dinsdag 25 april 1989 UITGAVE:

58e jaargang no 17

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
:*:::*:*::: ^•"•••••••••;±x:

ATTENTIE!'

Met Koninginnedag
zijn wij gesloten

lanbledinsen 9*'*9

:«•"*'""' "a

een zachte borrel

De gezamenlijke bakkers:
Bakkerij BRUGGINK
Bakkerij HEKKELMAN
Bakkerij KREUNEN

Hollandse Biefstuk
100 gr

250

Shoarmavlees
500 gr

.

SPECIAL
KONINGINNE
MEDAILLONS

495

Gebraden Gehakt
150 gr

•¥••¥• . ^

vanwege Koninginnedag
uiteraard
100 GRAM

100

Bedankt voor u*
belangstelling

185

Ws ïvsltt «J.

Koninginnedag zijn wij de gehele dag gesloten
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt -l- kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)
.DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95
3.95

Wij zijn 's woensdagsmiddags gesloten

tffisteWkker
>l i230 Jttngeio

Deze week „ORANJEWEEK"
bij uw Echte Bakker
Attentie - Attentie:
Koninginnedag zijn wij

P. VAN BURK

DE GEHELE DAG

Raadhuisstr. 7, Hengelo G
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

t idens ae

rtr"Vtf*fl» &£?%*$•

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

geopend
AANBIEDINGEN:
Afd. Brood:

KONINGINNEBOL
(gevuld met abrikozen en rozijnen)
2.15
450 gram
Afd. Banket:

ORANJE
TOMFOUCEN

GOED NIEUWS
ONDER DE ZON!

4.98

5 stuks

Zaterdag - Koninginnedag
EXTRA AANBIEDING:

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

5 stuks
PS

ORANJE RONDO'S
5.98

Wij zijn

's maandagsmorgens geopend
en 's middags gesloten
Woensdags de gehele dag geopend

EUGELINK

Help de natuur
een pootje.
Panda-broodje
Daverend succes.

Help samen met het Wereld
Natuur Fonds de natuur een
pootje, door het eten van een
Panda-broodje. Wij blijven het
voor u bakken.
Elke dag vers bij ons.

G. J.HALFMAN
&ZN

,

Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424
Te koop gevraagd oud
ijzer, metalen, sloopauto's
en 2e hands goederen
Tel. 08342-3550

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

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

Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Te koop hout voor kachel
of open haard. Berken,
eiken, beuken v.a. f 40.—
per m3. Tel. 08344-595
Na 18.00 uur 05753-7446
Eventueel gratis bezorgen.

Bakkerij HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld.

Rabobank
De Werkfüi gen dagen in Liempde worden dit jaar gehouden op
3,9 en 10 mei.

Op zaterdag 6 mei kun je meedoen aan een spannende Piratenwedstrijd. Verkleed je als piraat (bijv. met een ooglapje) en
doe ook mee! Wat je precies moet doen vertellen we je in
de winkel. Maar we kunnen je alvast verklappen dat het
met een schat te maken heeft.
De hoofdprijs is een reis naar LEGOLAND'in Denemarken en er zijn 500 andere LEGO* prijzen. Hou je haaks en
tot 6 mei. Zaterdag 6 mei om half 2 Piratenwedstrijd.

LEGO tn LEGOLANO mn g.reg.i

de voorraad strekt bij de hieronder genoemde Rabobanken.

Behalve gratis toegang heeft u met deze relatiekaart ook nog
20% korting op uw eventuele treinkaartje.

Rabobank Hengelo Gld., Raadhuisstraat 21
Rabobank Keijenborg, St. Janstraat 44

LEGOLAND
Piraten

Relatiekaarten Imax. 2 per cliënt), gratis af te halen en zolang

Kom naar:

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29,7255 AB Hengelo G. tel. 05753-3328

Rabobank R3 Meer bank voor je geld

SCHOUDERKARBONADE
500 gram
4.48

Klein Westland

ROLLADESCHIJVEN

(v/h WUnbergen)
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054
GROENTE EN FRUIT

per stuk

1.00

SNIJWORST

Kilo PREI
95
500 gr gesn. rode of witte KOOL
95
Maroc SINAASAPPELS
30 stuks 5.95

100 gram

1.38

100 gram

1.28

KONINGINNEDAG

ORANJESALADE 250 gr 1.95
Pittige SALADE 250 gr 1.95

BEPERKTE
OPENSTELLING
De openstelling valt onder de 4 zondagen-regeling, aangevraagd bij de gemeente Hengelo

Van de week niet alleen op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de
Meimarkt te Hengelo Gld.
Onze Me/mcrrkfrekfame:

grote pot ZUREHARING
geen 4.00 maar

's middags alle winkels
geopend

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

Bloemenkas

VAN EEN AANTAL WINKELS IN
HENGELO EN KEIJENBORG

Woensdag 3 mei

SLAGERIJ

Verkoop

TEL. 05750-19771

ZATERDAG 29 APRIL

's Woensdagsmiddags gesloten

Rauwkost

J. H O E K S T R A
EEFDE

ONTBIJTSPEK

A.s. zaterdag zijn wij de gehele
dag GESLOTEN.

VISHANDEL

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

i.v.m. Hemelvaartsdag
HET BESTUUR

DEZE WEEK:
TURBO-TEAM

CHRYSANTENSTEKKEN
15 verschillende soorten

10 stuks

1 grote POTCHRYSANT

I.v.m. Koninginnedag op zaterdag
29 april a.s. zijn de KAPSALONS
in Hengelo en Keijenborg
de gehele dag GESLOTEN

Vorstelijke
aanbiedingen

2.00
2.95

Alleen vrijdag:

een speciale ROZENKOKER
voor Koninginnedag
1.95

ORANJESNITTEN

Kapsalon Memelink

exclusieve bavaroisevulling
(ca. 8-10 personen)

Kapsalon Wuestenenk

8.95

dat wordt smullen

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

heerlijk fris

RODE KRUIS HENGELO GLD

1.30

BLOEDPLASMA-AVOND

lekkere vruchtenbroodjes, gezellig op tafel

0.50
TELEFOON 05753-1474

Koninginnedag - Vlaggendag
37.50
Ned. vlag met stok

Jaarlijkse fietspuzzeltochl
NMIND/V1OLENMKKERS

Bij uw WINDMOLENBAKKER een ruim
assortiment brood en banket
voor een feestelijke Koninginnedag

KROONTJESBROOD
ORANJESTOET
ORANJESOEZEN

*
*

ORANJEVLAAITJES
ORANJE TOMPOUCEN

DE SPANNEVOGEL

Start tussen 13.00 en 14.00 uur

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

Café Coen Evers - Velswijk

PS

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

RAADHUISSTRAAT 19 -

W
G

n

GRATIS
bij uw boodschappen

Buurtsuper v.d. MOND
RUURLOSEWEG 52 - HENGELO GLD

Koninginnedag 29 april GESLOTEN!!

Wij zijn Koninginnedag zaterdag
29 april
de gehele dag GESLOTEN

Vlag met vlaggestok samen 37.50
Oranje wimpel met pluim 22.50
Vlaggemasten, 5 m hoog 275.--

Voor storing bellen: 05753-1285

TEL. 1358

DEZE WEEK

4 voor 6.00
Koninginnedag 29 april zijn wij
de gehele dag GESLOTEN

Bakkerij Bruggink

w

ORANJESTOET 3.25
ORANJEVLAAITJES

35 — HENGELO

rood-wit-blauwe vlaggetjes

Telefoon 08344-392

*
*
*

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN

De gehele week:

HOUD DEZE AVOND VRIJ!!!

Hemelvaartsdag

Aprilmaand
Oranjemaand

RAADHUISSTRAAT

-

Ter gelegenheid

dinsdag 9 mei a.s.

BAKKERIJ K R E U N E N
HENGELO (GLD.)

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

van Koninginnedag

ORANJEBROODJES

Koninginnedag zaterdag 29 april
zijn beide zaken GESLOTEN

electr. installatiebedrijf

1.75

ORANJE KWARKCARREE
per stuk

FA. BESSELINK

Kapsalon Frans Passchier haarmode

ORANJESOESEN

Fa.lWijnbergen

449.

Kapsalon G. Lurvink
Kapsalon van Onna

* Compact model
* 1200 Watt
* Hulpstukken
geïntegreerd
' Teleskopisctie
ajigbuis
* Air deanfilters
* Gratis turbovoet

»

HARMSEN

Installatiebedrijf

IJZBMAREN

05

ORDELMAN- DIJKMAN

m

Woensdag, donderdag en
vrijdag

x
B

303

ORANJEBOL
i
W
l

1.95

I.v.m. Koninginnedag zijn wij

R

Spafsfraat 14. 7255 AC Hengelo (Gld.l

i

J el. 1285

BANNINKSTKAAT 4
7255 AW HENGELO (G) TEL 05753-1220

<

X
G

M

zaterdag 29 april GESLOTEN
<

aWHVM

M

MVA - MauMva awHVM aa NVA

... géén water in mijn
wijn. Van alles het beste,
daar heb ik iets voor over.
Mijn fiets... Gazelle
Superieur Special.
Die heeft 't puur klasse!

Als het noodweer is, zitten ook de
mensen van Hagelunie in de war.

Gazelle Superieur
Special, dé perfecte fiets,
soepel, sportief, mooi,
compleet en supercomfortabel, vanaf
f7075,.

Heus niet omdat wij ons dan zorgen maken
over het geld. Integendeel.
Schadegevallen regelen wij altijd razendsnel
en heel schappelijk.
't Is veel meer een kwestie van betrokkenheid: wij weten hoeveel ellende noodweer kan
geven...

Een beste f iets
bij een beste
dealer.

HAGELUNIEF3
agrarische verzekeringen
thuis oprt land en in de kas

Rabobank S Meer bank voor je geld
Hengelo Gld.
Keijenborg

Raadhuisstraat 21
St. Janstraat 44

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD
Gazelle fietsen rijden op Vredestein bandenA

HERCULES SAXONETTE

SCHRÖDERSTQFFEN

geldig van 26 april t.e.m. 9 mei

SLIJTERIJ

Géén fiets
om stil te zetten

Bij al onze

bonte stoffen
v.a. 16.90

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

per meter

Telefoon 05753-1461

hebben wij

bijpassende T-shirts
SCHRöDER bij de kerk
Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

Als je je opa en oma in Den Helder
eens lekker wilt trakteren?

Gebak-Express
valt overal
in de smaak.

Pollen bessen

Perfectie en kwaliteit,
de beste kombinatie op twee wielen
die past bij alle afstanden

14.25

f\0

DAT KAN NU BIJ

BAKKERIJ KREUNEN

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11. 7255 MG

Telefoon 05753-1474

ZAAL LANGELER

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

HENGELO GLD
Tijdens het Koninginnefeest

KOMT, KIJKT EN ZIET

KONINGINNEDAG

WAT

VISHANDEL
HENGEL

DE GEHELE DAG

Zaterdag 29 april

GRATIS DANSEN

U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) - 05753-3460

Speciaal voor de Koninginnedag
5

SPECIAL
AANBEVOLEN

ÊVVE£K

de hele week:

Oranjeharingen
10.-

Spalstraat 40 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1274

Van 10.00 tot 17.00 uur

koffie met oranjegebak

m.m.v. „ASSORTI"

geen 5 maar 6 voor

Slijlerij-wijnhandel „LEEMREIS"

DANSEN

Wij zijn zaterdag, Koninginnedag,
GESLOTEN

voor 2.50

vanaf 11 uur 's morgens

Gratis toegang

ZE ZIJN ER WEER!!
ZAAL WINKELMAN

Prachtige HOUTEN EENDEN

KEIJENBORG

per set van 3 60.00
(ook

apart)

VERDER NIEUWE KOLLEKT1E

GLASHANGERS

Zaterdag 29 april

(waterdruppels)

O R A N J E BA L
n

in zaal Herfkens te Baak
Aanvang 20.00 uur

"Twisten, Jiven, Rock & Roll. Dat was eind
jaren vijftig m 'n lust en m 'n leven. Wat heb ik
daar een energie ingestoken. Eigenlijk sta ik
er versteld van dat ik toen zo levenskrachtig
was. Ik merk nu dat ik niet meer die vitaliteit
heb van vroeger. En dat mis ik best..:'
Voelt u ook dat uw vitaliteit niet meer is als
vroeger? Neem dan Alligoa Plus. Alligoa Plus
is een unieke combinatie van knoflook en ginseng in één dragee. Al eeuwen is de heilzame
werking van knoflook en ginseng bekend.
Knoflook heeft onder meer een cholesterolverlagende werking en zorgt voor meer
energie. Ginseng verbetert zowel lichamelijke prestaties als het concentratievermogen.
Kortom, knoflook en ginseng samen zorgen
voor vitaliteit plus.

Voor vitaliteit plus

Toegang f 6.00 p.p.

KAARSEN
HOUTEN TREINEN
NAAMBORDJES
enz. enz.

Orkest ATLANTIC

„DE KNOTS"
Ruurloseweg 45 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2616

T.e.m. 16 jaar f 3.00 p.p.

Alligoa Plus is natuurlijk en niet schadelijk.
Bovendien is het bij het innemen reuk- en
smaakloos. Met Alligoa Plus voelt u zich snel
een stuk fitter.

VIMIMAI

Recente modetrends zijn op
bijzondere wijze
verwerkt in de
nieuwe gordijnstoffen van Aristo.
Een verrassend
mooie collectie in
een rijke verscheidenheid aan kleuren en dessins.
Kom bij ons langs
en ontdek het
onderscheid in
schoonheid, stijl
en allure.

V

Alligoa Plus is verkrijgbaar bij drogist:.

DA DROGISTERIJ LENSELINK
Kerkstraat 1 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1300

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1425

Dit laatje
niet schieten.

DE HOOGSTE RENTE
EN EEN "KNAKENPIJP"
CADEAU
Profiteer snel van dit aanbod. Als u
nu kiest voor één van onderstaande spaarmogelijkheden bij de
NMS Spaarbank bent u goed uit.
Naast de speciale pluspunten
(rente op rente, het vertrouwde
spaarboekje en persoonlijke
service) krijgt u: de hoogste rente
en een "knakenpijp" met
3x een riks voor niks!
Vaste termijnsparen
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar

bananen
Rauwkost
div. soorten

150 gr

6,5 %
6,75%
7,0 %
7,2 %

Rosbief

100 gr
Wit of tarwebrood
altijd

a c t i e p e r i o d e is
17 t/m 29 april

• ••urantie- «n makelaarskantoor

gratis gesneden

~i

NMS-spaaradviseur:

AH volle yogMager RUNDERGEHAKT

898

kg

269
184

Fricandeau of
hamlappen

kg

Ma. en Di. l en 2 mei:
Mager braadvlees v.d. rib

kg

998

Zaterdag 29 april is onze supermarkt
tot 13.00 uur GEOPEND

o.g.

gerrits + lammers bv

met SPORTGOED
van

Spatatraat 13, Hengelo Gld

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.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN

Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.'
zaterdag 8.00 15.00 uur

ook vuren

HENGELO Gld.
NU OOK REPARATIE VAN
KLJHN-HUISEL ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-

B. SMEITINK

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

Wichmondseweg 29a, Hengelo

In Zutphen wetken wij alleen volgen* afspraak

Gld.

Telefoon 05753-2524

Voor familie- en handelsdrukwerk
Drukkerij Wolters, Tel. 06753-1455

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

MAANDAGMORGEN GESLOTEN
verder hele week open

Heijink Spannevogel
Ruurloseweg 2

Bakkerij
Jozef Schabbink
Spalstraat 21

Harmsen IJzerwaren
Banninkstraat 4

BUURTSUPER

Maandagmorgen OPEN
Maandagmiddag GESLOTEN

Jansen de Smid
Bleekstraat l

v.d. Mond
Ruurloseweg 52

Hengelo
net effe gezelliger

Fa. Lenselink
Drogisterij en verfcentrum
Kerkstraat l
Disberqen
Woninginrichting
Ruurloseweg 17
Drogisterij Marianne
Ruurloseweg 5
De Drievetol
SPEELGOED en HOBBY
Spalstraat 29

Lubbers Woonwinkel
Raadhuisstraat 45
Lentferink Herenmode
Spalstraat 7
Modehuis Langeler
Kerkstraat 11
Fa. Ordelman

Edoh
Raadhuisstraat 53
Groko
Kerkstraat 5
Hengelo
net effe gezelliger

B. Grotenhuys
Spalstraat 18
Harmsen Vakschilders
Spalstraat 17

jenever

liter

Hellebrekers
oranjebitter
fles

& Dijkman
Spalstraat 14
Roozegaarde

MAANDAG HELE
DAG GESLOTEN
verder hele week
open
De Dierenshop
Spalstraat 12
Foto Hans Temmink
Spalstraat 10A

Verkrijgbaar mengmest
Gratis op het land. Tel.
05753-1733
Te koop bergkast en 3
kamerstoelen. Mevr. Raterink, Dwarsstraat 2, Hengelo Gld, Tel. 2811
Te koop Kawasaki GPZ
750 R, bouwjaar 1986
Tel. 05753-1529
Auto te koop Skoda 105 S
bouwj. 1985, APK sept. '89
bordeaux, i.z.g.s., weinig
km. Inl. na 18.00 uur
D. Nijenhuis, 05750-27560
Buurtvereniging Bekveld

De geplande fietstocht van
21 mei is verschoven naar
11 juni

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 30 APEIL
Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10 uur ds Verhaere
Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Hendriks
Vrijz. Herv. Kerk

üeen dienst
R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 29 april: 19.00 uur H. Mis
Zondag 30 april: 10.00 uur Woord- en Comm.dienst
m.m.v. het kerkkoor
Dinsdag 2 mei 19.00 uur Dienst in „de Bleijke"
R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; 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 24 t.e.m. 30 april
Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.
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 weekend, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren
Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eil, tel. 1420.
Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Fa. Kohier Wissink
Spalstraat 15

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Groot Kormelink
Spalstraat 27

SEEGERS

Kruisvereniging

Fa. Winters
Spalstraat 8
Schoenherstelbedri j f
Willem van Hal
Raadhuisstraat 29

DREMPT 08334-72722
Hulzevoortseweg 2,
6996 DG Drempt

Tapijt vuil?

Hengelo

fiaal dan do

net effe gezelliger

TAPINETTE
diepte reiniger

Verbluffend resultaat
Huur slechte f lü.— p. dag
DROGISTEBIJ

Hengelo
net effe gezelliger

LENSELIHK

Kerkstraat 1. Hengelo Git7

Hengelo
net effe gezelliger

Een groot aantal van genoemde zaken is tussen de middag van 12.30

ch

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

Gevraagd meisje, plm 16
jaar, als hulp bij verkoop
op de zaterdagmarkt te
Arnhem. Tel. 05753-3454

Sport en Mode
Spalstraat 13
Schröder Textiel
Ruurloseweg l

1875
1295

Telefoon 05753-2619

Roozegaarde Sport

Bel UIT DE WEERD

Bokma i jonge

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

SPORT GOED

koelkasten en diepvriezers

per stuk

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

7255 AC H«ng«lo Gld
Spalstraal 26

Reparatie wasautomaten,

Appelflappen

998

149
89

liter

hurt

ZATERDAGVOORDEEL:

U ziet, het is nu meer dan ooit de moeite waard om
te gaan sparen bij de NMS Spaarbank.
Kom liefst vandaag nog langs!

De
van

175
150

Turbana

WAARDEBON

tot 13.30

uur gesloten

Telefoon 06 - 11.
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230
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 antwoordapparaat 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. Oltmansstraat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en algemeen 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.

HERDENKING- 4 M El 1989

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l

Aan de 4 mei-herdenking willen we in Hengelo Gld, op de volgende wijze inhoud
geven:
19.45 uur

Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden
gelegd bij het monument, dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente;
vandaar gaan de aanwezigen in een stille 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 worden
voorgelezen de namen van de oud-inwoners der gemeente, die
aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00-20.02 uur

7255 AA Hengelo Gld

o

ORANJEBITTER

G^

FLORIJN

Koninginnedag 29 april

DANSEN

fles 11.95
Zolang de voorraad strekt

met toporkest

05753-1252

Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers „The Last Post" ten
gehore zullen brengen.

FUSION

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd
De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.09 uur) de
vlaggen halfstok te hangen

Voor uw blijken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

ALBERTHA JOHANNA
WASSINK-KLEIN WENTINK
betuigen wij u onze oprechte dank.
kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Toldijk, april 1989.
Lamstraat 1.

Daar het mij onmogelijk is U allen persoonlijk
te bedanken, wil ik dit langs deze weg doen.
Voor alle blijken van medeleven met de langdurige ziekte en het smartelijk overlijden van
mijn vrouw
A. M. J. SCHRÖDER-SLOOT

Bekendmaking
De loco-burgemeester van Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 27 april 1989, gedurende één maand,
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Regelinklaan-West 1989, nr. 1.
Dit ontwerp beoogt de bouw van een nieuw
magazijn annex werkplaats mogelijk te maken
op het achtererf van het pand Vordenseweg 10
te Hengelo, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nr. 3288.
Gedurende bovenvermelde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.
Hengelo, 25 april 1989.
De loco-burgemeester voornoemd,
Th. A. A. Hooman

dank ik U allen heel hartelijk.
Met name mijn welgemeende dank aan het
personeel van „de Bleijke" voor de goede opvang en liefdevolle verzorging van mijn vrouw.
H. F. P. Schröder

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland
S.V.P. UITKNIPPEN EN BEWAREN
t.b.v. muziekver. Kon. Harm. „CONCORDIA"

OUDIJZER-AKTIE
gaat het hele jaar door
(ook andere metalen en accu's enz.)

Bel 2457 of 1942
en het wordt l maal in de maand opgehaald
De aktie van 8 april j.l. is een groot succes geworden, de gevers hartelijk dank.
Er werd plm 15.000 kg (15 ton) verzameld

Bekendmaking
De loco-burgemeester 'van Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 27 april 1989, gedurende één maand
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Hengelo, omgeving St Michielsstraat-Groene Kruisstraat 1989.
Dit ontwerp beoogt woningbouw mogelijk te
maken op het terrein van de voormalige kleuterschool „De Eerste Stap" aan de St Michielsstraat te Hengelo.
Gedurende bovenvermelde termijn kan een
ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Aktie-comité

Hengelo, 25 april 1989.
De loco-burgemeester voornoemd,
Th. A. A. Hooman

„Kon. Harm. Concordia"

Het is Oranje
EN HET BLIJFT ORANJE!!
Eerst de wedstrijd van het Oranje voetbal-elftal
tegen Duitsland en dan Koninginnedag 29 april
Een reden temeer om feest te vieren, met de
vlag uit.
Voor U in voorraad:

rood-wit-blauwe vlaggetjes,
crepe slingers, ballonnen, karton,
crepe papier in allehande kleuren
(ook oranje)

Div. boeken over het koninklijk
huis

Provincie Gelderland

Bekendmaking
Het gemeentebestuur van Hengelo maakt het
volgende bekend.

Huisvuil
Op donderdag 4 mei a.s. (Hemelvaartsdag)
wordt er geen huisvuil opgehaald.
U wordt verzocht het huisvuil een week langer
te bewaren.

Sluiting gebouwen
Het gemeentehuis en het buro gemeentewerken
zijn op 4 en 5 mei a.s. gesloten.
Het gemeentebestuur van Hengelo

voor de geïnteresseerde lezer en verzamelaar

MESTVERWERKING
TWENTE

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

De vlag uit voor de jarige vorstin
en haar Oranjehuis

Hierbij doen wij een oproep aan alle belangstellenden om onze INFORMATIE-AVOND
bij te wonen.
De inleiding wordt gehouden door de heer Ir.
H. F. Schurink, adviseur van de S.T.I.M.T.
te weten

op maandag l mei a.s.

Hemelvaartsdag 4 mei
SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ESCOLETTE

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

DEZE WEEK
uit
eigen bakkerij
NWINDA1OLENB/1KKERS

Kersentaartje
plm 6 personen

voor 3.75

Uit onze supermarkt:
D.E. Decafé snelfilter
pak 250 gr
van 4.10 voor 3.75
Boeren achterham, traditioneel bereid,
100 gr van 2.75 voor 1.75
Kleibinten zak 5 kilo
voor 1.98

l.v.m. Koninginnedag zijn wij
zaterdag 29 april GESLOTEN
BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

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

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
HENGELO
In de periode van 27 april
1 989 t/m 3 mei 1 989 worden
de gasmeterstanden in de
gemeente Hengelo opgenomen.
U kunt de meteropnemer verwachten tussen 8 uur 's morgens en 8 uur 's avonds.
Wij verzoeken u ervoor te zorgen, dai de meters goed bereikbaar zijn.
Heeft de meteropnemer u niet
thuis getroffen, dan doet hij
bij u een kaart in de brievenbus.
Op deze kaart noteert u zelf de
gasmeterstand.
Indien de meteropnemer uiterlijk 3 mei 1989 de gasmeterstand niet heeft opgenomen
of geen kaart in de bus heeft
gedaan, verzoeken wij u
kontakt met ons op te nemen
via één van nevenstaande
telefoonnummers.
U dient de ingevulde kaart
uiterlijk 9 mei 1989, op de
post te doen, aangezien
anders een schatting van uw
verbruik kan volgen.

drive-in

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Hengelo:
05753-1966.
Kantoor
Zutphen:
05750-97612.

FRIKANDO

500 gr

6.95

VERSE WORST

500 gr

4.25

GEBR. GEHAKT

100 gr

1.20

SCHOUDERHAM

100 gr

1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS

Past. Thulsstraat 9
KEIJENBORG
TeL 05753-1320

om 20.00 uur in zaal Leemreis te Hengelo Gld.
Namens de mestgroepen
Vorden, Steenderen en Hengelo Gld
Te koop rijzadel compleet, rijlaarzen Longeerlijn,
paardedeken. Tel. 05753-2067

POLITIE-INFORMATIE
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
3e jaargang nummer 14
11 tot en met 17 april 1989
11-4-1989 omstreeks 21.30 uur vond er een verkeersongeval plaats op de Aaltenseweg te Hengelo Gld,
tussen een automobilist en een bromfietsbestuurder.
Vermoedelijk door het niet voldoende rechts houden
van beide voertuigen raakte de automobilist in de
slip en vloog met zijn personenauto over de kop. De
bromfietsbestuurder kwam er zonder schade van af
echter de personenauto kon worden afgevoerd. De
bestuurder moest zich in het ziekenhuis laten onderzoeken.
13-4-1989 vond er op de Kastanjelaan een aanrijding
plaats tussen een vrachtauto en een lichtmast v;m
de PGEM. Tijdens het manoevreren met de vracht
auto zag de bestuurder de lichtmast over het hoofd.
Gevolg de lichtmast totaal vernield.
13-4-1989 omstreeks 13.50 uur vond er een verkeersongeval plaats op de Ruurloseweg. De bestuurder
van een vrachtauto raakte in botsing met een langs
de rijbaan staande boom. De bestuurder raakte daarbij ernstig gewond. De Hengelose brandweer moest
erbij komen om de beknelde bestuur te bevrijden.
14-4-1989 vond er een ongeval plaats op de kruising
van de Kerkstraat met de St Janstraat-Past. Thuisstraat te Keijenborg. Door het niet verlenen van vrije
doorgang raakte een personenauto en een bestelauto
met elkaar in botsing
14-4-1989 vond er een aanrijding plaats op de Sarinkkamp te Hengelo Gld. Een voorrangsfout was hier
de aanleiding toe.
17-4-1989 vond er een aanrijding plaats tussen een
personenauto en een verkeersbord op de Ruurloseweg
te Hengelo Gld. De automobilist lette even niet op.
Hij was bezig iets te pakken. Daardoor zag hij de
bocht te laat en kwam in botsing met een langs de
rijbaan staand verkeersbord.
Een automobilist uit Vorden werd door ons bekeurd
terzake het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Na de volledige ademanalyse bleek dat
de bestuurder rijp was voor 1.475 promillle, terwijl
0.5 promille het toegestane maximum is.
Tegen een inwoner uit Keijenborg is proces-verbaal
opgemaakt terzake winkeldiefstal. De man had meerdere malen goederen weggenomen uit een supermarkt
Tegen een inwoner uit Tiel is proces-verbaal opgemaakt terzake het venten zonder vergunning. De man
ging met groente en fruit langs de deur, terwijl daar
door de gemeente geen vergunning voor was afgegeven.
Snelheidscontrole. Op 13-4-1989 tussen 15.30 en 18.30
uur werd door ons een snelheidscontrole uitgevoerd
op de Zelhemseweg. binnen de bebouwde kom van
Hengelo Gld. De maximum snelheid aldaar is 50
km per uur, echter van de 229 gecontroleerde voertuigen reden er toch nog 58 veel te hard. De snelheden varieerden Van 64 tot en met 94 km per uur.
Dus meer dan 25% van de automobilisten hield zich
niet aan de snelheid.
Na analyse blijkt ons dat het merendeel bekenden
zijn die te hard hebben gereden en allen wisten ze
dat de maximum snelheid terplaatse 50 km betrof.
22 bestuurders kwamen uit Hengelo Gld.
11 uit Zelhem, 4 uit Doetinchem en 10 van elders.
Mensen denk aan uw snelheid.
De 'volgende boetes worden door ons gehanteerd:
t.e.m. 14 km f 50.00
15 t.e.m. 20 km f 80.00, 21 t.e.m. 25 km f 120.00,
26 t.e.m. 30 km f 140.00. Boven de 30 km is de beslissing aan de officier van Justitie.
Ook deze week zijn weer vernielingen gepleegd.
Twee ruiten moesten het ontgelden.
In een horecagelegenheid heeft men zich in de nacht
van zondag op maandag de gokautomaat opengebroken. Een geldbedrag wordt vermist. Door ons /.i j n
sporen veiliggesteld en onderzoek wordt ingesteld.
Nu Hengelo Gld is voorzien van een nieuwe Rabobank
en de daarbij aangelegde parkeerterreinen willen wij
U op het volgende attent maken. Het nieuw aangelegde straatje tussen de Rabobank en de bibliotheek
is een voor het verkeer opengestelde weg. Deze weg
moet gezien worden als een in- en uitrit. Hetgeen
wordt aangegeven door de 'verhoging in de weg.
Een eventuele aanrijding op de T-splitsing met de
Sterreweg is dus altijd te wijten aan degene die het
nieuwe straatje verlaat.
Aan de kant van de Raadhuisstraat mag men het
straatje niet verlaten, aldaar staat een verbodsbord.
J. G. Tabor
FIETSTOCHT
Elke laatste woensdag van de maand wordt er in
Hengelo gefietst.
Onder leiding wordt er vanaf half twee 's middags
vanaf sporthal „de Kamp" een fietstocht georganiseerd. Doet u eens mee, u zult er geen spijt van
hebben.

SPA enJEUGDSOOSFLOPHOUSE
presenteren TWEEDE

STEEN-GOED
FESTIVAL
vrijdag 28 april in Steenderen
Op 6 lokaties spelen popgroepen!

Opening festival:
21.00

uur precies in de muziektent

Aansluitend de explosieve 5-mans formatie

VAN KAMPEN & DE LEEUW
Passé partout a f 12.50 verkrijgbaar in alle
Steenderense horecabedrijven

Vb
Vraagt per l mei 1989 voor de omgeving Steenderen, Toldijk een

MONSTERNEMER(ster)
voor het nemen van melkmonsters voor de melkcontrole, 's avonds en
's morgens: tijdsduur gem. 3 uur per dag
Moet in het bezit zijn van een auto.

SCHRÖDERSTOFFEN

BIJEENKOMST NVEV
Op deze laatste avondbijeenkomst van het seizoen
kon de presidente een zeer volle zaal begroeten. De
heer Hoffman, poelier in Lochem, verzorgde met zijn
medewerkers deze avond. Er werd uitgebreid voorlichting gegeven over het bereiden en bewaren van
wild en gevogelte. Verschillende hapjes en snacks
konden geproefd worden en de recepten hiervan werden door de heer Hoffman „verraden". Na de pauze
werden er vragen gesteld en uitvoerig behandeld.
Tot slot kregen de dames een salade en een glas wijn
aangeboden. Voor de heer Hoffman was dit de Ie
keer en het was gelijk een groot succes. Mevr.
Wullink kon aan het eind van de avond dan ook een
groot compliment uitspreken, bedankte allen hartelijk en bood een envelop met inhoud en een bloemetje
aan.

Beloning volgens C.A.O. voor de rundveeverbetering.
Aanmelding en inlichtingen bij:
Veehouderijbelangen Doetinchem
Havenstraat 5 - Doetinchem
Tel. 08340-33700

SCHRöDER STOFFEN
nodigt u uit voor de

ïoorjaars- Zomer modeshow
op woensdag 26 april a.s.
in zaal LANGELER
Spalstraat 5 - HENGELO GLD
fn verband met de voetba/wedstri/d is de
aanvang 19.00 uur

Kom gezellig ideetjes opdoen
De toegang is gratis

Zaterdag 13 mei a.s.
Een luisterrijk CONCERT in de
Remigiuskerk te

Hengelo Gld
De concertcommissie heeft voor vele liefhebbers vastgelegd een optreden van het
trompetduo

GEBR. BROUWER
Entree f7.50
Voorverkoop van kaarten vanaf heden
bij Wolters boekhandel, Kerkstraat 17 te
Hengelo Gld.
Wees er snel bij!!

SCHRöDER bij de kerk

EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE"
Op 27 april a.s. begint in de recreatiezaal van „De
Bleijke" een veelzijdige tentoonstelling van Wil ter
Wal uit Zelhem. Aquarellen, tekeningen, hologrammen, emaille sieraden, wandkleden en Venetiaanse
maskers (eigen idee en ontwerp) zijn er te zien.
Wil ter Wal zal stellig veel ver- en bewondering losmaken met hetgeen wat haar vaak 's nachts het bed
doet uitstappen, om in haar atelier haar dikwijls uitzonderlijke ideeën uit te werken tot een bijzonder
kunstwerk. De expositie duurt tot 25 mei a.s. en de
openingstijden zijn: maandag t.e.m. vrijdag van
14.00 tot 17.00 uur in Verz. centrum „de Bleijke",
Beukenlaan 37 te Hengelo Gld.
MEIMARKT EN DEKHENGSTENSHOW
De eerste markt in 1989, de Meimarkt, wordt gehouden op woensdag 26 april in het Gelderse paarden
dorp Hengelo, er zal tevens een dekhengstenshow
worden gehouden.
De aanvang van de show is 10.00 uur.
Ruim 30 hengsten zullen zich tonen en de Spalstraat
rijkelijk stofferen. De publieke belangstelling is elk
jaar enorm. De hengstenhouders, zo bleek in het verleden, doen dan ook goede zaken.
Geshowd worden KWPN-hengsten, Arabische-,
NRPS-, Haflinger, Fjorden-, Dartmoor, New Forest,
Welsh- en Shetlandpony hengsten.
Ook de kramenmarkt zal ruim bezet zijn en een oezoek aan dit feestelijk gebeuren is zeker de moeite
waard.

Ruurlosewegl-HengeloGId.Telefoon 05753-1232
BLOED DOET LEVEN!
De moderne geneeskunde is zonder de beschikbaarheid van bloed ondenkbaar geworden. Daarom is het
een groot voordeel voor de patiënten in ons land dat
gezonde mensen telkens weer bereid zijn één of twee
maal per jaar een halve liter bloed af te staan.
Alleen omdat er zoveel bloeddonors zijn is het mogelijk dat
er meer dan 1600 transfusies per dag kunnen worden
gegeven bij operaties en ter bestrijding van ziekten;
er dag en nacht in alle ziekenhuizen oplossingen van
bloedplasma-eiwitten gereed staan om acuut bloedverlies bij slachtoffers van ongevallen te kunnen bestrijden;
er gevriesdroogde preparaten en bloedstollingseiwitten beschikbaar zijn, waardoor patiënten met
bloederziekten een bijna normaal leven kunnen leiden
Elk jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedprodukten groter, waardoor er ook steeds meer nieuwe

INFO-BEURS KEIJENBORG: ZAKELIJKE
TREKPLEISTER
De Keijenborgse gemeenschap, heeft een aantal jaren geleden de handen ineengeslagen, om op zakelijk
gebied niet geheel achter te geraken. De opzet van
een zakenbeurs met louter ondernemers (winkeliers
en bedrijven) direct gericht op Keijenborg bleek een
treffende gedachte te zijn geweest. Nu al voor het
derde jaar achtereen presenteerden ondernemers zich

donors nodig zijn.
ledere gezonde volwassene van 18 t.e.m. 65 jaar kan
donor worden; men kan zonder risico gemakkelijk
een halve liter bloed l of 2 maal per jaar missen.
Elk mens heeft 5 a 6 liter bloed en na een bloedafgifte maakt het lichaam snel binnen enkele weken,
weer nieuw bloed aan.
Bovendien wordt bij elke donor vooraf nagegaan of
zijn/haar gezondheid het geven van bloed toelaat
door middel van een keuring.
Iedereen zou zich moeten afvragen waarom hij/zij
nog geen bloeddonor is; immers men kan plotseling
zelf ook eens een transfusie met bloed of een bloedprodukt nodig hebben.
Het Rode Kruis afd. Hengelo Gld organiseert op
dinsdag 9 mei a.s. in „Ons Huis" een bloedafnameavond en doet een beroep op alle gezonde volwasse
nen een halve liter bloed af te staan.
U redt misschien een mens!

aan een breed publiek, dat nu een directer inzicht
kreeg in de mogelijkheden, welke kunnen worden geboden. De beurs bood de bezoekers ook een verrassing, met regelmatige terugkerende trekkingen. De
gelukkige, die de hoofdprijs kreeg toebedeeld, bestaande uit een rijwiel, was Wilma Berendsen uit
Keijenborg. Namens het bestuur overhandigde
J. Hermans haar de nuttige „zaken"-prijs.

RABOBANKEN TE HENGELO SAMEN IN EEN
„VERNIEUWD" HUIS
De officiële opening van het vernieuwde bankgebouw aan de Raadhuisstraat, door locoburgemeester
Hooman van Hengelo Gld, was de kroon op het werk
van vele jaren overleg tussen besturen en raden van
toezicht van de Coöp. Raffaissenbank en de
Coöp Boerenleenbank. De fusie op l juli 1987 maakte
het noodzakelijk, dat het in 1974 geopende bankgebouw aan de Raadhuisstraat, drastisch moest worden
uitgebreid en aangepast aan de nieuwste technische
eisen voor het girale bankverkeer. Ruim een jaar
was het bankwerk verdeeld over een tweetal panden:
Spalstraat en Kastanjelaan. In de tussentijd heeft een
ploeg van nijvere bouwers en installateurs een mooi
ambachtelijk stuk werk afgeleverd onder supervisie

van architectenbureau Heijink. Vol trots konden bestuur, raad van toezicht, directie en medewerkers,
de genodigden tonen, in wat voor prachtige werkomgeving er nu zaken worden gedaan. Namens
het Rabo-hoofdbestuur Nederland voerde dhr. v.d.
Berg het woord en prees de Hengelose bank op tijd
de bakens te hebben verzet. Als aandenken bood hij
een beeldje aan, bestaande uit paard met veulen,
herinnerende aan de ontstaansstructuur van de bank,
vanuit de agrarische wereld. Namens de gemeente
bood locoburgemeester Hooman een schilderij aan,
voorstellend een paardenmarkt, waarmede Hengelo
zo nauw verweven is. Een weeklang konden relaties
en het overige publiek kennis nemen van de prachtige
inrichting van het nieuwe bankgebouw.

SPA ORGANISEERT VOOR TWEEDE JAAR
GROOT POPFESTIVAL IN STEENDEREN
Dit jaar wordt voor de tweede keer door SPA (Stichting Popbelang Achterhoek) en jeugdsoos Flophouse
het STEEN-GOED FESTIVAL georganiseerd.
Net zoals verleden jaar zal het festival weer in Steenderen worden gehouden. Centraal in Steenderen
staat de muziektent, terwijl in alle horecagelegenheden te weten: „De Engel", Broekhuizen, Heezen,
„Concordia" en Beeftink ook een leuke band speelt.
Aan het programma is dit jaar extra veel aandacht

besteed, waarbij kwaliteit en gevarieerdheid bovenaan staan. Er treden 6 popgroepen voor het voetlicht
op dito lokaties. De bezoekers betalen f 12.50 voor een
passé partout en kunnen hiermee alle optredens bijwonen. De zes groepen die aan het tweede STEENGOED FESTIVAL meedoen zijn: „VAN KAMPEN
EN DE LEEUW"; „DON JOHN & THE BLUES
JIVE"; „DON'T THINK TWICE"; „DOUBLÉ XX";
„ZAAND, ZEEP & ZODA"; „SO WHAT". Het festival begint om 21.00 uur en duurt tot 1.00 uur.

