
58e jaargang no 15 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

DEZE AANBIEDING
ZULLEN KENNERS

OP PRIJS
STELLEN!

•NDEBIliFSTUK

zeer smaakvol! 100 GRAM
Hierbij GRATIS plak KRUIDENBOTER

VOOR SMAKELIJKE
BOTERHAMMEN

Gepaneerde
SNITZELS

ons grote sukses!

100 GRAM NU SLECHTS

GEK WORST
150 gr 150VOORJAARS-

ROLLETJES
mager

PEKELVLEES
Een heel apart rolletje met

een verrassende vulling.

100 gr 195

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden 3.95
500 gr verse worst (fijn of grof) 3.95
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade 3.95
500 gr malse varkenslappen 3.95

Wij zijn 's woensdagsmiddags gesloten

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G

Tel. 05753-1269

l HUI HUI

Een nieuwe

AUTO of FIETS
op de Infobeurs '89

zijn deze zaken aan bod bij:

StJanstraat 28 Keijenborg GW. Tel.05753-1977

BEREHTIEH
App£LKORN

kwaliteit

11.95

Tot xiens op

IHFO-BEURS
in Keijenborg

RABOBANK
AAN DE RAADHUISSTRAAT

IN HENGELO GLD. NODIGT ü UIT
VOOR HET OPEN HUIS OP

ZATERDAG 22 APRIL!

Maandagmiddag 17 april a.s.
verricht loco-burgemeester
Th.A.A. Hooman de
officiële opening van ons uitgebreide
en gemoderniseerde bankgebouw
aan de Raadhuisstraat 21 in Hengelo
Gld.
Om u in de gelegenheid te stellen
eens uitvoerig „een kijkje achter de
schermen" te nemen, houden wij
zaterdag 22 april van 10.00 tot 17.00
uur Open Hui s.
Onder het genot van een drankje en
een hapje kunt u alles op uw gemak
bezichtigen. Onze medewerk(st)ers
zijn dan aanwezig om u tekst en
uitleg te geven.

FEESTWEEK MET ACTIES VOOR
JONG EN OUD

Ter gelegenheid van de officiële
opening organiseren wij van
maandag 17 tot en met zaterdag
22 april een Feestweek met acties
voor jong en oud:
* Bezichtigingen in groepsverband

* Verrassing voor de jeugd
* Rabobankkwis voor de jongeren

Nadere bijzonderheden over deze
acties staan in de speciale huis-aan-
huis verspreide brochure.

Rabobank G3
Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 21
Telefoon (05753) 20 22

Nog volop

STRUIKROZEN
tros en grootbloemig

VRUCHTBOMEN
ook oude rassen

CONIFEREN
haag - dwerg - solitair

• VASTE PLANTEN • COMPOST
• SIERHEESTERS • GAZONZAAD
• HAAGBEPLANTING • BOOMSCHORS etc.

Geef een KADOBON

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG - HOVENIERSBEDRIJF

G. J. Halfman & Zn
Holstraat 7 - Telefoon 1424 - Hengelo (Gld.)

Het van ouds bekende adres met de grootste

sortering en scherpe prijzen (lid N.H.G.)

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. S M E I T I N K
Wichmondseweg 29a, HengeJo Gld.

Telefoon 05753-2524

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechte f lu.— p. dag
DKOGISTKKIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

rffisteWtker
Jfengeto

Deze week bij uw Echte Bakker in de reclame:

AFD. BROOD:

TWENTSE WEGGE!!!
(DE ECHTE EN DAT PROEF JE) plm. 1000 gr.

5.25
AFD. BANKET

YOGHURTGEBAK
(HEERLIJK VAN SMAAK) proefprijs per stuk

1.50
Maandag tot half 2 gesloten

Woensdag de gehele dag geopend

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



Vakmanschap maakt
vers vruchtenbrood tot

een dagelijkse delicatesse!

Twee nieuwe exclusieve
vruchlenbroodvarieteiten die
vanal nu verkrijgbaar zijn bi|
uw ambachtelijke bakker

i 'Zo is hel Vicloriavruchlenbrood atgewerkl met een
krokanl beslag en poedersuiker en hel Appelvruchlenbrood mei

appelparties. kersen en atdekgelei
Zodat u niet alleen een smakelijke.

iaar ook een feestelijke
. verrassing op lat*

r —*
Extra gevuld'

i t
rnbach-1

;uid'
terst is u, 1 1 "^
toegevoegd Daarna is dit deegmengsel nog eens gevuld met"

••n amandelspi|S L n n;ituurli|k heeluy/jipkkgf
i ~"

Deze week ter kennismaking

5.75
BAKKERIJ K R E U N E N

sinds 1820
Elke morgen vers brood en banket

Zoals altijd
woensdagmiddag gesloten

l Klein Westland
(v/h Wtfnbergen)

Kerkstraat 6 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

< GROENTE EN FRUIT

BLOED SINAASAPPELS
30 stuks 5.00

GROTE KROPPEN SLA
2 stuks 1.25

CUBA PERS SINAASAPPELS
20 stuks 5.95 l

RAUWKOST CHAMPIGNONMIX
250 gram 2.45

Verkoop
Bloemenkas
Deze week:

BEGONIA
2 KALANCHOë

Jljjpg^—

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

Beide zaken zijn 's maandags
geopend

's Woensdagsmiddags gesloten

9C UÏESEN5HOF
Wij hebben alles voor uw vijver

V I J V E R V I S S E N
GOUDVfS van 4-25 cm

GOUDWINDES van ,«-25 cm

SLUIERS van 4-11 cm

KOIKARPERS van 10-12 cm

SHUBINKINS van 7-20 cm

Algeneters, Graskarpers
Vijverplanten

(al meer dan 40 soorten)

VIJVERFOLIE
0.5 mm - 4 of 6 meter breed

NU 5.50 per m2
SPALSTRAAT 12 HENGELO GLU.

's Maandags gesloten

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk 1.98
HAMLAPPEN

500 gram 5.48

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.89

BOTERHAMWORST
100 gram 1.18

's Woensdagsmiddags gesloten

SLAGERIJ

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

Aprilmaand
Oranjemaand

VJIND/MOLENBXKKERS

KROONTJESBROOD
2.75

's Woensdagsmiddags gesloten

WINDMOLENBAKKER
H E K K E L M A N

RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

ca
w

w

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

w

DEZE WEEK
ea

APPELCAKE of
CHOCOLADECAKE "
van 3.25 voor 2.75 £

ledere morgen vers brood en bonket

en zoals altijd
's woensdagsmiddags gesloten ~s

aa MVA - H33I3IVH
B

aa NVA

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG T.E.M. 2 MEI 1989

l Itr. Eelaart Jenever 18.45

l Itr. Bokma Jenever 19.45

l Itr. Kuyper Vieux 18.95

l Itr. Henkes Bessenjenever 14.75

l Itr. Gorter Citroenbrandewijn 11.95

fles Jagermeister 18.75

fles Sisca Crème de Cassis 13.95

fles Faisca Rosé 6.95

pot Boerenmeisjes 7.95

pot Boerenmorellen 7.95

GRATIS BEZORGEN
Tel. 05753-1252

BABY- EN PEUTERMODE
o.a.:

SPIJKERROKJES

SPIJKERBROEKJES

SPIJKEROVERALLS

SPIJKERJASJES

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

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

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofctraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Te koop: Citroen Visa Su-
per E incl. zonnedak, trek-
haak en radio. Goede staat.
A.P.K. tot febr. 1990
f3750.00. Evelyn Kreunen,
tel. 05753-1474.

Graszaad nodig? Prima
mengsel. Bij aankoop
graszaad, rol gratis te leen.
Bosman Groenspecialist,
Kervelseweg 23, tel. 2619.

Te koop: 2 witte houten
tuinstoelen (merk Herlag)
f 25.00 per stuk. Tel. 05753-
2019.

Te koop: Motormaaier,
g.o.h. (kooimaaier). Tel.
05753-1945.

Te koop: 3 oude paneel-
deuren met kozijn.
G. Hebben, Baak, tel.
05754-391

Volop

Voorjaarsbollen
en

Pootaardappelen
WAAMELINK
in voorraad.
Keijenborg.

geldig van 11 t.e.m. 24 april

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld
Telefoon 05753-1461

06 "^ce
11.9$

"—•«£;
'8.45

Tuinplanten bij uw

GROENSPECIALIST
VEEL KEUS SCHERPE PRIJS

Verkoop op zaterdag of na telefonische afspraak

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERU

G. J. BOSMAN
KERVELSEWEG 23 — HENGELO GLD. — TELEFOON 05753-2619

Keijenborgse info-beurs

&L-BOD!
1989

ZAKEN
Zondag 16 april 11 -18 uur

is er een gratis jeugdprijsvraag

mef mooie prijzen

Nieuwe produkten en snufjes zijn er Ie zien bij:
Schoenmode en voetverzorging

Kunststof ramen en kozijnen, zonwering
Automobielbranche en accessoires

Bankzaken, reizen en assurantiën
Horeca en culinaire tips

Tweewielers, groot en klein
Wol en breimode

Bouw en timmerbedrijven

&**
A»

HOOFDPRIJS:
Dames of Heren rijwiel

of
Luxe Tuinset

Computers, administratieve en belastingadviezen
Warme bakker

Haarmode en make up
Glas, verf en behang

Drogisterij artikelen
plm. 25 ondernemers

presenteren zich
Diverse ambachten

en vele andere mooie prijzen

3e infobeurs Keijenborg

Zondag 16 april a.s. van 11.00 tot 18.00 uur
Dorpshuis „De Horst"



Met ingang van 3 april is er een en ander gewijzigd betreffende de openstellingstijden van

een aantal zaken. De openstelling van onderstaande winkels is als volgt:

MAANDAG HELE
DAG GEOPEND
Dus hele week open

Heijink Spannevogel
Ruurloseweg 2

BUURTSUPER

v.d. Mond
Ruurloseweg 52

Hengelo

net effe gezelliger

Hengelo

net effe gezelliger

MAANDAGMORGEN GESLOTEN
verder hele week open

Bakkerij
Jozef Schabbink

Spalstraat 21

Boerman Lederwaren
Spalstraat 10

Disbergen
Woninginrichting

Ruurloseweg 17

Drogisterij Morianne
Ruurloseweg 5

De Drievetol
SPEELGOED en HOBBY

Spalstraat 29

Edah
Raadhuisstraat 53

Groka

Kerkstraat 5

B. Grotenhuys
Spalstraat 18

Hormsen Vakschilders
Spalstraat 17

Hengelo
net effe gezelliger

Harmsen IJzerwaren
Banninkstraat 4

Jansen de Smid
Bleekstraat l

Fa. Lenselink
Drogisterij en verfcentrum

Kerkstraat l

Lubbers Woonwinkel
Raadhuisstraat 45

Lentferink Herenmode
Spalstraat 7

Modehuis tongeler

Kerkstraat 11

Fa. Ordelman
& Dijkman
Spalstraat 14

Schröder Textiel
Ruurloseweg l

Hengelo
net effe gezelliger

MAANDAG HELE
DAG GESLOTEN
verder hele week
open

De Dierenshop
Spalstraat 12

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 A

Fa. Kohier Wissink
Spalstraat 15

r . •' . vmng*r~f* " (

Groot Kormelink
Spalstraat 27

Fa. Winters
Spalstraat 8

Schoenherstelbedrijf

Willem van Hal
Raadhuisstraat 29

Hengelo

net effe gezelliger

Hengelo

net effe gezelliger

Een groot aantal van genoemde zaken is tussen de middag van 12.30 tot 13.30 uur gesloten

SPA organiseert voor het derde jaar

groot LENTEFEEST
Verwarmde tuintent • Cocktailbar • Terrassen

• Barbecue

VRIJDAG 14 APRIL
* NOT BEETHOVEN

Nieuwe Steenderense formatie

* SOME LIKEIT HOT
1O (!) Funky ladies band

ZATERDAG 15 APRIL
Oldies Revival met

* DON'T THINK TWICE
En de legendarische formaties:

Q 65 EN LIVIN BLUES
In en bij jeugdsoos Flophouse, Toldijk

Passé partouts in voorverkoop verkrijgbaar bij:

• JEUGDSOOS FLOPHOUSE • CAFÉ „DE HERBERG"
• CAFÉ „DE ENGEL", VORDEN

STEENDEREN • PLATENSHOP SUTTERLAND,
• CAFÉ „SESINK", BAAK DOETINCHEM

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) • 05753-3460

Speciaal deze week:

1 kilo BAKFILET
12.50

ledere woensdag HARING DAG

geen 5 maar 6 voor 10.00

SNITSELS per 100 gr. 1.40

KIPPEBOUTEN per kg 5.90

Fijne LEVERWORST 100 gr. 0.70

ZEEUWS SPEK 100 gr. 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

•X *^fê
sC^fe£/t&«

Hij naar 't werk, zij, kind achterop, ...Zonder de fiets
even 'n boodschapje, door naar red je 't niet...
de tennisbaan en op de terugweg Kom bij ons
verse bloemen op de markt. Gazelles kijken!

Gazelle maakt fietsen leuker... elke dag!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.^

Gevraagd voor cafetaria

MEDEWERKER
leeftijd plm. 18 jaar
voor volledige werkweek

Schriftelijke «f telefonische sollicitaties richten
aan

café-restaurant

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 1461

Hengelosestraat49,7256 AB Keiienborg
Telefoon 05753-3357

VOOR:

* Onderhoudsvrije Brügmann kunststof ramen en

deuren (van authentiek tot modern)

* kunststof dakkapellen

* kunststof gevelbekleding

* rolluiken, zonwering

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.

's Maandags gesloten

Telefoon 05753-2619



AANMELDING leerlingen basisscholen
HENGELO - KEIJENBORG

In verband met planning én organisatie van het komende schooljaar
willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Kinderen die in de loop van dit schooljaar (1988-1989) of het komende
schooljaar (augustus 1989-juli 1990) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden
worden aangemeld.

Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leer-
plichtige leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.

Aanmelding graag Vóór 29 APRIL 1989 bij één van de volgende
basisscholen:

C/ir. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24

7255 JX Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2171

Directeur: G. J. Wesselink

Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw kind dagelijks aanmelden
bij H. W. Vrielink.

R.K. BASISSCHOOL

Si. Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel. 05753-1820, b.g.g. 2402

Directeur: M. C. M. Vissenberg

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
mevr. J. van Rheemen (adj. dir.) of dhr. M. Vissen-
berg.

„DE LEER"

BASISSCHOOL OP KATHOLIEKE GRONDSLAG

St. Michielstraat 6, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1715
Directeur: H. W. A. Roes

Aanmeldingen nieuwe leerlingen bij mevr. R. Menting, adj. directrice.

Ds. J. L. Piersonschool

SCHOOL VOOR CHR. BASISONDERWIJS

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1528

Directeur: J. Rhebergen

Aanmelding (ook telefonisch) dagelijks bij de
directie.

~ -

Mfjf ROZENGAARDS
. WEIDEOPENBARE BASISSCHOOL

HENGELO GLD.
Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo (Gld.)

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dir.), Rozenstraat
16 (adres onderbouw) - tel. 05753-1911.

Ghr. basisschool Varssel

Zelledijk 22-24 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-7396

Aanmelding dagelijks bij de heer G. H. Starink

aan de school.

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

Uitvalscherm Terrasscherm Markies Screens Rolluik

v.a. 233.00 v.a. 629.00 v.a. 794.00 v.a. 266.00 v.a. 214.00

TEVENS UW ADRES VOOR:
Kunststof ramen en deuren
PVC plafond en gevelbekleding
Vouwdeuren (kunstieder)
garagedeur-openers
(afstandbesturing)
voorzetramen
alle soorten binnenzonwering en
raamdecoratie

EUGELINK
ZONWERING

Berkenlaan 56, Hengelo.(Gld.).
tel. 05753-12 10

Reparatie wasautomaten,
koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 • Telefoon 05753-1806

NU OOK SEPARATIE VAN
KLJHN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Te koop: pootaardappelen,
gazonzaad, graszaden. Alle
merken leverbaar: Loon-
bedrijf Niesink, Weenink-
weg l, Keijenborg, Tel.
05753-1585.

met SPORTGOED

Roozegaarde Sport

Dit laatje
niet schieten.

Nieuwe oogst
Alpha's Aard-
appelen 21/2 kg

Nieuwe oogst
Granny Smiths

350
399

Prager Saft-
schinken 100 gr

Stegeman
Boerenlever-
worst 100 gr

219
69

WAARDEBON

500 gr. Fijne verse WORST

en 500 gr. GEHAKT H.O.H.

samen 698
ZATERDAGVOORDEEL:

Blanke ^̂  ^̂
Varkens- H Ĵ (j
snitsels 100 gr ' *J *

Maandag en dinsdag 17 en 18 april

Rib- en Haas-

karbonade kg 898

A.H. Vanille Vla

liter

Gevulde koeken
per stuk

159
89

Florijn Jonge

Jenever liter

Zeiler

Grafschaft liter

1795
495

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

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

LENSELINK
* De nieuwe behangcollectie is binnen
* Totaal vernieuwde behangafdeling

met overzichtelijke presentatie
* Ruim 200 soorten behang in voorraad
* Prijzen vanaf f 7.95 per rol
* Restanten vanaf f 3.00 per rol

DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

LENSELINK
KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

"KNAKENPIJP"MET
DRIEMAAL

EN RIKS VOOR NIKS
Profiteer snel van dit aanbod. Als u
nu kiest voor één van de vele
spaarmogelijkheden van de
NMS Spaarbank bent u goed uit
Want naast de speciale pluspunten
(rente op rente, het vertrouwde
spaarboekje en persoonlijke
service) krijgt u een "knakenpijp"
met 3x een riks voor niks!

Een spaarrekening openen kan al met
* een bedrag van f 100,- als eerste inleg

of * als u automatisch gaat sparen met een bedrag
van minimaal f 25,- per maand.

Het is nu meer dan ooit de moeite waard om te gaan
sparen bij de
NMS Spaarbank, want de actie-rente is hoog, zeer
hoog!
K o m l i e f s t v a n d a a g n o g l a n g s !

De a c t i e p e r i o d e i _
v a n 1 7 t / m 2 9 a p r i l

l Uw NMS-spaaradviseur: "i
assurantie- «n makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraal 26

—<^r^

Spatetraat 18, Hengelo Gld

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 APRIL

Verzorgingscentrum „De Bleijke"
9.00 uur ds. Hendriks

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur ds. Hendriks (Heilig Avondmaal)

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. Rappel, Barchem

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 15 april 19.00 uur H. Mis. De kinderen die
binnenkort de Eerste Communie doen stellen zich
voor.
Zondag 16 april 10.00 uur Woord en Communie-
dienst, m.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 18 april 19.00 uur Avondmis

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

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.

Van 10 t.e.m. 16 april
J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

Kruisvereniging
Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 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 16-19 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).
Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.



Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Derk-Henri

Wij noemen hem:

STEFAN

B. H. Weustenenk
B. M. Weustenenk-v.d. Weer
Roy

Baak, 30 maart 1989
Bakermarksedijk 10

Ingezonden mededeling
Hoera, hoera, hoera
Op zaterdag 15 april 1989 wordt

WIM WENTINK

50 jaar.

Deze dag willen we niet zo voorbij laten
gaan. We houden deze dag een doorlopende
receptie voor diegenen die mij willen felicite-
ren. Tot ziens.

Wim en Annie Wentink

Prunushof 9, Velswijk

Mede namens de buurt.

RICHARD BERENDSEN
en
ANNEMIEKE LANSINK

Op donderdag 20 april a.s. gaan wij trouwen
om 11.45 uur in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.).

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
vindt plaats om 13.00 uur in de R.K. kerk St.
Jan de Doper te Keijenborg.

Wij willen dit verder vieren in zaal Winkel-
man, St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Er is gelegenheid tot feliciteren van 15.15 uur
tot 16.30 uur.

Ons adres wordt: St. Bernardusstraat 15
7256 AP Keijenborg

1964 1989

Vijfentwintig jaar met en voor elkaar.
Dat is toch een feestje waard.

BERTUS EN GERRIE WEUSTENENK

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 21 april
van 15.30 tot 16.30 uur in zaal Concordia, Raad-
huisstraat 36a te Hengelo Gld.

Hengelo Gld, april 1989.
Zonnestraat 40.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is
na een strijd van 11 jaar op 76-jarige leeftijd
overleden mijn innig geliefde vrouw, onze
zorgame moeder en oma

ANNA MARIA JOSEPHINA SLOOT

echtgenote van M. F. P. Schröder

M. F. P. Schröder
kinderen en kleinkinderen.

7255 DK Hengelo (Gld.), l april 1989
Beukenlaan 25.

De crematie heeft op woensdag 5 april inmid-
dels plaats gehad in het crematorium te Dieren.

NATIONAAL FONDS
SPORT GEHANDICAPTEN

Collecte

WeekUt.e.m. 23aprila.s.

LEUK OM TE KRIJGEN
EN LEUK OM TE GEVEN:

een cassette-bandje van het
Achterhoeks Vocaal Kwartet

Verkrijgbaar bij de volgende adressen:

Tankstation „De Rondweg", Hengelo

Heijink „de Spannevogel", Hengelo

Boekhandel Wolters, Hengelo

Drogisterij Goossens, Keijenborg

en bij de leden van het kwartet

Op zaterdag 15 april 1989 houdt
de Kon. Harmonie Concordia in
samenwerking met de Muziekver-
eniging St. Andries uit Groessen
haar voorjaarsuitvoering in zaal
Concordia te Hengelo (Gld.)

Aanvang 19.30 uur

Na afloop bal

ORANJE GOMITé HENGELO Gld.

In de eerstkomende week zal door de PTT
worden verspreid de enveloppe voor uw bij-
drage t.b.v. Koninginnefeest 1989.

De dames van de CPB Hengelo zullen de
envelop dan weer ophalen met daarin uw bij-
drage.

Mogen wei ook dit jaar op uw medewerking
rekenen?

P.S. Opgave voor Zeskamp
bij de heer B. van Petersen, tel. 2689 (sporthal)

U.V.V. HENGELO (Gld.)

VOORJAARSTOCHT
op 20 april a.s. richting Drente o.a. naar de

DRENTSE GLASBLAZERIJ IN DALEN.
Vertrek om 10.00 uur vanaf „Ons Huis".

Kosten f 45.00 per persoon, diner inbegrepen.

Opgave en betaling gaarne bij:
mevrouw v. Dijke, Kastanjelaan 4

op vrijdag 14 april a.s.

Gaarne tot ziens
U.V.V.

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.
Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.1

zaterdag 8.00 15.00 uur

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wi| alleen volgens afspraak.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTOBIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen in BMW 316 en Honda automattc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenborg Tel. 1307

DEZE WEEK
uit
eigen bakkerij

NNtoD/MOLEN BAKKERS

Heerlijke Amandelbroodjes
van 1.25 voor 1.10

Uit onze supermarkt:
Bastognekoeken van 1.99 voor 1.49
Braadkuiken 800 gram

3 stuks voor 10.00
500 gram Witlof voor 1.49

BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

FA. W I L L E M S E N
TOLDIJKSEWEG 13 - STEENDEREN
TEL. 05755-1259

Binnenkort starten wij met d/verse
bouwprojecten o.a. in Di'nxper/o,

Ze/hem, Ruurlo en Hengelo f G/d J.

W/j vragen hiervoor op korte
termijn

Vakbekwame metselaars
Voor verdere inlichtingen:

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT
de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF „DE EENDRACHT" V.O.F
Tel. 05753-2993 na 17.00 uur 3433

TRENDSETTER
Bruin café

Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

TAPPERIJ „DE Z W A A N "
Presenteert op zondag 16 april de groep

COOKIEÜAR
met gastzanger

Bert Heerink (ex- van den Berg)
Aanvang 21.30 uur.

Zondag 23 april presenteren wij
de Steenderense Rockformatie

COVIK
Aanvang 21.30 uur.

Toegang onder voorbehoud

Minimum leeftijd 16 jaar

PROVINCIE GELDERLAND

Bouwplan w.b.v. „Thuis Best"

De loco-burgemeester van de gemeente Henge-
lo maakt bekend, dat het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten toepas-
sing te geven aan de procedure genoemd in
artikel 19a, leden 3 tot en met 11, van de wet
op de Ruimtelijke Ordening.
Dit in verband met een op 31 maart 1989 van
de woningbouwvereniging „Thuis Best", Spal-
straat 41 te Hengelo ontvangen aanvraag om
vergunning ingevolge de Woningwet voor het
realiseren van achtwoningen op het terrein,
kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie X,
nrs. 2879 en 2880 (ged.), gelegen aan de St.
Michielsstraat-hoek Groene Kruisstraat te Hen-
gelo.
Het verzoek om vergunning houdt tevens in,
dat vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening van het gel-
dende bestemmingsplan Hengelo Kom 1983
wordt verzocht.

Alvorens een besluit te nemen omtrent het aan-
vragen van verklaringen van geen bezwaar als
bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de
Woningwet ligt voormelde aanvraag om ver-
gunning vanaf 13 april 1989 gedurende 14 da-
gen ter gemeente-secretarie (sectie bestuurs-
zaken) voor een ieder ter inzage.

arende de termijn van terinzagelegging kan
ieder schriftelijk bezwaren indienen bij

het college van burgemeester en wethouders
tegen de toepassing van de vr i j s te l l ing- en
antic-ipatieprocedure.

De loco-burgemeester voornoemd,
Th. A. Hooman

Hengelo, 11 april 1989

M.B.K. de fiets van Yamaha f vroeger
mofobeccrneJ door de nederfandse

vakjury

gekozen tot de fiets van het jaar 1989

MBK RANDONNEUR 18

Trimt & vork - MBK MTB HT707

Framematen - H 53/56/59

Kleur - Wit/zwart surfdecor

Verlichting - Union halogeen/Soubitez

Bagagedrager - Vetta alu voor + achter

Sluur - MTB aluminium wit/zwart

Zadel - ATB Touring anatomie

Trapttel - Shimano Exage Biopace

28/30/481.

Versnelling - Shimano Exage SIS 3x6

Freewheel - Shimano Exage 6 sp 14-321.

Remmen - Shimano Exage Canlilever

Velgen - Wemmann 700C

Banden - Hulchmson 26x1,50

Extra(s) - 2 poot stand , 2 bidons, pomp

Dealer voor Hengelo (Gld.) en wijde omgeving

FIETS EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8, Tel. 05753-2888, Hengelo (Gld.)

Te koop: plm. 8000 Mulder
pannen en 200 estrikken
(tegels). Tel. 05754-392.

Oppas gezocht te Varssel
voor mijn zoon van 9 j n a r ,
op ma-, Di- Do: 15.00-17.00
uur, Woe 11.30-17.00 uur.
Tevens huishoudelijke
werkzaamheden. Inlichtin-
gen: 08340-26944, na 20.00
uur.

Wie wil ons voor-
lopig komen helpen onze
tuin weer in orde te bren-
gen? B.v. drie ochtenden
of middagen per week, te-
gen kleine vergoeding. Tel.
05753-2290 bellen na 19.00
uur.

Verkrijgbaar mengmest
gratis op het land. Tel.
05753-1733.

SEEGERS

DREMPT 08334-72722
Hulzevoortseweg 2,

6996 DG Drempt

Wegens emigratie te koop:
Datsun Sunny 1978, gas,
APK-gekeurd. Prijs
f 1750.00. Tel. 05753-1635.

fruitbomen in vele soor-
ten met bestuivings advies
Bosman Groenspecialist,
Kervelseweg 23, tel. 2619.

TUINIER MET PLEZIER
• HANDMAAIERS

• ELEKTRISCHE MAAIERS
• MOTORMAAIERS

• TUINGEREEDSCHAP

• GAAS EN DRAAD

HARMSEN
IJZBMAREN
BANNINKSJKAAT 4

7255 AW HETVGaO (G) TEL. 05753-1220

's maandagsmorgens gesloten

Gemeentenieuws
Batterijen, verf, medicijnen niet in de vuilniszak

Iedereen heef t wel batterijen, verfresten of medicij-
nen. Als een batterij leeg is, gooien we die meestal
in de vuilniszak. Zo ook met resten verf, medicijnen
enzovoorts Dat is dan mooi opgeruimd
Wanneer we milieuschadelijk afval gewoon in de
vuilniszak of container gooien of door de gootsteen,
toilet of straatputje spoelen, krijgen we het weer
terug in onze groente, in dat lekkere visje of ge-
woon met de lucht die we inademen. Hoe dat alle-
maal in elkaar zit, staat in een serie die start in
deze gemeentelijke informatierubriek.
Ook de gemeente Hengelo doet mee aan het project
klein chemisch afval. Met dit project wordt beoogd
zoveel mogelijk klein chemisch afval uit huishou-
dens, ook die van u, in te zamelen. Het gaat dan
onder andere om oude medicijnen, verfresten, foto-
chemicaliën, batterijen, afgewerkte olie, allemaal
spullen, die zo gemakkelijk in gootsteen of vui ln isvat
verdwijnen.
De gemeente heeft een medewerker speciaal belast
met dit project. Dat is de heer H. Punte.
Hij werkt op de afdeling gemeentewerken en geeft
graag alle informatie. Bel hem via 05753-1541 of
kom langs op het gemeentehuis. Op het gemeente-
huis liggen namelijk ook folders over klein che-
misch afval.
Denk er wel aan: Met klein chemisch afval gooit u
meer weg dan u denkt.
Vanaf dit moment kunt u klein chemisch afval op-
sparen.
Op 19, 20 en 21 april komt de chemocar voor de eer-
ste keer huis aan huis door de gemeente. U kunt dan
het verzamelde klein chemisch afval meegeven aan
de ophaler. Verzamelen kunt u het volgende:
accuzuur (oude accu's); ba t t e r i j en ; bestrijdingsmid-
delen; cosmetica (remover, n a g e l l a k ) ; foto-c-lu-mica-
liën (fixeer, stopbad en ontwikkelaar); koperhou-
dend afval; kwikthermometers; latex; loodhoudend
afval; medicijnen; olie (motor-, smeer-, boor- en
snijolie); ontvettingsmiddelen; oplosmiddelen; ont-
wikkelpoeder (toner); petroleum; spuitbussen (leeg
of restant); terpentine; thinner; verfafbijtmiddel;
verfrestanten; zinkhoudend afval; zuren.
Dit zijn de meest voorkomende chemische stoffen.
Maar natuurlijk niet allemaal. Wie twijfelt of een
bepaalde stof beter apart ingeleverd kan worden,
kan het best het gemeentehuis even bellen. Telefoon
05753-1541 en vraag naar de heer H. Punte.
Mocht u de chemocar missen dan kan het klein che-
misch afval elke vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00
uur ingeleverd worden bij het gemeentelijk che-
misch afvaldepot aan de Zelhemseweg 38 (hoek Mo-
lenenk).

GESLAAGD
In Maastricht slaagde aan de Rijks-universiteit Lim-
burg, Astrid van Houte voor het basis-artsen-diplo-
ma. De oud-Hengelose volgde een opleiding van 6
jaar.

SFEERVOLLE GESLAAGDE MIDDAG UW
Ondanks dat het bezoekersaantal tegenviel, is de door
de heer Smeitink verzorgde middag in dialect bij-
zonder in de smaak gevallen.
De heer Smeitink begon met een korte uitleg van het
dialect in het algemeen en in deze regio in het bij-
zonder, welke zich uitstrekt tot in N. Duitsland.
Vervolgens vertelde hij eigen verhalen op heel pret-
tige wijze o.a. over de aardappels en de stafietse
(hometrainer) in de gang. Ook droeg hij gedichten
voor van G. Odink en H. Krosenbrink.
In de pauze werd er bingo gespeeld.
Tot slot werd nog een gedicht van de vader van de
heer Smeitink voorgedragen.
Mevrouw v. Hengel bedankte daarna de heer Smei-
tink 'voor de fijne bijdrage.



AGENDA
April 12 Uitvoering Hengelose Toneel Vereniging;
15 Concert Kon. Harmonie „Concordia"; 16 Infobeurs
te Keijenborg; 21-22 Toneeluitvoering muziekver-
eniging „Crescendo"; 22 Landelijke bibliotheekdag;
23 Hengelose tafeltennis kampioenschappen org. 1.1.v.
GOMA; 22 Jazzuitvoering „Achilles" in „de Kamp";
26 Meimarkt; 29 Oriënteringstocht Hamové; 29 Ko-
ninginnedagfestiviteiten.
Mei 4 Dauwzwemmen; 4 Klootschieten te Keijenborg;
4 Veiling Kon. Harmonie „Concordia"; 4 Opening
zwemseizoen; 7 Koffieconcert muziekver. St. Jan;
7 Concours hippique „de Bosruiters"; 13 Concert in
Remigiuskerk org. concertcommissie; 15 Oriënte-
ringstocht Hamové; 21 fietstocht „de Noabers".
Juni 4 Dorpsmoal en braderie Keijenborg; 4 Wie-
lerronde Hengelo org. R.T.V. Vierakker-Wichmond;
5 t.e.m. 9 Wandel-4 daagse „PAX"; 11 Ned. kam-
pioenschap motorcross 125-250-500 cc; 24-25-26 Ker-
mis te Keijenborg; 30 en l juli Buurtfeest „de Noa-
bers"

COLLECTE NATIONAAL FONDS
SPORT GEHANDICAPTEN

In de week van 17 t.e.m. 23 april a.s. is de landelijke
collecte van het Nationaal Fonds Sport Gehandicap-
ten.
Sport betekent voor de gehandicapten: ontspanning,
vaak therapie en sociaal contact.
In Hengelo doen bij toerbeurt de sportverenigin-
gen deze collecte. Dit jaar wordt de inzameling ge-
houden door de leden van de rijvereniging „de Bos-
ruiters", de badmintonclub H.B.C, en Modelbouw
Hengelo.
Een deel van de opbrengst gaat naar de regionale
gehandicapten sportvereniging „de IJsselstreek", die
actief is in de gemeente Hengelo met aangepaste
sport in de sporthal „de Kamp".
Geef voor uw gehandicapte medemens, die zelf niet
kan collecteren, maar dolgraag wil sporten.

SPORTCURSUSSEN
De Gelderse Sport Federatie speelt in haar cursus-
aanbod in op de behoefte voor korte opleidingen.
Bestuurlijk en vrijwillig kader in de sport kunnen
in een zeer kort tijdsbestek veel informatie verkrij-
gen over o.a. sponsoring, marketing, public relations,
beleid in de sport enz.
Vrijwilligers, die binnenkort iets willen doen voor
hun club, is het een goede mogelijkheid voor ge-
wenste informatie.
Informeer eens bij de secretaris van uw vereniging,
bij de gemeente Hengelo of bij de Gelderse Sport
Federatie tel. 085-640306.

\Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, E
die met vragen zitten, J
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn 070-614614
. \T/ vnènden'van dëhartstctitng

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Besluitenlijst raadsvergadering 4 april 1989
In zijn openbare vergadering van 4 april 1989 heeft
de gemeenteraad van Hengelo:
1. vastgesteld de notulen van zijn openbare vergade-
ring van 7 maart 1989; 2. besloten tot aanpassing van
de gemeenschappelijke regeling Interkommunale Or-
ganisatie Verenigde Rijwielpaden in de Gelderse
Achterhoek (VRIGA); 3. een krediet beschikbaar ge-
steld voor de aanschaf van een televisie en video-
recorder; 4. besloten een viertal plattegrond-infor-
matiekasten te plaatsen; 5. een krediet gevoteerd voor
de aanschaf van materieel voor gemeentewerken,
t.w. een motor-gazonmaaier, een trilplaat, een twee-
tal aanhangwagens, een frees, een motormaaier, een
schaftwagen en een Holder-tractor.

GROTE PRIJS VAN HENGELO
A.s. vrijdag 14 april is het dan zo ver.
De doesburgse formatie treed op in discotheek In-
vention-Concordia. We praten hier over een groep
die hoge ogen zal gooien en voor de groepen die we
gehad hebben, maar ook nog krijgen een echte con-
current zal zijn.
Het is n.l. Resq uit Doesburg.
Zij noemen zich zelf een „prettig gestoorde Rock-
formatie". Voor 6 jaar terug kwamen drie van de
nu 5 tellende leden op het idee om een band op te
richten. Kort daarop kwam er al een aardige sound
uit hun apparatuur.
Nadat zij een oefenruimte aangeboden kregen werd
de band pas echt kompleet. Resq is zo goed ontwik-
keld dat zij nu een perfecte band combineren.
Zij zijn nu met vijf leden, n.l.: Ralph Besseling:
solo-gitaar — Peter Hilbrands: bas en zang — Harm
Roelofsen: drum/backing vocals - - Frits Besselink:
slaggitaar — Jan-Willem Woudenberg: keyboards.
Na Resq volgen de optredens van The Covik uit
Steenderen en Vampiré uit Halle.
Op 12 mei word de halve finale gehouden waar alle
zeven bands op gaan treden voor een beoordeling
door een deskundige jury.
De voorverkoop begint a.s. maandag 17 april en de
kaarten zijn voor f7.50 te verkrijgen bij: Snack-bar
Kelle in Dinxperlo, Fullhouse in Doetinchem, Con-
cordia Hengelo, Music all in te Zutphen.
Graag tot ziens in discotheek Invention-Concordia,
Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD.

3e jaargang nr. 12
Week van 31 maart 1989 t.e.m. 3 april 1989

Onderzoeken:
— Uit een ingesteld onderzoek kon door ons de in-
braak in de basisschool De Leer worden opgelost. De
dader, een 19-jarige Hengeloër, is door ons aange-
houden alsmede twee van zijn helers. De ontvreemde
computers zijn terecht en aan de eigenaar terug-
gegeven. De dader heeft toegezegd de aangerichte
inbraakschade a f 680.00 te zullen vergoeden. De
verdachte heeft vervolgens bekend meerdere fiets-
diefstallen te Hengelo G. te hebben gepleegd. De
ontvreemde fietsen zijn bij de rechtmatige eigenaren
teruggebracht. Proces-verbaal wordt tegen de da-
ders opgemaakt.

— In verband met gepleegde vernielingen aan de
Raadhuisstraat, namelijk het inslaan 'van een ruit
van een woning en het vernielen van een vlag en
de vernieling van een aantal coniferen in de Spal-
straat op zaterdag 25 maart 1989 omstreeks 02.55 uur,
kon door ons een 20-jarige Hengeloër worden aan-
gehouden die bekende de feiten te hebben begaan.
Deze knaap bekende na enige tijd meerdere feiten te
hebben gepleegd. Namelijk: negenmaal fietsdiefstal,
handel in gestolen waren, vele malen winkeldiefstal
bij meerdere bedrijven te Hengelo Gld. en omstre-
ken, dertien maal vernieling auto-antenne's, enkele
malen vernieling brievenbus, vernieling ruiten ge-
meentehuis, bloemenkassen, woningen, vernielingen
gepleegd op het zwembad .vernielingen van een Ver-
keersbord, fietsen en bromfietsen. De benadeelden
die bij ons terzake aangifte hebben gedaan, zijn of
worden door ons in kennis gesteld. Proces-verbaal
wordt door ons opgemaakt.

— Bij een vernieling van regenpijp en de poging tot
het in brand steken van een papier-container op zon-
dag 2 april 1989 omstreeks 02.45 uur werden twee
Hengeloërs op heterdaad door ons aangehouden
Deze bekenden de feiten te hebben begaan. Zij be-
loofden tot schadevergoeding en door ons wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

— Terzake vernielingen en diefstallen zullen door ons
meerdere onderzoeken worden opgestart.

— Indien er nog mensen zijn die bij ons schoon
schip willen maken: U bent van harte welkom.

— Wij doen bij deze het verzoek aan een ieder om
toch in elk geval van vernieling of diefstal aangifte
dan wel melding te doen. Uit de praktijk blijkt nog
altijd dat Velen dit niet doen daar men denkt dat
het toch niet helpt. Uit vorenstaande is ons gebleken
dat voor veel feiten geen aangifte is gedaan. Het is
voor ons ondoenlijk na de aanhouding van de ver-
dachte ieder persoon die heeft nagelaten aangifte te
doen op te sporen. Hierdoor loopt de benadeelde de
kans op een eventuele schadevergoeding mis.

Ook getuigen blijven wij bij deze oproepen. Hoe
klein het feitje ook is. Bel ons 05753-1230.
Gezien vorenstaande was het niet doenlijk om In die
week een politie-informatie uit te brengen. Vandaar
nu een overzicht van de 2 afgelopen weken.
23 maart: aanhouding inbreker en heler.
24 maart op 4 plaatsen een autoradio uit een auto
ontvreemd en in l geval werd een video-recorder
ontvreemd uit een auto.

25 maart vernieling ruit aan de Raadhuisstraat. Te-
vens bleek een Hengeloër het aan de stok te hebben
met Duitse jongeren. De Hengeloër werd aangehou-
den als schuldige. — Vernieling coniferen (door bo-
venstaande Hengeloër) — aanrijding Banninkstraat-
Sterreweg. Een der autobestuurders nam de Bocht
niet juist, met als gevolg dat men elkaar raakte.
Een „autocoureur" die het presteerde om 's avonds
om 21.30 uur met ruim 90 km per uur door de Spal-
straat te scheuren bekeurd.

26 maart een Amsterdammer die in Hengelo reed
werd gecontroleerd. Bleek dat hij in het opsporings-
register stond omdat hij nog een geldboete moest
betalen. Saillant detail: deze boete had hij opgelo-
pen omdat hij enige jaren geleden in Hengelo G was
bekeurd omdat hij toen geen deel III had. Na de
boete kon hij vertrekken .. . met wederom een pv
terzake het niet hebben van een geldig deel III 1989.

27 maart aanrijding Rondweg-Vordenseweg. Een
Zelhemse automobilist haalde in via het voorsor-
teervak bestemd voor tegemoetkomende „linksaffers"
Het bleef bij blikschade. — kopstaartbotsing tussen
een automobilist en een achteropkomende motorrij-
der op de Ruurloseweg.

28 maart diefstal van 2 groene PTT-brievenbussen.
Een ree werd op de Ruurloseweg doodgereden 5oor
een onbekende automobilist.

29 maart van een in een garage staande auto werden
de 2 spiegels ontvreemd.

30 maart aanrijding op de Kastanjelaan-Fokkinkweg.
Oorzaak: de ene automobilist verleende de ander
geen voorrang.

31 maart een op de Hummeloseweg geparkeerd staan-
de auto werd aangereden door een 'vrachtauto.

1 april aan de Rieffelderdijk werd een oranje kin-
derfietsje onbeheerd aangetroffen. Bij ons af te halen

2 april een groepje jongens pleegde baldadigheid
aan de Ruurloseweg. PV terzake o.a. vernieling re-
genpijp volgt.
3 april deed de eigenaar van de blokhut op het Zand
aangifte van vernielingen - - aangifte vernielingen
auto-antenne in de Spalstraat.
Volgend jaar hopen we op een wat rustiger Paas-
vacantie.
Met vriendelijke groeten van de samenstellers:

J. G. Tabor, B. J. Eijsink

COOKIEJAR IN DE ZWAAN
De groep Cookiejar (Koekjestrommel) komt uit de
Achterhoek en werd begin 1989 opgericht door ex-
leden van de inmiddels opgeheven formatie Black
to Red. Deze leden waren aan een verandering toe,
na 3 jaar lang rockmuziek te hebben gespeeld. Er
werden nieuwe leden aangetrokken (basist, toetsen-
man/saxofonist) en besloten werd om een totaal
nieuw repertoire te brengen, met invloeden van o.a.
rock, funk, soul, rhythm & blues, met variaties van
rusti-ballads tot snelle swingende up-tempo's.
De naam Cookiejar ontstond spontaan net als hun
muziek, bestaande uit 60% eigen werk en een aantal
covers, door Cookiejar op eigen wijze uitgevoerd.
Cookiejar verzocht Teamwork om een aantal optre-
dens voor hun te boeken, maar er kwamen teveel
aanvragen binnen om hieraan te kunnen voldoen,
gelet op de werkzaamheden van enkele handleden.
Tijdens het oefenen kreeg Cookiejar bezoek van
zanger Bert Heerink (ex-Vandenberg) die spontaan
aanbood om een aantal optredens mee te doen.
Bezetting Cookiejar: Jaqueline Simon: zang — Sas-
kia Heerink: zang, toetsen — Gerard Lurvink: gitaar,
zang — Ingo te Brinke: toetsen.saxofoon -- Jonas
Johannis: bas — Willem Tiemens: drums.
Cookiejar met Bert Heerink is te zien zondag 16
april in Tapperij De Zwaan. Aanvang 21.30 uur.

OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS
De actie voor het Nationaal Reumafonds in het kader
ran de landelijke inzameling in de week van 6-12
maart j.l. heeft in de gemeente Hengelo (G.) een
bedrag opgebracht van f4942,80.
Alle gevers hartelijk dank.

BIJEENKOMST N.V.E.V.
De presidente mevrouw Wullink kon deze avond een
groot aantal dames begroeten.
De heer Hoogeweege uit Hengelo (Gld.) kwam pra-
ten over het „wel en wee" van onze kamerplanten.
Verschillende dames hadden „zieke" planten mee-
genomen en zij kregen advies hoe ze te behandelen.
Er werden heel wat vragen gesteld en vakkundig
beantwoord.
Aan het slot van deze leerzame avond bedankte
mevrouw Pannekoek de spreker en bood hem een
envelop met inhoud en een bloemetje aan.

JEUGDSOOS FLOPHOUSE EN SPA

ORGANISEREN DERDE LENTEFEEST

In en bij de Toldijkse jongerensoos „Flophouse"
wordt komend weekend voor het derde jaar een
fantastisch Lentefeest georganiseerd. Mede door het
grote succes van de voorgaande edities is de opzet
dit jaar nog grootser. De „alle weer"-tent staat on-
dertussen al een week opgesteld en er wordt door
diverse vrijwilligers met man en macht gewerkt om
de bezoekers daadwerkelijk iets van de lente te
laten proeven.

Evenals vorig jaar zal de tuintent er weer zeer lente-
achtig uitzien, compleet met bloemperken, dennen-
aanplant, vijvers en heuse fonteinen. Op de terrasjes
zal men kunnen vertoeven aan de cocktailbar en de
barbeque. Een speciaal verwarmingssysteem zorgt
ervoor dat de temperatuur zelfs zomers is, want al
is het op de kalender lente, de weergoden hebben er
op het moment dat we dit schrijven geen acht op
geslagen.

Maar ook de gecontracteerde live-acts zullen het pu-
bliek ongetwijfeld opwarmen. Er wordt gewerkt met
twee podia, zodat een continu programma geboden
kan worden.

Vrijdag 14 april. Op vrijdag wordt het spits afgebe-
ten door de splinternieuwe Steenderense formatie
„Not Beethoven", welke ontstond tijdens de Oude-
jaarssessie op 30 december 1988 in Flophouse.
SPA is er trots op deze enthousiaste en getalenteer-
de nieuwe telg in de Achterhoekse popscene op deze
avond te kunnen presenteren.
„Some like it hot" is de naam van de funky all
ladies band welke deze avond in de tuintent haar
opwachting maakt. Maar liefst 10 (!) vrouwelijke
popmuzikanten telt deze band en zij maken er rond
de, met een uniek stemgeluid behebte, zangers An-
nerieke van Dorst een spetterende muzikale happe-
ning van. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 15 april. Op deze avond is het de beurt aan
de klappers van het Lentefeest. SPA hoefde niet lang
na te denken welke groep het soospodium zou be-
zetten. Evenals voorgaande jaren is dat de Groen-
lose formatie „Don't think twice", welke als beste
cover-band van de Achterhoek bekend staat.

Q 65 en livin blues. In de tuintent treden dan twee
unieke en legendarische groepen op. Achtereenvol-
gens Q 65 en Livin Blues. Beide groepen boekten in
de jaren '70 grote successen en laten ook anno 1989
het publiek nog volledig uit hun bol gaan. Afgelopen
zomer bewees Q 65 al in Toldijk bij het Normaal-
spektakel niets aan kwaliteit te hebben ingeboet en
nog ijzersterk te spelen. Ook Livin Blues blijft een
legende, welke echter, de naam zegt het al, weer
springlevend is. Aanvang 20.30 uur.

Kaarten voor het Lentefeest zijn op diverse plaatsen
te verkrijgen. Zie daarvoor de advertentie in dit blad.

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

LOCO-BURGEMEESTER TH. A. A. HOOMAN
OPENT VERNIEUWDE RABOBANK

IN HENGELO GLD.
Maandagmiddag 17 april a.s. verricht loco-burge-
meester Th. A. A. Hooman de officiële opening van
het uitgebreide en gemoderniseerde bankgebouw van
de Rabobank aan de Raadhuisstraat 21 in Hengelo
Gld. Voorafgaand aan de openingsceremonie begint
om 14.00 uur in het bankgebouw een bijeenkomst
voor genodigden.

Open huis op zaterdag 22 april. Om belangstellenden
gelegenheid te geven eens uitvoerig een kfjkje te
nemen houdt de Rabobank zaterdag 22 april van
10.00 tot 17.00 uur Open Huis. Dinsdagavond 18 en
donderdagavond 20 april organiseert de bank van
19.00 tot 21.30 uur speciale bijeenkomsten voor haar
bedrij f scliënten. Woensdag 19 april is de jeugd tot
12 jaar welkom in het vernieuwde bankgebouw, ter-
wijl de jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen
meedoen aan een Rabobankkwis. Meer bijzonderhe-
den over deze acties staan in de speciale huis-aan-
huis 'verspreide brochure.

Fusie. De Rabobank Hengelo Gld. is op l juli 1987
ontstaan uit een fusie tussen de plaatselijke Kail ' lVi-
senbank en de Boerenleenbank. Eind vorig jaar be-
haalde de bank, die wordt geleid door algemeen di-
recteur C. Bonenberg een commercieel directeur G.
H. J. Waenink, een balanstotaal van f 119 miljoen i-n
een spaartegoed van f 73,5 miljoen! Met het oog op
een efficiënte bedrijfsvoering en om de cliënten van
beide banken een optimale service te kunnen ver-
lenen, werd besloten de werkzaamheden voort te
zetten in het bankgebouw van de voormalige Raiffei-
«enbank aan de Raadhuisstraat. Het kantoor van de
Boerenleenbank aan de Spalstraat is dan ook sinds
medio maart gesloten.

Uitbreiding. Om echter de 27 personeelsleden be-
hoorlijk te kunnen huisvesten, moest het bankge-
bouw aan de Raadhuisstraat aanzienlijk worden uit-
gebreid. Bovendien voldeed de inrichting niet aan
de eisen van het hedendaagse bankbedrijf, waarbij
de nadruk veel meer ligt op het persoonlijk begelei-
den en adviseren van de cliënten. Tevens vroeg de
voortgaande ontwikkeling van de automatisering om
een aanpassing van het interieur. Naar een ontwerp
van het Architektenburo Heijink uit Hengelo Gld.
begon hoofdaannemer Odink uit Eibergen in samen-
werking met enkele onderaannemers eind juni vorig
jaar met de werkzaamheden. De ruime entree ver-
schaft cliënten, die over een speciale bank- en "Euro-
chequepas met PIN-code beschikken, ook buiten de
normale openingsuren toegang tot de geldautomaat.
Die is bijzonder geschikt voor het snel opnemen van
contant geld.

„Open" balies. In de bankhal is de lokettenbalie ver-
vangen door zogenaamde „open" balies die door hun
vorm en openstelling de privacy van de cliënten op-
timaal waarborgen.
Naast een geldhandelingenbalie is er een aparte ruim-
te gecreëerd voor het opnemen of storten van grote
bedragen. Verder staan in de bankhal afzonderlijke
adviesbalies voor particuliere cliënten en bedrijfs-
relaties. Die balies ijn voorzien van zitgelegenueden
om zaken te bespreken die wat meer tijd nodig heb-
ben. Voor een vertrouwelijk gesprek zijn ook spreek-
kamers beschikbaar. Tot de inrichting behoort even-
eens een reizenbalie. De eerste verdieping biedt plaats
aan de afdeling Beheerstechnische Zaken, bestuurs-
kamer, kantine en archief. Dankzij enkele verbete-
ringen is de nachtkluis thans ook vanuit de auto be-
reikbaar. Zowel naast als achter het bankgebouw is
een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

NATIONAAL FONDS KINDERBESCHERMING
In de week van 10 t.e.m. 16 april 1989 organiseert het
Nationaal Fonds Kinderbescherming voor de 29e keer
de Nationale Collecte Kinderbescherming.
Deze collecte doet een beroep op iedereen die kinde-
ren een warm hart toedraagt. Het gaat hierbij om
kinderen die opgroeien in één van de ongeveer 150
tehuizen van de Nederlandse kinderbescherming of
begeleid worden door een voogdij- of gezinsvoogd! j -
instelling. Dat zijn er meer dan 30.000. Kinderen en
jeugdigen die recht hebben op meer dan alleen des-
kundige opvang en begeleiding.
Helpt mee onze jeugd te helpen! Geven is immers
kinderspel! Giro 404040 t.n.v. Nationaal Fonds Kin-
derbescherming - Deventer.
Voor 60% van de opbrengst in onze gemeente mogen
we zelf een bestemming zoeken in de jeugdhulp\'rr
lening. Onze keuze is dit jaar: de Nederlandse Ver-
eniging van Pleeggezinnen.

WARME BAKKER
uit Spakenburg op de vrijdagmiddagmarkt in
Hengelo en Steenderen met warm brood uit
eigen bakkerij.

Alle soorten voor slechts 2.00

Speciale reclame:

APPELCARRE
2.50 per stuk

(voor plm. 3 a 4 personen)

3 appelcarre's voor slechts 5.00,
dus de derde GRATIS
kan ook ingevroren worden

Tot ziens op de markt.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



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

De viering van de verjaardag van onze Koningin wordt telken-
jare op grootse wijze gevierd, waaruit duidelijk moge blijken
onze verbondenheid aan de Koningin en het Huis van Oranje.
Het is dan ook goed om bij deze viering even stil te staan bij de
taak van onze Koningin. Een taak die bepaald niet gemakkelijk
is, terwijl toch steeds weer gerekend wordt op Haar warme
belangstelling op allerlei gebied, zowel in binnen- als buitenland.
Moge Haar de kracht gegeven worden om deze zware, maar
tevens mooie taak, nog vele gezonde jaren te vervullen.
Het is verheugend te constateren dat het Oranjecomité zich elk
jaar opnieuw inzet om op deze dag tal van aktiviteiten te ont-
wikkelen die bijdragen tot een waardige viering van Konin-
ginnedag. Hierbij mogen we de inzet van de vele vrijwilligers
ook niet vergeten.
Gaarne wens ik u allen een gezellige en spontane feestdag toe.

De burgemeester van Hengelo Gld.,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

mensen

Evenals voorgaande jaren bieden wij u onze Oranjekrant aan.
Ook dit jaar weer tot stand gekomen door de medewerking van
de vele adverteerders.
Zoals bekend valt 30 april dit jaar op zondag.
Landelijk is dan ook de viering op zaterdag 29 april.
Graag doe ik een beroep op buurten, verenigingen, scholen etc.
om mee te doen aan de optocht, want een feestelijker begin dan
een mooie optocht is niet denkbaar.
Ook mag ik de inzameling van de „Oranje enveloppe" onder uw
aandacht brengen. Ieder jaar opnieuw is de opbrengst van deze
inzameling zo groot, dat wij samen met de gemeentelijke sub-
sidie het sluitend kunnen krijgen. Maar dan ook net. Daarom
stel de dames niet teleur die de enveloppe bij u komen afhalen.
Enige veranderingen hebben wij in overleg met het college van
B. en W. getroffen, dit naar aanleiding van de zangaubade
tijdens de optocht.
Ieder jaar vond deze plaats voor het gemeentehuis. Ieder jaar
ook waren er problemen met het plaatsen van de wagens, ruimte
gebrek dus.
Dit jaar zal de aubade als afsluiting van de optocht worden
gehouden op het voorgazon van het verzorgingscentrum ,,De
Bleijke". Wij hopen met deze maatregel de problemen te hebben
opgelost.
Het spreekt voor zich dat ik nu reeds alle medewerker(ster)s
dank zeg voor hun inspanning en wens u allen een bijzonder
„zonnig" Oranjefeest 1989.
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Programma Koninginnedag 1989

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

Start van de optocht

Inschrijving voor wandeltocht 10 km (bij inf o-stand)

Inschrijving voor fietstocht (bij inf o-stand)

Zangaubade op het voorgazon van het verzorgingscentrum
„De Bleijke", waarna prijsuitreiking door de burgemeester.

Aanvang kinderspelen van de „onderbouw"

Filmvoorstelling voor de kinderen van de „midden- en boven-
bouw" in „Ons Huis"

Inschrijving Oran je-oriëntatierit o.l.v. Hamove, bij „Concordia"

Start Oranje-oriëntatierit

Aanvang kinderspelen „midden- en bovenbouw"

Filmvoorstelling voor de kinderen van de „onderbouw" in „Ons
Huis"

Aanvang ringsteken per dogkar.

Touwtrek wedstrijden basisscholen o.l.v. TTY Bekveld

Prijsuitreiking kinderspelen bij de info-stand

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

Grote zeskamp, leeftijd 16 jaar en ouder

ROUTE OPTOCHT:

Start parkeerterrein Leliestraat - Prunusstraat - La. Berkenlaan
- La. Aaltenseweg, Bleekstraat - La. Spuistraat - r.a. St. Mi-
chielsstraat - r.a. Rozenhoflaan - r.a. Banninkstraaf - La. Raad-
huisstraat - r.a. Kerkstraat - La. Ruurloseweg - La. Synagoge-
straat, Hofstraat - r.a. de Heurne - r.a. het Karspel - Ruurlose-
weg oversteken - Beukenlaan „de Bleijke" - aansluitend
zangaubade.

Schoolgaande kinderen, woonachtig in Hen-
gelo Gld, doch in andere plaatsen ter school
gaande, kunnen ook speelkaarten afhalen bij
de informatiestand op het feestterrein.

Door de fantastische medewerking van de ad-
verteerders was het ook dit jaar weer mogelijk
de Oranjekrant te doen verschijnen.
Namens het Oranjecomité hartelijk dank.
U wordt een prettig Oranjefeest toegewenst.

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

Vlag s.v.p. zoveel mogelijk!!

Restaurant
LEEMREIS

GA GEZELLIG UIT ETEN!

Op Koninginnedag heeft ons restaurant een
menu samengesteld in de stijl van Oranje.

Laaf het voor U een verrassing zijn.

W/J weten hef.

DE PRIJS? GEWOON FEESTELIJK!

Vanaf 17.00 uur is hiervoor de keuken geopend

RESERVEREN KAN OOK.

Telefoon 1274

BESTEL VOOR U IN HUIS EEN SPECIALE

ORANJE SALADE TAART
prijs f 25.--

Telefoon 1274

KL IDING • ne( even anders

WIDE FASHION

Mode
Jeans
Vriietiidskleding

Spalstraat 32 - HENGELO GLD

FA. B E S S E L I N K
elektrisch
installatiebedrijf
Radio - TV
Luxe en huish.
artikelen

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

Op Koninginnedag is er van a//es
te beleven.

Ga er gezellig op uit en neem uw kindje mee
in een handige

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

RESTAURANT

SPALSTRAAT l 7255 AA HENGELO GLD

Zaterdag 29 en zondag 30 april

Kop fomafensoep

Sn/fzeJ mef chomp/gnonsous

D/v. aardappelen

D/v. groenten

Ms pallet

f 22.50



Gezellig uit in Hengelo
De Horeca is de gehele dag open!

Op deze dag is er koffie met Oranje gebak
voor de prijs van slechts 2.50

(normaal 3.95)

In samenwerking met de bakkers biedt de Horeca
U dit aan

Voor de kinderen in uw gezelschap

een glas ranja met lolly GRATIS

Om U allen zo goed mogelijk te kunnen ontvangen

geldt dit
vanaf 's morgens 10.00 uur tot 's middags 17.00 uur

De gezamenlijke Horeca Hengelo
Tot ziens in onze bedrijven

en een gezellige Koninginnedag toegewenst

Overal ruime parkeerplaatsen!!!

assurantie- en makelaarskantoor

gerrits + lammers bv
AL MEER DAN 35 JAAR ZEKERHEID

voor al uw:

K3
LidNVM

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
AAN - EN VERKOOP
ONROERENDE GOEDEREN
TAXATIES
JURIDISCHE ADVIEZEN

l
Lid N.V.A.

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

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem
Tel.: 08340 - 34025

Blijft U thuis?

HAAL het in huis!
Wij hebben diverse
Oranje dranken

Zie hiervoor onze etalage!

kat broek
v.a. 79.50

shirts
v.a. 39.95

VLOT

Zowel in stof als
styling. Aktueel
van kleur.
Prettig geprijsd.

L E E M R E I S
UW SLIJTERIJ

Telefoon 1274

De K.E.W. Hobby-hogedrukreiniger
maakt van schoonmaken 'n hobby

De K.E.W. Hobby-hogedrukreiniger is dé
oplossing voor uw vaak vervelende, "zware"

schoonmaakklussen. Met dit apparaat reinigt u
alles sneller, beter én makkelijker.

Specifieke accessoires
voor uw verschillende
schoonmaakwerkzaam-
heden
Speciale, milieuvriendelijke
reinigingsmiddelen
Eenvoudig te bedienen
Handig op te bergen

Met de K.EW. Hobby reinigt u
niet alleen uw auto binnen
recordtijd, maar óók
bijvoorbeeld terrastegels,
grasmaaier en houtwerk.

Als schoonmaken niet uw hobby is
pak dan de K.EW. Hobby

Nu verkrijgbaar bij:

HARMSEN
IJZBMAREN

• BANNINKSTRAAT 4

7255 AW HENGRO (G) TEL 05753-1220

'S MAANDAGSMORGENS GESLOTEN

JNK
schildersbedrijf

VERKOOP VAN
GLAS, VERF, BEHANG

EN KREATIEVE
BENODIGDHEDEN

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

Telefoon 05753-1655

wenst u m prettig
Koninnefeest!

Op Koninginnedag is het gezellig toeven in

Ons Huis
aan de Beukenlaan,

's Morgens natuurlijk

KOFFIE met GEBAK

of een plak CAKE

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

H. Lubbers
Kervelseweg 7 - Telefoon 1625

vitamineEcrème
Deze Vitamine E Crème voedt en beschermt
en houdt door zijn vochtregulerende werking

uw huid soepel en jong. Door het gebruik
van deze crème worden oneffenheden

zoals rimpels striemen en littekens
minder zichtbaar Deze Vitamine E ,

Crème kan dienen voor zowel / 75 l.t.
dag- als nachtverzorging / „j* c

Inh. 115 g >^ per gram

n'"rt; iiî "
Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

KLfUR
GEER BEDRIJVEN

GEZICHTEN WONINGEN
KARAK „MAAKTFIATS

MINDER RATS. EN
A1KELSINDEKUKERD

HARMSEN
VAKSCHILDERS
HENGELOGLD. TEL05753-I292
ZEU-CM TR. 08342-1998 GERBERTABBINK

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

BLOEMEN kleuren je dag!!
In onze verkoop bloemenkas iedere
week verschillende aanbiedingen

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a • Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Onbetwist

UW bruidsboeketten specialist

Het adres voor

ONDERHOUD VAN HYDRO
in fabrieken en kantoren

TRENDSETTER
Bruin café

Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER

Koninginnedag '89

Zowel ons café als de discotheek
zijn deze dag 's middags en
's avonds geopend.

UIT, COED VOOR UÜ

FAM. WAEN1NK en medewerkers



u moet
eenshyftenl

\ Hoeveel mensen denken alleen
\ aan 't prijskaartje bij het
\ kiezen van een bril. En tuinen
\ er op die wijze toch vaak nog
\weer in. Goedkoop? Nee.
\ Koop goed. Dat beste is
;. toch wel 't beste.

A.GROÖT KORMELINK
„optiek hprlogerie goud & zilver
H«ngeloGSpjl«rj3t27 TweitoSwi»
Tete(oonOW53-!77l TeWoonC57l2 72011

'% maandags de gehe le dag gcsl.ncn

Spalstraat 3 Hengelo Gld. Tel. 05753-2488

Voor heerlijke

hamburgers
slaatjes

patat frites
Italiaans ijs

ff

ZE KUNNEN
HUN KLEP NIET

HOUDEN

,,Ik ken auto's die niets anders doen dan
onderweg vertellen hoe goed ze zijn. En
ze vertellen er maar al te graag bij dat ze
altijd binnen hebben geslapen. En dat
hun vorige eigenaar dominee was, of een
oude dame. Zelfs als ze gewond bij de
praatpaal staan, kunnen ze hun klep niet
houden.
Ik laat ze maar, zulke auto's leren het toch
nooit. En hun eigenaren trouwens ook
niet.
De mijne gelukkig wel: hij heeft mij bij
los Herwers gekocht. Behalve mooi ben ik
dus ook betrouwbaar. Daar hoor je m'n
eigenaar nooit over. Maar hij moet altijd
wel lachen als hij langs zo'n drukbezette
praatpaal rijdt...".

NISSAN

Hengelo GU
HUMMELOSEWEG 10, HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-2244

BERGOSS & VOORKEUR

Nu al presenteert Bergoss
zijn nieuwe kwaliteiten in
de koilektie van Voorkeur
Tapijt Een ruim assorti-
ment van 500 varianten
mooi merktapijt, waarin
Bergoss zich opperbest
thuis voelt! De nieuwsten
van Bergoss zijn kleurig en
bieden u volop keuze. Ge-
avanceerde produktie-tech-
nieken garanderen boven-
dien een lange levensduur
van uw Bergoss tapijt

De beste van Bergoss.
Hoogpolig luxe tapijt van 1 00% synthetische
garens . Wat haalt u met deze Bergoss kwali-
teit in huis? Jarenlang leef plezier op een tapijt
van solide kwaliteit. Als beste van Bergoss te
koop in moderne interieurkleuren. 400 en
500 cm breed. Op 400 cm breed zowel met
foam als jute rug.

p.str.m. V.a.
en volle Voorkeur garantie.

Nieuw: Gezinstapijt
Bergoss vervaardigde een nieuw frisé tapijt
van polyamide garens, bestemd voor inten-
sief gebruik door alle gezinsleden. Voetbal-
trappers, hondepootjes...
Bergoss gezinstapijt kan tegen een stootje!
Leverbaar in vele klassieke en aktuele kleur-
stellingen. 400 cm breed, op jute rug.

246.

W

VOORKEUR

p.str.m.
en volle Voorkeur garantie.

Een Bergoss tapijt
in 17 verschillende kleuren
Nieuw en praktisch is dit van polyamide
garens vervaardigde tapijt van Bergoss:
Het sterke hoogpolige shag-tapijt is vuil-
werend behandeld dus gebruikersvriendelijk.
En dat allemaal in 17 kleuren. Die ene tint die
u nu al maanden zoekt, zit er vast en zeker bij!
400 cm breed. 239.p.str.m.

en volle Voorkeur garantie.

500 varianten
mooi merktapijt.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Nieren 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.

Meer bank voor je geld
Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21 Tel. 05753-2022

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraat 14, 7255 AC Hengelo (G/d.)

Tel. 1285

Installateurs:

* Loodgieterswerk

* Sanitair

* Gas
Centrale verwarming

* Dakwerk

ROOZEGMRDE
„CONCORDIA" SPALSTRAAT 13

HENGELO GLD

KONINGINNEDAG

DANSEN
's middags vanaf 15.00 uur

's avonds met toporkest

FUSION
Start en finish

Oranje-oriënteringsirt

Bekijk het Koninginnef eest op een

PHILIPS kleurentelevisie

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1280



CONTACT

LENZ
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

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
Bleekst raat 3 - Tel. 1340

Café - bar - zaal

Clublokaal voefba/ver. „PAX"

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.

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

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

••• Nieuwste kollektie tegels
HCI toont u een enorm assortiment
aan tegels.
Kwaliteitstegels in vele tinten
structuren en dessins.

••• Sierbestrating — sf eengoed

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.I. 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.

Wij zijn dealer van M.B.K., de fiets van Yamaha (Motobecane)
en gekozen tot fiets van het jaar 1989 (door de vakjury)
BATAVUS (de fiets die je niet voelt)
TOMOS brom- en snorfietsen v.a. 1099.—
SOLEX snorfietsen
van M.B.K., 3 kleuren
Uw fiets- en
bromfietsspecialist

Wij hebben tevens
in voorraad

UNION en GAZELLE

Wij leveren
alle merken

leklnk 8 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888

Automobielbedrijf

Ridderhof

Peugeot 1 in Parijs-Dakar 1989

Peugeot- en Talbotdealer voor
Hengel (Gld) en omgeving
Bleekstraat 14, 7255 XZ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1947

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG-

VOOR UW

HAARVERZORGING
naar herensalon - parfumerie

J.W.VANONNA
Kerkstraat 7 - HENGELO GLD
Telefoon 05753-1718

VERKOOP EN VERZORGING VAN

HAARWERK

SLAGERIJ

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

Trendy, lekker sportief ding.
Helemaal de goeie kleuren en niet
eens écht duur...

Alles prima... Primeur Trendy
van Gazelle, jouw fiets voor

f795,-:

Kom kijken, we zitten
toch immers vlakbij.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11. 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

f leuker. . !

ten rijden op Vredestein banden.^ ©


