
19.00-21.00 uur.
Voorbeeldbrieven zijm aanwezig.

BAKKERIJ KREUNEN VIEL IN DE PRIJZEN

Op de in Winterswijk, woensdag j.l. gehouden bak-
kersvakwedstrijden, viel Bakkerij Kreunen weer ruim-
schoots in de prijzen. Om iedereen hiervan te laten
profiteren zal Bakkerij Kreunen de komende weken
in „de Reclame" de bekroonde produkten voor een
speciale prijs aan u voorstellen. Deze week zijn de
bekroonde Deense Krakelingen aan de beurt.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info 50
lijn 070-614614

-$ '' vrienden van de hartstcMng
i i i i i i i i r i i i _ i i i i i i i i T T T T n i i i n i i i i : i i i i i

In 1987 is het IWB van start gegaan en heeft in dat
jaar opmerkelijke successen geboekt.
Nieuwsgierig geworden naar deze organisatie, hadden
wij een gesprek met de initiatiefnemer van dit bureau
de heer Ron Schuiling en we stelden hem een aantal
vragen.

Onze eerste vraag betrof de naam van de organisatie.
Schuiling hierover. Het IWB Is een aktie van de ge-
zamenlijke kerken in Nederland, vandaar de naam.
Voluit staat IWB voor Interkerkelijk Vakantie Wo-
ningruil Bureau. Voor een fijne vakantie hebben de
meeste mensen best wat geld over, dat blijkt wel uit
de cijfers en berichten. Maar ook al heb je het geld
er voor over, je moet het wel hebben. Vakantie hou-
den is nu eenmaal geen goedkope aangelegenheid.
De hoogste kasten in de vakantie zijn altijd het huren
van een verblijfplaats. Een hotelkamer, pension, bun-
galow of sta-cuiu\un u u u r je niet zomaar en voor
een staanplaats of een appartement betaal je forse
bedragen. Zeker als je met meerderen op vakantie
gaat. Ondertussen staat je eigen woning leeg en
lopen de kosten gewoon door. De oplossing ligt dan
ook voor de hand: vakantie-woningruil!
Mensen uit verschillende plaatsen die tegelijk met
vakantie willen, ruilen hun huizen voor de vakantie-
periode. Op die manier kun je je vakantiekosten
drastisch verminderen.
Want wist u dat 4.500.ÜOO mensen niet op vakantie
gaan? Voor die mensen zijn we wel een uitkomst.

Vraag: Hoe helpt u dan mensen die niet kunnen
ruilen?

Voordat het IWB van start is gegaan hebben we breed
onderzoek gehouden naar de problemen en de mo-
gelijke oplossingen. Een belangrijke conclusie was dat
er veel mensen waren die, van uit hun idealisme, hun
huis ter beschikking wilden stellen of uit oogpunt van
preventie en of verzorging van dieren het prettig
zouden vinden dat er mensen tijdens hun afwezigheid
in hun huis woonden. Want een poes of een hond
naar een asiel is ook niet altijd de oplossing. Op die
manier konden wij de cirkel rond krijgen.
Wij zijn er best een beetje trots op dat we zodoende
95% van vraag en aanbod vorig jaar goed op elkaar
konden afstemmen.

Vraag: Hoe gaat het eigenlijk: vakantie-woningruil?

Voor u als deelnemer eigenlijk heel simpel.
Bij de folder „Vakantie Met Gesloten Beurs" zit een
inschrijfformulier. Dat inschrijfformulier bevat een
aantal vragen met betrekking tot uw gezinssamen-
stelling; wanneer en hoeveel weken u op vakantie
wilt en naar welke gebieden in Nederland uw voor-
keur uit gaat. Dat formulier stuurt u op aan ons zo-
dat we alle gegevens kunnen verwerken in onze
computer.
Belangrijk daarbij is wel dat u gelijktijdig de betaling
aan ons overmaakt. Want op dat moment wordt u pas
geaktiveerd in het systeem. 8 weken voor uw vakan-
tie-periode wordt »r dan een eerste samenstelling ge-
maakt. Kunnen we op dat moment al aan al uw wen-
sen voldoen dan ontvangt u direkt bericht over uw
vakantie-adres. De meeste mensen maken van te
voren kennis met elkaar om bepaalde afspraken te
maken i.v.m. huisdieren, planten, tuin etc. Stel nu
dat het verlangde gebied in Nederland overvraagd is,
dan zoeken we direkt door waar wel mogelijkheden
voor u zijn en ontvangt u dat adres. Want waar het
ons om gaat, en naar wij aannemen u ook, dat u op
vakantie gaat. Al die handelingen herhalen we tot 4
weken voor uw vakantie-periode.

Vraag: Wat kost ons de bemiddeling?

U zult verbaasd zijn, voor de bemiddeling betaalt u
f 20.00 aan administratiekosten voor' de totale vakan-
tie-periode. Voorzover wij weten zijn we de goedkoop-
ste op de markt. Bovendien betalen we de bemidde-
lingskosten terug als we geen kans zien om een be-
middeling tot stand te brengen.
De verzekering kost f 15.00 per week voor het hele
gezin of dat nu uit 2 of meerdere personen bestaat.
Met andere woorden, twee weken vakantie inclusief
verzekering voor f 50,00 en voor drie weken f 65,00.
Over uniek gesproken ook het verzekeringsgeld be-
talen we terug, minus f 5,65, als de vakantie niet tot
stand gebracht kan worden door ons. We vinden het
al erg genoeg als we iemand niet op vakantie kun-
nen helpen en daar mag iemand geen financiële
schade van ondervinden. Het IWB is een organisatie
zonder winstoogmerk.

Vraag: Interkerkelijk betekent dit, dat ik lid moet zijn
van een kerk om hieraan mee te doen?

Nee, want dat zou betekenen dat de kerk geen oog
zou hebben voor andersdenkende mensen. Wij vragen
niet of u wel of niet gelovig bent, ook niet wat uw
inkomen is, dat gaat ons niets aan.

Vraag: Kunnen we ook plaatselijk informatie krijgen
over het IWB?

Ja, dat is J. G. van Mourik, tel. 05753-3241, Wich-
mondseweg 14.

Maar je kunt ons ook bellen en dan zenden wij het
formulier toe. Ons adres is: Postbus 301 8160 AH Epe
tel. 05780-14235.

BEATRIX KEIJENBORG

ZATERDAG 30 APRIL op terrein „de Horst"

GRANDIOOS

VUURWERK
Vanaf 20.45 uur voor program ma m.m.v. THE KEY'S

Entree 12.50 per persoon



HOOGSTE RENTE

Begin het voorjaar goed mei een spaarrekening

bij de N.M.S.

Wij hebben van 14 t.e.m. 30 april 1988

een spaaraktie met zeer aantrekkelijke

rente voor de spaarvormen met een

vaste termijn van:
l, 2 3 en 5 jaar.

Zoals U reeds in de natuurspaar-

krant hebt kunnen lezen geven wij

in deze periode bij opening van
een spaarrekening een

nestkastje cadeau.

Voor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht
bij ons agentschap:

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Qld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 • 3000

U.V.V. HENGELO (GLD.)
DAGTOCHT VOOR OUDEREN

op maandag 9 mei 1988
Per bus naar Emmen met een bezoek aan het
dierenpark en de vlindertuin.
Kosten f45.— per persoon inclusief diner.
Vertrek 8.30 uur vanaf „Ons Huis".
Terugkomst plm. 20.30 uur.
Belangstellenden kunnen zich opgeven op
woensdag 4 mei a.s. bij mevr. Van Dijke,
tel. 1370.
Gaarne tot ziens op maandag 9 mei 1988.

U.V.V.

MOS in uw IGAZON?

Wij halen het eruit met onze

VERTICUTEERMACHINE

Vraagt U eens vrijblijvend

informatie over de mogelijkheden

Hoveniersbedrijf en Kwekerij

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2619

SPA EN JEUGDSOOS STARTEN

HET „STEEN-GOED FESTIVAL"

Groot popfestival in Steenderen

Na het in alle opzichten zeer geslaagde Lentefeest in
en bij jeugdsoos Flophouse in Toldijk staat deze soos,
samen met de Stichting Popbelangen Achterhoek al
weer voor de volgende klus.
Sinds SPA nieuw leven is ingeblazen borrelt het weer
van de ideeën en één daarvan is een popavond in
Steenderen welke de naam „Steen-goed Festival"
meekreeg.
Niet dat SPA barst van de pretenties, maar het mag
duidelijk zijn dat STEEN te maken heeft met Steen-
deren.
Het magnifieke aan dit festival is dat alle horeca-
ondernemingen in Steenderen meedoen.
Wat gaat er gebeuren?

1. Er zijn in Steenderen 5 horecabedrijven (De Engel,
Broekhuizen, Heezen, Concordia en De Zwaan).
De organisatie zelf zet een muziektent aan de
Dorpsstraat, zodat er op zes lokaties een band
speelt.

2. Op vrijdagavond 29 april zal het „Steengoed festi-
val" plaatsvinden en het zal om 21.00 uur op ludie-
ke wijze geopend worden in de muziektent. Er
wordt tot 0.30 uur een afwisselend programma

geboden van blues, pure Rock & Roll, ballads en
showspectakel.

3. De bezoekers betalen in de voorverkoop voor een
passé partout slechts f 12.50 en kunnen hiermee
'alle optredens bezoeken. Op elke lokatie zitten
mensen van de organisatie die consumptiemunten
verkopen, welke in alle bedrijven geldig zijn.

4. De voorverkoop van het „Steengoed Festival" is
in volle gang bij de Steenderense horeca. Bij het
entreebewijs wordt een plattegrond van de kern
van Steenderen en een overzicht van wanneer,
welke groep, waar optreedt, verstrekt.

PROGRAMMA:
Voor het „Steengoed festival" zijn de volgende groe-
pen geconctracteërd:
WHITE HEAT uit Zutphen.
CLODHOPPERS R&B BAND uit Arnhem.
NAADLOOS uit Enschede.
LINK uit Lochem.
WHROUMM uit Amsterdam.
THE RUMBLE CATS uit Zwolle.
HIGH SHINE uit Deventer.
Deze 7 acts spelen vrijdag de 29e op 6 iokaties in
Steenderen.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot

SPA, tel. 05750-29315, 05755-1752/1773.

Dit laatje
niet schieten

Turbana

Bananen kg

Hollandse

Tomaten 500 gr.

175

Katenspek

100 gram

A.H. Boterham-

worst (vacuüm)
100 gram

119

79

WAARDEBON

Magere Varkenslappen

kg 598
Zaterdagvoordeel:
Varkensfricandeau of

Hamlappen

500 gr. 5.98, kg

Maandag 2 en dinsdag 3 mei

Rib- en Haas-

karbonade kg

998

798

Mona Oranje-

pudding 275 gr.

A.H. Pizza

Saporita 400 gr.

265

295
Floryn Jonge

Jenever liter

Vlierbessen of

Bramenjen. Itr.

1785
1495

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

htlzon
zonweringen

uw leverancier voor al uw

verticale en horizontale

zonweringen

Wij zijn gespecialiseerd In

Rolluiken IHeroal)

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

SHOWROOM

Hummeloseweg 7 Hengelo (Gld.)

Showroom geopend vrijdag-avond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 9.00-12.00 uur

Verder voor af spraaik bellen: 05753-1048

Vrijdag 29 april zijn wij de gehele dag1 geopend.

POLITIE-INFORMATIE

VAN DE RIJKSPOLITIE HENGELO (GLD.)

Week van 12 t.e.m. 18 april 1988

2e jaargang n r. 14

Deze week vonden er een 2-tal aanrijdingen plaats op
de Ruurloseweg. De ene vond plaats in de bochten bij
't Zelle, waarbij de bestuurder met zijn auto tegen de
boom belandde: De bestuurder kwam met de schrik
vrij, doch de auto was total loss. De andere aanrijding
vond plaats binnen de bebouwde kom van Hengelo
(Gld.), waarbij een bestuurder met zijn auto achterop
een geparkeerde auto botste. Ook hier gelukkig geen
persoonlijke ongelukken, doch de beide voertuigen
werden zwaar beschadigd.
Ook vonden er een 3-tal parkeerschades plaats deze
week. Echter slechts een van de veroorzakers was zo
sportief om dit aan de benadeelde te melden. Bij de
andere 2 gevallen maakten de daders zich uit de voe-
ten. Helaas vindt dit steeds meer plaats de laatste
tijd. Mocht u getuige zijn van een dergelijke laffe
daad noteert u dan s.v.p. het kenteken en geeft dit
z.s.m door aan de politie, opdat de schadeveroorzaker
door ons alsnog achterhaald en bekeurd kan worden.
En trouwens het kan u en ons schelen in de hoogte
van de verzekeringspremie.
Tevens kwam deze week een middenstander aangifte
doen van oplichting. Een jongeman wist middels een
valse nota en een halse handtekening de middenstan-
der met een listig verhaal te bewegen tot afgifte van
goederen t.w. f 1.600,0. Achteraf bleek er van de be-
stelling, de nota en de handtekening niets te kloppen.
Tevens is er bij een inwoner uit Hengelo (Gld.) een
partij hout van achter de woning weggehaald. Het
betroffen hier houtblokken van soms wel 50 kg. De
waarde van het ontvreemde is plm. f 125,—. Misschien
heeft iemand iets gezien in het weekeinde van 15 tot
l 7april. Feit is gepleegd bij een woning aan de Raad-
huisstraat.
De afgelopen dagen zijn eveneens diverse verkeers-
deelnemers bekeurd terzake de navolgende feiten:
lx fietsen met losse handen; lx met z'n drieën naast
elkaar fietsen; lx terzake parkeerovertreding; 2x ter-
zake niet verzekerd hebben van de personenauto;
4x terzake het niet aangebracht hebben van deel III
1988; 5x terzake het niet APK-gekeurd hebben van
de auto.
En dan nog even dit: door het mooie weer wordt er
weer regelmatig door de kinderen gebruik gemaakt
van het gemeentelijk groen, echter helaas vaak met
het uitermate vervelend gevolg, dat hun schoeisel of
kleding onder de hondepoep zit. Welke hondebezit-
ter(s) is (zijn) daar debet aan? Waar laat u uw
hond (je) zijn behoefte doen? Misschien kunnen we
een beetje rekening met elkaar houden.
Tot slot: op zaterdag 30 april (koninginnedag) is het
postbureau van de politie de gehele dag gesloten.
Echter de plaatselijke politie is wel aanwezig in het
dorp ter begeleiding van de diverse aktiviteiten en
zijn normaal telefonisch via het eigen nummer 1230

bereikbaar. B. Koers

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

Koninginnedag 30 april

NEVER MIND

ZONDAG l MEI

LIBERTY

Zondag 8 mei

Witness
Raadhuisstraat 36 Telefoon05753-1461

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2019

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l MEI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur: ds. Veenendaal (H. Avondmaal)

„Ons Huis"
10 uur Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

10.15 uur: ds. Gerbrandy

Vrtfz. Hexv. kerk

Geen dienst

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 06753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

WARME BAKKER A. BRUGGINK

VIEL IN DE PRIJZEN

Op de Oost-Gelderse Bakkersdagen te Winterswijk
behaalde warme bakker Arnold Bruggink een aantal
prijzen.
Voor cake een eervolle vermelding. Zijn krentebrood
werd beloond met een derde prijs. De kokosmakronen
kregen ook een derde prijs, terwijl de krentebollen
met een derde prijs werden bekroond. Een mooi
succes voor bakker Bruggink.

AKTIVITEITEN OP KONINGINNEDAG

IN BAAK

Evenals andere jaren staat Koninginnedag in Baak
weer in het teken van verschillende aktiviteiten.
De optocht begint al om 9.45 uur. Vertrek vanaf de
oude pastorie. Kinderen met versierde fietsen, karre-
tjes en groepen zijn van harte welkom. Muziekvereni-
ging „Nieuw leven" en de Vaandelafdeling van Baak
zullen weer hun medewerking verlenen.
Tijdens deze optocht zullen de burgemeester en wet-
houders van de gemeente Steenderen een „Beatrix-
boom" onthuDen op de Leeuwencamp in Baak.
Om 10.00 uur is er voor de jeugd een speurtocht met
daarna een traktatie.
Voor de kleuters zijn er spelletjes georganiseerd in
zaal Herfkens.
Om 13.00 uur zal er een grote zeskamp zijn. Deze
wordt gehouden op het terrein van voetbalvereniging
„Baakse Boys".
Naast verschillende behendigheidsspelletjes is er ook
de alom bekende zeephelling en een waterbadspel.
Prijsuitreiking van deze zeskamp gebeurt om 19.30
uur in zaal Herfkens. Hierna zal het dansorkest ,,De
Flamingo's" voor de nodige ontspanning zorgen.

Avond-en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend werdt er op zaterdag van 9-9.30
uur en op zondag van 12.00-12.30 uur een spreekuur
voor dringende gevallen gehouden.

Van 25 april t.e.m. l mei ( i m l . Koninginnedag)

B. A. M. Eijkelkamp, telefoon 2262

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. EU, telefoon 1420

NIEUW Alarmnr. brandweer

Telefoon 06 - 0111

Openstelling: postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Kruisvereniging

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033-725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. Dagelijks bereikbaar van 16 tot 19 uur

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 30 april: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag l mei: 10.00 uur Eerste H. Communie

Voor diensten op dinsdag- en donderdagavond zie
parochieblad.

R.K. Kerk Keüenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. His om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centr. kantoor: corr.adres postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo Gld. Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steende-FW^ telefoon 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", StephanoÜsweg 4,
7021 ZR Zelhem, telefoon 08342-215L
Spreekuur gezin- en bejaardenverzoEging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van 8.30
tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de g-emeenten Hengelo Gld,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, telefoon 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.



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

Voorwoord

De aanstaande Oranje-festiviteiten staan dit jaar in het teken van de
viering van de vijftigste verjaardag van H.M. Koningin Beatrix, een
vorstin die op eminente wijze inhoud geeft aan een modern koning-

schap.

Hoe zwaar en moeilijk een koningsschap ook moge zijn, in wezen
bestaat er geen mooiere taak, dan aan een ander dienstbaar te kun-

nen zijn.

Dankbaar mogen wij zijn dat Koningin Beatrix de kracht heeft ont-
vangen om deze dienende taak te vervullen, waarbij zij ongetwijfeld
steun zal ontvangen van haar voorbeeldige moeder, Prinses Juliana.

Het is wellicht zinvol nog eens enkele dichtregels te memoreren,
geschreven door de heer Van Randwijck, luidende: „Een volk dat
voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft

het licht."

Dit devies heeft ons I luis van Oranje in de loop der geschiedenis
en gelukkig nog steeds, hoog in het vaandel gehouden.

In de wetenschap dat onze democratische vrijheid kostbaar is, moge
er toch op worden vertrouwd, dat in een vreedzaam samengaan aan
een verdere uitbouw mag worden gewerkt.

Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik het plaatselijk Oranje-
comite en al degenen die haar bijstaan dank te zeggen voor het vele
werk dat en de inzet die ten behoeve van het welslagen van de aan-
staande viering is gegeven.

Inwoners van Hengelo, ik vertrouw er zonder meer op, dat u allen
uw bijdrage, op welke wijze dan ook, zult geven aan de viering van
de verjaardag van onze Koningin.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

mensen

Menig mens verzucht: „alweer een jaar voorbij".
Zo gaat het ons ook als er weer begonnen moet worden met de
voorbereiding van het Koninginnefeest.

Maar ook dit jaar is het met veel genoegen dat ik U deze Oranje-

krant kan en mag aanbieden.

De jaarlijkse Oranje-krant is al een traditie geworden en het is dan
ook bijzonder verheugend dat de plaatselijke middenstand ons door
middel van advertenties daartoe telkenjare opnieuw in de gelegen-

heid doet stellen.

In overleg met het Directie beraad basisscholen zijn er wijzigingen
in het ochtendprogramma aangebracht, waardoor naar wij hopen de

kinderspelen beter op de optocht zullen aansluiten.

Het thema voor deze optocht is „KONINGIN BEATRIX 50 JAAR"
Evenals vorig jaar vinden ook nu al de festiviteiten plaats op de
terreinen van het Verzorgingscentrum „De Bleijke".

Na afloop van de Zeskamp organiseert het Oranje-comité Keijenborg

een groot vuurwerk om ongeveer 21.30 uur.

Een ieder die zich inzet of heeft ingezet voor het doen welslagen
van het komende Oranjefeest heel hartelijk dank.

Tenslotte wens ik U allen een bijzonder fijne, doch bovenal zonnige

Koninginnedag 1988 toe.

P. Noordijk,
voorzitter Oranjecomité

Programma Koninginnedag 1988
10.00 uur

10.30 uur

10.30 uur

10.45 uur

plm. 11.00 uur

11.30 uur

11.30 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.

Touwtrekwedstrijden 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:

St art parkeerterrein Leliestraat - linksaf Tramstraat - rechtsaf

Spalstraat - linksaf St Michielsstraat - rechtsaf Rozenhoflaan -

rechtsaf Banninkstraat - linksaf Raadhuisstraat - rechtsaf

Schoolstraat - rechtsaf Hof straat - Synagogestraat - linksaf

Ruurloseweg - rechtaf Beukenlaan - „De Bleijke".

Vanaf 30 april t.e.m. 8 mei zal er in sporthal

„de Kamp" een grote expositie te zien zijn,

samengesteld door het streekmuseum '40-'45.

De openingstijden zijn als volgt:
30 april en l mei geopend van 14.00 tot 17.30
uur.
Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 mei dagelijks van
16.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur
4 mei Dodenherdenking 's avonds gesloten
Zaterdag 7 en zondag 8 mei geopend van
14.00 tot 17.30 uur.

Schoolgaande kinderen, woon-

achtig in Hengelo Gld, doch in

andere plaatsen ter school gaande

kunnen ook spelkaarten afhalen

bij de informatiestand op het

feesterrein.

Op Koninginnedag is het gezellig toeven in

Ons Huis
aan de Beukenlaan.

's Morgens natuurlijk

KOFFIE MET GEBAK

en warme
SAUCIJZEBROODJES

en verder alle soorten

DRANKEN

Tevens gelegenheid voor het geven van

recepties, verjaardagen en

andere feestjes

WIM en JOKE v. DOKKUM
Telefoon 3555

Ook verzorgt zij gaarne voor U alle soorten

STENCILWERK

H. Lubbers
Kervelseweg 7 - Telefoon 1625

U wordt verzocht zoveel

mogelijk te vlaggen.

De adverteerders in deze speciale Oranjekrant
hebben het dit jaar ook weer mogelijk gemaakt
deze uitgave te doen verschijnen.
Namens het Oranjecomité heel hartelijk dank.

U wordt een heel prettig Oranjefeest toegewenst.

En... koop bij de adverteerders in deze krant!!



Fietsen houdt je jong en
dat geldt zeker voor ieder-
een die op 'n Gazelle rijdt.

Een van de vele Gazelie
toppers, die we in voor-
raad hebben is de sportieve
Tour de France.

Vanaf f 895,-.

Gazelle maakt fietsen leuker

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

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

GAZELLE
Gizelle fietsen rijden op Vredesteln banden.

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land

zijn i n het ver leden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld.

Rabobank S
Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022 Staatdicht bij U

Hengelo Gld, Spuistraat 23 Tel. 05753-1601

assurantie- en makelaarskantoor

gerrits + lammers bv
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

Bekijk het Koninginnefeest op een

PHILIPS kleurentelevisie

Winters
8PAL8TBAAT 8 • HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1280

Om het
kort

fe houden:

Nu uit voorraad
leverbaar:

Brill: gazonmaaiers
van wereldklasse I

nu bij:

M
HARMSEN

Banniiikstraat 4

Hengelo Gld

Tel. 05753-1220

PERFEKT1E VOOR UW TUIN.

VUILNISWAGEN
METDRIE

JAARGARANTIE.
Met een Holland Electro haalt u een zeer geavanceerde

stofzuiger over de vloer. Met een motor van maar liefst 1200 Watt
Met een zelfdenkende sensorcontrole die de zuigkracht

automatisch aanpast aan uw vloerbedekking (zodat u de beste
zuigresultaten tegen de laagst mogelijke stroomkosten heeft).

Met een schat aan hulpstukken.
En met niet minder dan drie jaar garantie op de stofzuiger.

Nog meer pluspunten? Op onderstaand adres informe-
ren ze u graag tot in de allerkleinste details. Even
langs gaan dus. Kunt u meteen vragen naar de
ongelooflijk scherpe prijs.

HOLLAND ELECTRO. DE GROOTSTE
ZUIGKRACHT, DE LANGSTE ADEM.

Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spaisfraaf 14, 7255 AC Hengelo fGJd.J

Tel. 1285

Wij zijn ruim gesorteerd In:

STOFFEN

KLEINVAK

WOL

HANDWERKEN

HANDDOEKEN

NACHTKLEDING

CORSETTERIE

ONDERGOED

BADGOED

PANTY'S

KOM KIJKEN BIJ

Schröder
de kerk Hengelo Gld

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

RAADHUISSTRAAT 9 - BANNINKSTRAAT l

HENGELO GLD - TEL. 05753-1215

Li

LIJfSTEN
Uw mooiste foto

! uw borduurwerk wordt n iwiirk.
l uw diploma's '>ouden
, uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit

Een mooie lijst geeft een
it u op een moot plek|ewil(

De keuze is enorm, van klassiek tot modern, dun of
iroot ui klem Wij zorgen ervoor dat de lijst exact

i op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
' ontspiegeld glas

voor een ooeti

^

HARMSEN
VAKSCHILDERS j
SPALSTRAAT 17
HENGELOGLD. 05753-1292 j

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.

JAN EN LENIE WOLBRINK
B/eekstraat 3 - Te/. T340

Café • bar - zaal

Clublokaal voefba/ver. „PAX"



Automobielbedrijf

Ridderhof

Peugeot 1 in Parijs-Dakar 1988

405 - Auto v.h. jaar 1988
Peugeot- en Talbotdealer voor
Hengel (Gld) en omgeving
Bleekstraat 14,7255 XZ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1947

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Strepen, de
grote mode!
U komt ze te-
gen in hem-
den en
broeken in
de mooiste
kleuren. Dat
kan een
mooie zomer

, worden!
} Voor de

aktieve, spor-
tieve man.

HENGELO - TEL05753 -1383

v

met rijbewijs

'Ik sta in de showroom bij Jos Herwers
in Hengelo. Ik ben pas twee jaar oud en
altijd erg zuinig op mezelf geweest. Ik
zie er dan ook goed uit, al zeg ik het
zelf. Ik ben eerlijk en betrouwbaar -
vraag maar aan m'n vorige baas - en
pas me zonder mokken aan uw rijstijl
aan.
Ik zoek een baas (m/v) met rijbewijs. Hij
of zij moet geen brokkenpiloot zijn, niet
drinken als-ie met uit wil en me redelijk
onderhouden. Refe.renties kunt u ver-
krijgen bij Jos Herwers. Kennismaken
kan natuurlijk ook. Ik woon tijdelijk bij
Jos, Hummeloseweg 10 in Hengelo
(Gld.). Vragen naar Micra.'

NISSAN

Jos Herwers
Hengelo Gld.
HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-2244

:
i

Overtuig uzelf van de grote keus aan bouwmaterialen, keukens, sani-
tair, hout- en plaatmaterialen in onze showroom.
HCI heeft werkelijk alles voor uw woning van fundament tot dak.
Voor nieuwbouw, renovatie of ter verfraaiing van uw woning.
En wij staan borg voor absolute kwaliteit.
Kom eens langs, al zou het alleen maar voor het opdoen van nieuwe
frisse ideeën zijn.

••i De nieuwste keukens
Unieke keukens ontworpen uit jaren-
lange ervaring en kennis.
Degelijk, in massief hout, eücen, essen
maar ook gemaakt uit moderne kunst-
stofmaterialen.
Keukens voorzien van moderne kom-
fortabele inbouw snufjes, perfeki op
elkaar afgestemd in stijl en kleur.

DBB Het nieuwste sanitair
Badkamers en toiletten van o.a.
Sphinx, met conventionele lijnen,
maar ook met gewaagde felle kleuren
en futuristische vormgeving.

•m Nieuwste kol lekt i e tegels
HCI toont u een enorm assortiment
aan tegels.
Kwaliteitstegels in vele tinten
structuren en dessins.

mmm Sierbestrating — steengoed

Vele materialen staan tot uw
beschikking.
HCI helpt u,
zo u wilt
een keus
te maken!

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen 9.00-12.30 uur.

H.C BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

HCI Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121
UBI Binnenweg 4 Ulft Tel.'08356-83141

Bruin café

Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Zowel ons café als discotheek

zijn deze dag 's middags en

's avonds geopend.

UIT, GOED VOOR Uu

FAM. WAENINK en medewerkers



Spalslraat 3 Hengelo GW. Tel. 05753-2488 j

Voor heerlijke

hamburgers

slaatjes

patat frites

Italiaans ijs

Bloemen houden van mensen,
baal ze in huis!!
In onze grote verkoop bloemenkas

leder weekend

verschillende aanbiedingen

Kom, ktfk en ziet, wat de

F A . W I J 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

Café-restaurant

1EEMREIS'
GEZELLIG BORRELEN

met BITTERGARNITUUR

Keuken geopend van 12.00-74.00 uur

en 's avonds

In de slijterij:

haal nu uw ORANJEBORREL!

VOOR UW

HAARVERZORGING
naar herensalon • parfumerie

J. W. VAN ONNA
Kerkstraat 7 • HENGELO GLD

Telefoon 05753-1718

VERKOOP EN VERZORGING VAN

HAARWERK

ENZEN
Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de

A.N.V.C. aangesloten contactlens-

specialisten verbonden.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

„CONCORDIA"
KONINGINNEDAG

DANSEN
's middags vanaf 15.OO uur

's avonds met toporkest

NEVER MIND
Start en finish

Oranje-oriënteringsrit

Gezond vakantiebruin en fit als een hoentje

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!

Drogisterij • Parfumerie - Schoonheidssalon

drogisten j en parfumerie

Ruurioseweg 5 - Hengelo (Gld.) • tel. 2062

Oranjeprijs: lOx f 50.-

Geldig t.e.m. 30 appil a.s.

K R E A T I E F ü !
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

wenst u een prettig
Konimrinnefeest!

HET DAGCAFE

VOOR JONG EN OUD

Spuistraat l - HENGELO GLD

Tel. 05753-1252

Bekend om zijn

UITSTEKENDE KEUKEN!!!

WIJ schenken

25 merken BIER

Al 75 foor een begrip in

HENGELO GLD

Dealer van Batavus

Motobecane fietsen

Tomos - Peugeot
bromfietsen Wij leveren

alle merken

leklnk 8 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888

Tomos bromfieten v.a. ƒ 1.099.-

Koningin Beatrix 50 jaar!
DAAROM NU BIJ ONS:

dekbedovertrekken 50 gulden

baddoek + wash. 50 kwartjes

zonnehoedje 50 dubbeltjes

3 herenzakdoeken 50 stuivers

monddoekjes 50 cent
WE WENSEN U EEN GEZELLIG
KONINGINNEFEEST;

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

RUURLOSEWEG 17, HENGELO (G.) , Tel. 1425

B E A T R I X
Koningin der Nederlanden

50 jaar....

De schrijfster Ans Herius-Kamstra stelde

prachtig foto-album samen onder het mottn:

EEN STERKE VROUW MET EEN WARME

GLIMLACH

De prijs van dit boek: f 34.90

Het boek is verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hmgi-lo Gld

Tel. 05753-1253 - t.o. Remigiuskerk

w//////////////^^^^^
v.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 » Hengelo Gld

% KLEDING - net even anders

\^A
WIDE FASHION

Mode
jeans

vrijefijdskleding
Spalstraat 32 - HENGELO GLD

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.

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver ^
Hfnge!oG.Sf»l«rMl27 Twelb Sutionsstras: 9

Telefoon 057S3-1771 Telefoon CS712 -72011


