
60e jaargang no 17 dinsdag 23 april 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), S t eenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rh*,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Babi Pangang Hamburgers
500 gram 7.95 3 stuks 2.95

Slagersham
150 gram

1.95

Gebraden
Gehaktbal

1,95

SPECIAL
Koninginne-
medaillon

100 GRAM

2.45

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 0.9 O

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

3.95

3.95

3.95

Kerkstraat 6

Kg malse ANDIJVIE 1.95

3 kg mooie JONAGOLD 5.00

500 gr lekkere zoete DRUIVEN
2.95

Uit de rauw kost keu ken:

500 gr AMERIKAANSE SALADE
3.95

500 gr BLEEKSELDERIJ-KAAS
SALADE 3.95

30 april

KONINGINNEDAG

STEMMINGSMUZIEK
met

Ben Gotink
Aanvang 20.00 uur

Café-restaurant

't HOEKJE

Wegens reorganisatie (splitsing optiek, horlogerie,
goud & zilver) en verbouwing starten wij op

24 april a.s. met een

GRANDIOZE
UITVERKOOP

Horloges - Klokken - Wekkers
Gouden- en Zilveren sieraden

HALVE PRIJS
ZIE ONZE 4 ETALAGES

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver

Hengelo G. Spalstraat27
Telefoon 05753-I77I

Verkooo
Bloemenkas

VLIJTIG LIESJE

GEMENGD BOEKET

3.95

5.95

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld TeL 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK
UJ

cc

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
09

KRUIDKOEK of
GO
lü
mcc

S

l

KRUIDCAKE
van 4.30 voor 3.95

OAT BRAN BOLLEN
van 0,50 voor 0.40

m
KV9 BINdVM 3Q NVA - U3XXV8 BINdVM 3Q NVA

500 gr
RUNDERVINKEN
por stuk

GRILLWORST

100 gram

4.95

1.70

1.15

1.55

ALLE GOEDEREN UIT DE 4 ETALAGES HilLVE PRIJS

IN DE WINKEL VEEL KLOKKEN HALVE PRIJS

OVERIGE GOEDEREN MIN 10%

Koninginnedag aanbiedingen

van uw Echte Bakker

VRIJDAG, ZATERDAG EN MAANDAG

ORAKJE TOMPOUCEN
5 STUKS 4.9V

KONINGIKNEBROODJES
5.50(een ware delicatesse)

5 STUKS

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Heeft u nog materiaal voor de Rommelmarkt van
„Crescendo" op zaterdag 22 juni?
Bel H. Waarlo, tel. 05753-1782.

SLAGERIJ

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

' Dagelijks geopend

van 12.00 tot 22.00 uur.

Dinsdags gesloten.

Voor reserveringen:

Raadhuisstraat 1 - Hengelo (Gld)

tel. 05753-3722 /' /

I.v.m. 5-jarig bestaan ontvangt iedere

bezoeker een kleine attentie.

Heeft U bouwplannen?
Aannemersbedrijf Hendriks heeft diverse

halfvrijstaande of vrijstaande woningen

t.b.v. premie A of vrije sector.

Bouwkosten

vanaf

ƒ 98.500,--

incl. BTW

Voor meer informatie:

Aannemersbedrijf Hendriks
Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo Gld

tel. 05753-1448

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Trouwplannen

het adres voor

slechts Ixgedr.

bruidsjaponnen

Keuze uit P m
100 modellen

Voordelige prijzen

Kom vrijblijvend kijken
Borculo, 05457-72069
Coupeuse aanwezig!



j Bloedafname-avond Rode Kruis Hengelo GId in "Ons Huis"
j 23 april van 18.15 tot 21.00 uur

Wij,

ANDRé HEETEBRIJ

en
YVONNE KROESEN

wielen U laten weten dat we vrijdag

26 april 1991 om 14.00 uur gaan
trouwen in het gemeentehuis

te Hengelo GId.

Dagadres:

Hotel Langeler, Spalstraat 5, Hengelo

Ons adres blijft:

Kerkekamp 69, 7255 CN Hengelo GId

HENK NULAND
en
JANNIE ABBINK

gaan trouwen op donderdag 2 mei
1991 om 12.30 uur in het gemeente-

huis te Hengelo GId.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 13.00 uur in de Remigius-
kerk te Hengelo GId.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in'
zaal „Het Witte Paard", Ruurloseweg 1

te Zel:hem.

Ons adres:

Jacob van Ruysdaelstraat 10, 7021 DG Zeltiem

KONINGINNEDAG
dinsdag 30 april

DANSEN
in zaal HERFKENS
te BAAK
AANVANG 20.00 UUR

met medewerking van

FREE TiME
ENTREE f 7.50

ORGANISATIE:

KERMIS. EN ORANJECOMMISSIE
Y.Y. „BAARSE BOYS"

BLOEMENAKTIE
Ponyclub „Hengelo"

ZATERDAG 27 APRIL

Wij komen langs met:
GERANIUMS, BEGONIA'S, KAAPS

VIOOLTJES en KALANCHOë'S

Uw steun wordt zeer op prijs gesteld. ,

VAN DE ECHTE GROENTEMAN

5 kg AARDAPPELS 2.50

3 kg LOMDARTS 5.00

1 kg HOLL ANDIJVIE 1.75

'/2 kg STOOFGROENTE 2.50

1 mooie BEGONIA 4.50

Bloemen-, groente- en f ruithuis

Joop Kuipers
TEL 05753-1227 HENGELO GLD

Waar verzamelaars al op wachten!

H E N G E L O
VAN ALLE MARKTEN THUIS

Begin mei verschijnt er een nieuwe bundel met

ansichten, uitgegeven bij „G'herre" en samen-
gesteld uit de grote serie van verzamelaar

Wim Luimes.

Teken nu snel, voorraad beperkt

KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1253

RIBLAPPEN 500 gr 7.95
GEK. RUNDERTONG 100 gr 1.98
BOTERHAMWORST 100 gr 0,95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1329

GP motorcross zipspannen Halle

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo GId - Tel. 1258

RUNDER BRAADWORST fi po
500 gram UavU

SPEKLAPPEN M on
500 gram *l«Ov

Eigengemaakte
BOTERHAMWORST
200 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram 2.30

Duo Janssen-Geurts van Kessel
staat op scherp
De eerste klap rs een daalder waard, was de gedachte

van de Nederlandse wereldkampioenen zijspan motor
cross Benny Janssen en Frans Geurts van Kessel,
na af.oop van de beide door hen gewonnen manches
in de GP zijs<pan van Frankrijk.

Met het maximale aantal punten ka.i de start van het
GP-seizoen voor ,,de mennekes" al niet meer kapot.

A.s. zondag wil het duo tijdens de Nederlandse GP
op het prachtige Kappenbulten circuit in Halle op-
nieuw trachten de maximale score te behalen.

Want prolongatie van de wereldtitel staat bij hen
voorop. Zelden was de voorbereiding op een nieuw
seizoen zo goed en intensief als dit jaar. Niets werd
aan het toeval overgelaten. Doch ook de concur-
rentie heeft mi et stil -gezeten. De Zwitser Führer en
de Duitsers Grahammer en Netterscheidt zijn ook al

in goede doen. Ook van de Fransen mag dit jaar een
en ander verwacht worden.

Naast Janssen en Geurts van Kessel is er nog een
Nederlands team dat hoge ogen kan gooien:

Eimbert Timmermans en Eric Verhagen, die door de

l

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

DISCOTHEEK „DE ZWAAN"
presenteert op Koninginnedag 30 april

AWSROADSHOW
met DJ Riek van Veldhuizen
Aanvang 20.30 uur

TAPPERIJ „DE ZWAAN"
presenteert op zaterdag 4 mei -de groep

„INFINITY"
met o.a. gebr. Roenhorst in hun gelederen

Aanvang 21.30 uur

UIT, GOED VOOR U.
Fris rijdt, it's a deal

PUNTEN VOOR UW TUIN
ZE ZIJN ER NOG VOLOP

Veel soorten zijn er fn POT of CONTAINER,
daarom kunt U ze nog volop planten

Elke zaterdag verkoop en advies
van vakbekwame hoveniers

HAAGCONIFEREN - RHODODENDRONS
VASTE PLANTEN (zeer veel soorten)

HEESTERS - HEIDE enz. enz.

Ook voor
TUINTURF - POTGROND - NATUURSTEEN (tot 60

cm doorsnee) - VIJVERAARDE - BOOMSCHORS
(los en in zakken) - GEDR. MEST . COMPOST -
ANTI WORTELDOEK enz. enz.

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo GId - Tel. 05753-2619
Fax 05753-2693

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

's Maandags gesloten

TE KOOP:
Gaby T 600 9 PK prof.

allesmaaier, geschikt voor

e)k terrein, 3 jaar oud.
Tevens een Robberine
Senior 2.10 kooimaaier,

10 PK hatz diesel
JAN VLEEMINGH
Tol d ijk s e weg 9,
Steenderen, 05755-2005

Voor Oranjesoesen hoeft u
echt nóet naar soes-tdijk,
maar naar bakkerij Kreu-
nen, de zaak voor mensen
met smaak.

Deze hele week + maan-

dag 1.50

wereldkampioenen als enige Nederlandse concur-
rent worden gezierv.

Het speciaal voor de zijspa.inen geprepareerde cir-

cifiit is een ko'lfje naarde hand van het duo d>ie op
deze zware baan goed uit de voeten kunnen. ,,ln

Halle moet het gebeuren", aldus de twee.

Gemakkelijk zal dat echter niet zo maar gaan. De

Fransen Mecene en Morgen zijn grote concur-
renten en vooral van Nederlandse zijde zal er veel
tegenstand komen.

On zondag 28 april in Halle zal blijken of zij aan de
hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen, dit
mede door de fantastische start, die ze maakten- in
Frankrijk.

De rijders zijn er klaar voor, de organiserende ver-
eniging HALMAC is er klaar voor. Zij hebben er al'ies

aan gedaan om het te doen slagen.

Naast de GP zijspannen rijdt er ook een klasse
viertakten internationaal, waarin o.a. de Hengeloër
Walter Arendsen en Bennie Jolink de zanger van
Normaal hun kunsten op de motorfiets zullen ver-

tonen. Naast deze klasse ook nog de 250 cc senioren
met o.a. Torieif Hartelmarv uit Hengelo GId en Peter
Bergsma uit Hummelo.

WftELERRONDE VAN HENGELO GLD

RTV Vierakker-Wichmoind organiseert op 12 juni 1991
in samenwerking met de HKM, alweer de elfde ronde
van Herngelo GId.

Deze ronde zal mede door het succes van vorig jaar
wederom worden verreden op een parcours rond
de sporthal.

Naast een wedstrijd voor plaatselijke rijders, zullen
de junioren en amateurs A aan start verschijnen.

De start is gepi'and om 18.00 uur.

HEKEIJ KAMPIOEN
Heren 1 heeft een mooi seizoen bekroond met een
kampioenschap. Vanaf het begin heeft Hökeij in de
top van het klassement gestaan. Al'leen de Berkel 2
kon de heren volgen. Na de overwinning met 7-3 op
de Lochemse .jiOoeg kon er niets meer mis gaan. De
heren kunnen zich nu op gaan maken voor de 1e
klasse kring. In navolging van de heren heeft dames

1 ook een grote kans op promotie. Na een overwin-
ning met 4-1 op Morvtferland 1 hebben de dames zich
verzekerd van de 2e plaats. Deze positie geeft in
het gunstigste geval recht op directe promotie.

Het gaat goed met Hekeij, maar om deze prestaties

door te kunnen zetten, heeft Hekeij jonge aanwas
nodig. Ook senioren zijn van harte welkom. Water-
polo is een leuke en gezonde sport.

Maak daarom eens vrijblijvend kennis met de zwem-

en .polovereniging Hekeij.

KONINGINNEDAG - ORANJEVER TOLDIJK
In verband met het zilveren huwelijksfeest van

ko.Tingin Beatrix en prins Claus 10 maart j.'L, wil de

Oranjever, uit Toldijk er een extra feesteijke dag

van maken. Er wordt n.l. een playback wedstrijd ge-

organiseerd, maar door de grote deelname komt de

spelmiddg te vervallen. Wel is er een spelhoek voor

de kleuters. De aanvang is 13.30 uur.

Oip 11 en 13 juni worden de jaarlijkse fietsavonden

met op de 2e avond als sluitstuk het pannekoek eten

Het Oranjefeest is dit jaar van 4 t.e.m. 6 jul'i a.s.

COLLECTE REUMAFONDS
De collecte voor het Reumafonds heeft in Hengelo G
ƒ 4881,15 opgebracht.

Een ieder die aan dit resultaat heeft bijgedragen,
wordt hartelijk dank gezegd.

TRI-ATHLETEN NAAR NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP
De Hengelose tri-athleten Roland Besselink en
Guido GosseJink hebben allebei een uitnodiging van
de Nederlandse Triathlon Bond gekregen om deel te
nemen aan het Nederlands kampioenschap Run-Bike-
Run-Duathlon.

Dit kampioenschap zal op 30 april in Nieuwegein
worden gehouden.

SCHOOLVOETBALTOURNOOI
Het schoolvoetbal tournooi 1991 is grandioos ver-
lopen voor „de Leer". Het jongens- en meisjesteam
gaan prodberen in Ulft op 4 mei a.s. verder te komen

bij het afdelingskampioensöhap.

Voor het zover was, moesten strafschoppen wel de
besüs&ing brengen. De Leer A was gelijk geëindigd

met Rozengaardsweide A. De Leer won met 4-3 en

daarna brak een vreugdegehuil los. St Bernardus A
en Pierson A sloten de rij.

Bij de B-afdei'ing bleek St Bernardus B te sterk voor
de anderen. Zeer overtuigend kwamen zij voor een
jaar in het bezit van de wissel'beker. Dit maal zelfs

definitief, want er werd voor de vijfde maal gewon-
nen. De overige plaatsen waren voor Varssel, Bek-
veld en Rozengaardsweide B.

Bij de meisjes was het 'n ,,de Leer" aangelegenheid

Het 1e en het 2e zevental moest uitmaken wie kam-
pioen zou worden. De Leer 1 won overtuigend.

Vervolgens kwamen Rozengaardsweide 1, St Bernar-
dus 2, Pierson 1, Rozengaardsweide 2 en St Ber-
nardus 1.

De prijzen werden met een toepasselijk woord uit-
gereikt door de voorzitter van de commissie

lichamelijke opvoeding Hengelo GId.



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Katenschinken

100 gram

Cervelaatworst extra

100 gram

AH schouderham

2.39

1.75

vacuüm 100 gram 1.69

AH halfvolle vanille yoghurt

titer l B

Magere speklappen

500 gr 3.48 kg 5-98

AH wit brood

800 gram

Zachte puntjes

6 stuks

1.79

1.98

Slijterij „De Zon"
v.d. Eelaart „drie sterren"

jonge jenever

liter 10.93

Teachers whisky

22.45 Granny Smith

1-l/2 kg 3.99

Dinsdag en woensdag
23-24 april

Grof volkoren brood

van 2.39 voor l. f «/

Boerensoepgroente

350 gram l .'Ti/

Donderdag - zaterdag

Twee kippen op schaal

plm 1700 gram

Schouder filetrollade

kg 8.98

Vrijdag 26 april

Demonstratie biotex

koffer 1.6 kg ft 70
-f- gratis theedoek O« • w

Zaterdag 27 april

Tartaar

500 gram

Slagroom

1/4 liter

5.98

1.49

Maandag 29 april

Fijne braadworst

500 gr 3.98 kg 0.98

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINRELMAN
St. Jonslrool 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1267

Dinsdag 30 april

KONINGINNEDAG

DANSEN
vanaf 's morgens 11.00 uur

met medewerking van

„ASSORTI"
Gratis toegang

KEIJENBORG

GA l NAAR Jl

bij aankoop
van een playmobil artikel

OP VERTOON VAN DE
APRIL-BONUITJE

WIGWAM KALENDER 1991

DEDRIEVETOU
speelgoed en hobby

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05760-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de
Mei markt te Hengelo G/d.

Onze Meimarktrekfame:

grote pot ZURE HARING
van 4.00 voor 3.25

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

O

GLAS-VERF-BEHANG

Koninginnedag?
Vorstelijke bavaroisepud-
ding bij bakkerij Kreunen
Tel. 1474

Deze week al feest met
koninginnecake, iets
aparts. Bij bakkerij Kreu-
nen, tel. 1474

Zondag 28 april

GROTE BINGO
met vele geldprijzen,
levensmiddelen en vlees-
pakketten
Aanvang 19.30 uur
zaal open 18.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

Kippen te koop bij J. H.

Helmink, Dorpsstraat 24,

Wichmond, tel. 05754-1290

Te koop Hako zitmaaier,

80 cm werkbr., 12 PK,

ëfek. start. 05750-24268,

na 18.00 uur

KBO KEIJENBORG /

Woensdag 24 april komt de toneelver. Dunsborg
voor het voetlicht met een zeer interessant blijspel.

De voorstelling begi/nt om 14.00 uur in ,,de Horst".

Na de toneelopvoeri>ng wordt nog een verloting ge-

houden en is er gelegenheid tot kaarter», bingo enz.

ledere dinsdagmorgen van 11 tot 12 uur wordt er
ouderen gymnastiek gehouden. De deelnemers zijn

vol lof over deze oefeningen, die tevens ook door
de medici ten zeerst worden aanbevolen. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Graag spoedige opgave

Het bestuur is van plan deze herfst een cursus

Engels voor beginners te organiseren, indien er vol
doende deelname is. Opgave bij hr. W. Bergevoet,
Moiienstaat 10, tel. 1564 Bij voldoende deelname ont
vangt u t.z.t. nader bericht.

Uit de reisgids van de Senioren reizen 1991 heeft
het bestuur een dagreis uitgezocht, welke gehouden

zal worden o-p woensdag 23 mei a.s. voor leden van
de KBO „Ons Genoegen".

De reis gaat naar Den Haag, Sc hè ven ing e n met o.m.
een bezoek aan ,,de Peir", bezoek aan regeringsge-
bouwen, Madurodam enz., waarna op de terugweg
een diner zal worden gehouden.

Opgave hiervoor bij mevr. M. Vredegoor-Weverink,
Pastoriestraat 7, tel 2502.

ANBO HENGELO GLD
Op woensdag 24 april zal om 14.00 uur in sporthal
de Kamp te Hengelo Gld, dhr. W. A. Sybom, hoofd

gezins- en bejaardenverzorging te Zutphen, bijge
staan door de in Hengelo Gld bekende mevr. T. Bos-
Jansen, 'n lezing houden over thuiszorg voor ouderen

Thema za'l zijn, het zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen en functioneren. Hulp diie mer> even-
tueel kan krijgen, e.d.

Na de pauze wordit een kwis gehouden, die bestaat
uit het herkennen via 'n dia-presentatie van bekende
interessante plekjes rond de Remigiuskerk, Hengelo.

Woensdag 1 me<i wordt in samenwerking met de

plaatselijke KBO een interessante lezing gehouden
over het voorkomen er» behandelen van brandwonden
door het Brandwondeninstituut in Beverwijk. Deze

mlïddag wordt gehouden in zaal Michels en begint

om 14.00 uur.

VOORLICHTINGSAVOND OVER BOTONTKALKING
Osteoporose is een verschijnsel dat bij vrouwen
3-4 maal zoveel voorkomt als bij mannen. Dit gekt

met name voor vrouwen na de overgang.

Het is gebleken dat we1! 1 op de 4 vrouwen boven de
65 jaar last heeft van ontkalkte botten met als gevolg

inzakkende wervels (een vaak voorkomende oorzaak
van rugpijn) en spontane breuken, vooral van pols

en heup. Het feit dat het vooral bij vrouwen
na de overgang voorkomt, wordt veroorzaakt door
het wegvallen van de produktie van vrouwelijke

hormonen (oestrogenen) in het lichaam. Juiste deze
hormonen zijn belangrijk bij het krachtig houden

van het botweefsef

Het risico op breuken neemt nog toe naarmate de
vrouw meer rookt en meer alcohol gebruikt. Ook
mankeert het nogal eens aan de voediing. Veel
vrouwen krijgen te weinig kalk (calcium) binnen in de
vorm van zuivelprodukten. Na de menopauze wordt
de behoefte hieraan nog hoger en neemt het tekort

aan kal'k nog meer toe.

Aangezien de gem. leeftijd van de bevolking toe-
neemt, stijgt ook het aantal breuken ten gevolge van
botontkalking onrustbarend. Dit geldt zowel voor

vrouwen als voor mannen.

Zo is gedurende de laatste tien jaar het aantal in-
gezakte ruggewervels, alsmede het aantal heup-
fracturen en pol'sbreuken meer dan verdubbeld. Op
dit moment zijn er in Nederland zelfs meer don 9000
heupbreuken .per jaar. Wel iets om bij stil te blijven

staan! Het voorkomen van botontkalking kan al vanaf
40-jarige leeftijd worden gestart. Met name voor de
leeftijdsgroep tussen 40 en 55 jaar zijn preventieve
maatregelen belangrijk.

Daarom wordt er een voorlichtingsavond over bot-
ontkalking georganiseerd door apotheek Hengelo G.
Na vertoning van een voorlichtingsfilm zulten huis-
arts J. Koning te Hengelo Gld en apotheker G. J. van
Ochten een en ander over dit onderwerp uiteen-
zetten. De avond zal worden gehouden op 1 mei a.s.

in hotel Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo Gld
en begint om 20.00 uur, einde plm 2)2.00 uur.

Indien u deze avond, waaraan geen kosten zijn ver

bonden, willt bijwonen, wordt u verzocht dit vooraf
op te geven bij de apotheek, Spalstraat 26 te

Hengelo Gld.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Week van 9 tot |en met 15 april 1991
9 apri'l: een inwoner van Hengelo deed aangifte van

diefstal geld. Een onbekende had een keer of 5 geld
opgenomen van zijn priverekening. Het geld is ver-
kregen uit de geldautomaat; bij een bank trad het
fnbraak- c.q. overvalalarm in werking. Bij onderzoek

bleek het loos alarm te zijn.

10 april: Op de kruising Ol;de Kaste-Sletterifikdijk
kwamen 2 automobilisten met el'kaar in botsing. De
een sloeg linksaf en verleende geen vrije doorgang
aan de tegemoetkomende bestuurder.

11 april: In totaal zijn er op dit moment 5 aangiftes
binnen terzake van flessentrekkerij. Een onbekende
dame, die inmiddels met de noorderzon vertrokken
i>s, heeft eind vorig jaar diverse goederen gekocht,

zonder deze te betalen. Een onderzoek loopt; bij een
inbraak in een bedrfijspand op het industrieterrein
is o.a. 'n grote hoeveelheid gereedschap ontvreemd

12 april: Nu trad het alarm bij een andere bank in
werking. Abusievelijk werd de rode knop door een

medewerker ingedrukt; Een snelheidscontrole van
13.00 tot 15.00 uur op de Veldhoekseweg te VeHdhoek
leerde dat er door velen enorm snel gereden werd.

De maximum toegestane snelheid van 50 km in de
bebouwde kom werd 57 maa'l overschreden. Op 270
bestuurders werd de radarsnölheidsmeter gericht.

5 bestuurders .presteerden het om sneller dan 100
km per uur te rijden. De meesten reden 80 a 90 km.

Bekeken wordt nu of de snelheid gedrukt kan worden

14 april: In het buitengebied trad een inbraakmelder

in werking. Onderzoek terplaatse wees uit dat
de bewoner bij het vedaten van zijn woning een fout
gemaakt had; in de nacht van zaterdag op zondag

zijn er enkele jongeren onderhouden i.v.m. gedrag
(luidruchtig, op straat lopen met glazen etc.) Een

persoo-n bekeurd terzake het wegnemen van een
reclamevteg; Een inwoner die alvast op zondag zijn
huisvuil buiten zette omdat hij daartoe maandag
geen gelegenheid had, het spul weer laten verwijde-
deren. Dit kan makkelijk anders; wederom deed een
benadeelde aangifte van vernieling van een ruit in
b roei ka s aan de Sterreweg.

15 april: In een discotheek i>n Hengelo Gld werd door
een onbekende een leren jas ontvreemd.

16 april: Een vermoedelijk onafgesloten herenfiets
merk Ricardo, kleur grijs, voorzien van de postcode

7255 GG, werd bij een horecabedrijf ontvreemd.

De kaatste weken komt het regelmatig voor dat er

auto's van particulieren op de openbare weg staan

die te koop worden aangeboden. Omdat de eigenaar
in sommige gevallen af in het bezit is van andere
auto's is om kosten te besparen de belasting en ver-
zekering overgeschreven naar de nieuwe auto. Soms
wordt zelfs de kentekenplaat afgedekt of verwijderd.

Voor alile op de openbare weg staande auto's geldt:
a het voertuig moet een geldige APK goedkeuring
hebben, als het ouder dan 3 jaar is, b er moet een

geldige verzekering zijn afgesloten, ook al rijdt men
niet, c er moet belasting betaald zijn, d het kenteken
moet goed leesbaar zijn.

Voor wat betreft punt d, zal wanneer niet vlot duide
ilijk is wat het kenteken is of wie de eigenaar is,
inbeslagneming en afslepen volgen. Daarom kunt of
wilt u miet aan alle 4 punten voldoen, haal dan uw

auto van de openbare weg af. Plaats hem op uw
eigen erf of stal de auto op 'n particulair stuk grond.

B. J. Eijsink

UNICEF NOODHULPAOIE

HELP DE KINDEREN
IN DE GOLF

GIRO 604020
voor hulp aan kinderen in oorlogsnood,

vluchtelingen en slachtoffers.

unicef
Kinderfonds van de Verenigde Naties

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn 070-614614



SPAARBANK

Dichtbijèn
eeiihóge rente.

Spaaract ie 15 t/m 30 apr i l

Als u gedurende

deze actie-periode bij

de NMS Spaarbank:

• een nieuwe Vaste

Termijn Spaarrekening

opent (miniihüm

inleg/1.000>:), of

• bij stort op een

bestaande Vaste

Termijn Spaarrekening,

(min. y^tOOO,-), dan

profiteert u van de

extra hoge actie-rente .

en krijgt u bovendien

van ons een leuke

attentie.

De NMS Spaarbank

heeft nog meer aantrek-

kelijke spaarvormen.

De NMS-agent kan

u daar alles over

vertellen. >

Als u een nieuwe

rekening opent of

een bedrag bijstort

(min. ƒ 100,-),x>p een

bestaande spaèpréke-

ning, dan krijgt u van

ons natuurlijk ook

zo'n leuke attentie.

Uw NMS-agent:

GERRITS LAMMERS B.V.
Spalstraat 26 - 7255 AC Hengelo Gld

Tel.: 05753-3000

STICHTING ZWEMBAD

Hengelo • Keijenborgw J w

Evenals voorgaande jaren bestaat de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief

abonnementen aan te vragen, voor 1991 zijn de tarieven niet verhoogd.

De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden.

In Keijenborg:
donderdag 25 april van 18.30 - 20.30 uur in "de Horst"

In Hengelo: op het zwembad:

woensdag 24 april

donderdag 25 april

woensdag 1 mei

woensdag 1 mei

donderdag 2 mei

van 18.30-20.30 uur.

van 13.30-16.30 uur.

van 13.30-16.30 uur.

van 18.30-20.30 uur.

van 13.30-16.30 uur.

BH de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude
sta m kaart moeten worden overgelegd.

De openstelling van het bad is bepaald op 4 mei te 14.00 uur.

voorverkoop badverkoop

ƒ125,--

ƒ 75,--
ƒ 40,--

ƒ 40,--

ƒ150,--

ƒ100,--

ƒ 55,--

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-

standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke

prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin

een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-

cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota

dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-

ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een

onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en

brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;

• prijsopgave vooraf;

• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met

Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en

modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

Ook wij hangen de vlag uit
met vlaggetjesbrood.
Deze week bij bakkerij
Kreunen, Tel. 05753-1474
De zaak voor mensen met
smaak

Te koop TV-antenne en
Amstrad schotel 60 cm
Alles z.g.a.n. Tel. 05755-
1776, na 18.00 uur

Gevraagd hulp c.q. oppas
in gezin met 3 opgroeien-
de kinderen voor de maan
dag-, dinsdag- en donder-
dagmiddag va.i 15.00 tot
17.30 uur te Keijenborg.
Tel. 2992

Te koop 2 pauwhanen.
J. Halfman, Ro.idweg 2a,
Hengelo Gld, Tel. 1424

Een koninklijk stuk gebak,
die Oranjestaaf (ca. 8-10
personen). Bij bakkerij
Kreunen, tel. 1474

l

PRIJZEN ABONNEMENTEN:

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen

van 4 t/m 15 jaar)

Volwassenenabonnement (vanaf 16 jaar)

Kinderabonnement (geboren na 30-04-1975)

Houders van een 65+ kaart

Bij zwemlessen is een abonnement verplicht.

Kleuters t/m 3 jaar hebben vrije toegang op het bad, mits zij worden

begeleid door een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart.

Cheques en girobetaalkaarten kunnen dienen als betaalmiddel; bank-

opdrachten worden niet geaccepteerd.

Voor zwemlessen kunt u zich opgeven bij de badmeester, indien u

zwemlessen wilt volgen dient u naast de zwemleskaart ook in het bezit te

zijn van een abonnement of een entreekaart.

V O O R UW TUIN
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

SIERHEESTERS

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

COMPOST

TUINTURF

VIJVERGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

BOOMSCHORS

Boomkwekerij . Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

DOE INCHEM
Keppelseweg 18 -26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

>

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
^ geboorte- en huwelijkskaarten
«& jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

*s= visitekaarten
KT rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
^ enveloppen, briefkaarten, sets
«f kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

Wanden in uw woonkamer
behoorlijk verkleurd of
slaapkamer aan een nieuw
behang toe?
Veel schitterende dessins

BEHANG
in voorraad

Ook een prachtige collectie

anders dan anders

BEHANGBOEKEN
Stap vrijblijvend rond op onze behang afdeling

Ook als u komt om alleen wat nieuwe Ideeën
op te doen.

U beat van harte welkom.

GLAS -VERF -BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

Maandag 29 april OPEN

30 april Koninginnedag

gehele dag GESLOTEN
Woensdag l mei

OPEN

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

, Z E L H E M "
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Het bestuur

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 APRIL

Remigiuskerk
10 uur ds de Vries

H. Doop

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Hagen

Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 27 april 19.00 uur Eucharistieviering
het gemengd koor verzorgt de zang

Zondag 28 april 10.00 uur Eerste Communieviering
de kinderen verzorgen de zang

Dinsdag 30 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.

Weekenddienst doktoren
van vrydag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

27 - 28 april

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, fel. 3160
Donderdag: dr Koning, 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 openngstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 -11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag te.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00

tot 11.00 uur.

Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zefhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur geziine- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, te\.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten
Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Mdden-l>ssel - tel. 05751-1846.



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

Voorwoord

De aanstaande Oranje-festiviteiten staan dit jaar in het teken van de

viering van het 25-jarig huwelijk van H.M. Koningin Beatrix en Prins

Claus.

Dankbaarmogen wij zijn dat wij dit jaar dit heuglijk feit van onze Koningin

en Prins mogen vieren.

Rondom ons heen kijkende, mogen wij ook dankbaar zijn, dat onze

samenleving is gebaseerd op de grondbeginselen van vrijheid en democra-

tie. Onze Koningin draagt als geen ander deze beginselen uit binnen onze

samenleving, maar ook tot ver buiten onze landsgrenzen. Moge Haar de

kracht gegeven worden om deze taak nog vele jaren te vervullen.

De verjaardag van onze Koningin en de viering van het Zilveren Huwe-

lijks-Jubileum verdient dan ook onze extra aandacht, leder van ons roep

ik op haar of zijn aanhankelijkheid met het Huis van Oranje te tonen op

de aanstaande feestdag.

Tenslotte wil ik gaarne mijn waardering uitspreken voor het Oranjecomité

en al degenen die daarbij betrokken zijn, voor het vele werk en de inzet dat

door vele vrijwilligers wordt verzet voor deze feestdag.

Ik wens u gaarne een spontane feestdag toe.

De burgemeester van Hengelo GId,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

Beste
mensen,

Evenals voorgaande jaren is het weer gelukt u een bijzonder gevarieerd
programma aan te bieden.

Een programma dat hier en daar wat wijzigingen heeft ondergaan, zoals

in het programma duidelijk is aangegeven.

Ook enkele nieuwe onderdelen zijn toegevoegd zoals de kindervrijmarkt en

de hobby verzamelmarkt.

Deed ik vorig jaar de oproep voor nieuwe vrijwilligers dan kan ik u nu

zeggen dat d.m.v. een aantal ouders de kinderspelen als vanouds zullen

worden verzorgd.

De Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging verleent dit jaar

ook haar medewerking d.m.v. de organisatie van de kindervrijmarkt en de

hobby verzamelmarkt. Verder wil de H.K.M, nog als sponsor van de

optocht optreden.

De verenigingen In Stap en Draf en de TTV Bekveld hebben ook hun

medewerking toegezegd.

Het comité wil dan nu ook alvast een ieder heel hartelijk dank zeggen voor

hun inzet.

Na 18 jaar lang deel te hebben uitgemaakt van het Oranjecomité en daar

een zeer actief deel ingehad te hebben, heeft de heer Bert van Petersen

gemeend te moeten bedanken voor het comité. W ij hebben daar alle begrip

voor maar willen toch de heer van Petersen oprecht dank zeggen voor het

vele werk wat hij in het belang van de viering van hetKoninginnefeest heeft

gedaan.

Bert ontzettend bedankt.

Ik wens u een bijzondere fijne feestdag toe.

P. Noordijk.

Programma Koninginnedag 1991

.

09.45 uur

10.30 uur
11.00 uur

11.00 uur
11.00 uur

11.30 uur

11.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

15.00 uur

17.00 uur

19.00 uur

Verzamelen voor de optocht.
Plaats: parkeerterrein Leliestraat.

Start van de optocht.

Zangaubade bij het gemeentehuis + prijs-
uitreiking.

Hobby verzamelmarkt aan de Kerkstraat.

Kindervrijmarkt aan de Bleekstraat, voor
de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

Oriëntatie fietsrit. Start bij de informatie-
tent.

Filmvoorstelling voor de kinderen van de
groepen 1, 2 en 3 in "Ons Huis".

Aanvang van de kinderspelen voor de
kinderen van de groepen 4, 5 en 6.

Inschrijving Oranje-oriëntatierit o.l.v.
Hamové, bij café Wolbririk, Bleekstraat 3.

Aanvang ringstekenperdogkaro.l.v. In
Stap en Draf.

Touwtrekwedstrijden basisscholen o.l.v.
TTV Bekveld.

Jeugdzeskamp, leeftijd 121. e. m. 15 jaar.

Grote zeskamp, leeftijd 16 jaar en ouder.

Route optocht:
Leliestraat, Prunusstraat, Hoge Es, Singel, Aaltenseweg,
Rozenstraat, Spalstraat, St. Michielstraat, Rozenhoflaan,
Kervelseweg, GEMEENTEHUIS, Schoolstraat, Sarinkkamp,
Beatrixlaan, Ruurloseweg, Beukenlaan "De Bleijke".

Door de fantastische medewerking van de

adverteerders 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

Schoolgaande kinderen, woonachtig in

Hengelo GId, doch in andere plaatsen ter

school gaande kunnen ook speelkaarten af-

halen bij de informatietent.

U wordt verzocht zoveel mogelijk te vlaggen.



SUMMER'91

S E L E C T E D D E A L E R

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

BLOEMEN
kleuren je dag!!

In onze verkoop bloemenkas iedere
week verschillende aanbiedingen

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

voor al uw

BLOEMEN en PLANTEN
arrangementen

Tevens het adres voor

LEVERING en ONDERHOUD van HVDRO
in fabrieken en kantoren

Fa. Besselink
elektrisch installatiebedrijf

Radio - TV
Luxe en huish. artikelen

Raadhuisstraat 9 - Banninkstraat 1
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

KL -DING - neif even anders

WIDE FASHION

Mode
Jeans
Vrijetijdskleding

Spalstraat 32 - HENGELO GLD

's Maandags gesloten
's Woensdags de hele dag open

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

zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld. Rabobank IS
Meer bank voor je geld

ORDELMAN • DIJKMAN
Zelhemseweg 30,
7255 PT Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-2110

Installateurs

Elektra

Loodgieterswerk

Sanitair

Centrale verwarming

Dakwerk

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 21, tel. 05753-2022
Keijenborg, St. Janstraat 44, tel. 05753-1336

assurantie- en makelaarskantoor

gerrits + lammers bv

CÏJ
Lid NVM

voor al uw:

• verzekeringen
• hypotheken

• financieringen

• aan- en verkoop
onroerende goederen

• taxaties
• juridische adviezen

V
Lid N.V.A

Spalstraat 26

7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 3000

Boliestraat 40
7001 BD Doetinchem

Tel. 08340 - 34025

IN FLEURIGE
KLEUREN

Misschien zijn uw huls en uw
bedrijfspand aan onderhoud toe.
Denk eens aan een karakteris-
tieke kleurenkeus. We
maken graag een per-
soonlijk advies voor u.
En natuurlijk zorgen
we voor kwallteltswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

IHENGEIDGLD. TEL05753-I292
|ZELHB*IT1EL0834M998 GERBERJABBINK

ORILUX

EN
RIL

OOR EI
K-AFSTAND:

/ E L E Z E H . O M V E R T E
N ALLE» DAAR TUSSENIN

EEN BRIL WAARMEE ALLE

KIJKAFSTANDEN NATUURLIJK

IN ELKAAR OVERLOPEN

Vorilux glazen hebben zowel een leessterkte als
vertesterkte en een geleidelijk oplopende sterkte

daar tussenin. Met uiterste precisie geslepen tot één
ononderbroken geheel. Hierdoor lopen alle

kijkafstanden natuurlijk in elkaar over. Daar staat
het Varilux glas bekend om. Met één bril lezen én

ver zien zonder hinderlijke overgangen.

VARILUX"
T VRIJE NIEUWE KIJKEN

553

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

Ze willen er zijn,
jonge mensen, oude mensen,

sportieve mensen aan onze gezellige

Voor uw feesten en partijen hebben wij
beschikbaar onze

mooie, grote zaal
Informeert U eens

JAN EN LENIE WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Tel 05753-1340

café - bar - zaal

clublokaal voetbalver. "PAX"

Start en finish: Oranjerit Hamové

Muziek: Duo Duyn

u moet
eens ftyfteiil

\ 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.GRQOTKORMELINK
opciek horlogerie goud & zilver

ntUgs de gehele dag geslote

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Op Koninginnedag is er van alles
te beleven.

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

buggy / maxi cosi / baby draagzak

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1425



INGETOGEN, VROLIJK, UITBUNDIG

'Luxaflex Plissé' 'Luxaflex'Horizontale Jaloezieën 'Luxaflex'Gordijn-Jaloezieën

MET 'LUXAFLEX' RAAMBEKLEDING KUNT V eindeloos VARIËREN.

'Luxaflex' Raambekleding is er in vijf totaal verschillende typen. Twee daarvan, de horizontale jaloezieën en

de vertikale lamellen, kent u. De andere drie moet u echt eens komen bekijken. De

stoffen, tinten en dessins zijn onvergelijkbaar. Zo mooi hebt u ze nog nooit

Ontdek de raambekleding die uw stijl accentueert bij de 'Luxaflex' Dealer.

Uw Lux;

lubbers
raadhuisstraat 45 Hengelo gld.
telefoon 05753-1286 "

Uw Luxaflex produkten-specialist:

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Grand café

V

(Siaelantier n K . . „
. / Op Koninginnedag
^̂ L .TA<LgL ̂  Ik

zijn wij uitgerust met een

binnen- en buitentap
op ons terras

Vanaf 14.00 uur presenteren wij

Bob and the Bleu Danio 's
Spalstraat 44

7255 AD Hengelo Gld

tel 05753-3778

live muziek in ons café tot in de kleine uurtjes

Wij wensen U een plezierige dag en graag tot ziens in

café

ROOZEGAARDE

SPALSTRAAT 13 • HENGELO GLD

KIES VOOR VEILIGHEID!!

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

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 van het jaar 1990, door de vakjury)

UNION

Uw fiets- en
bromfietsspecialist

Wij hebben tevens

in voorraad GAZELLE

Wij leveren alle merken TWEEWIELER
BEDRIJVEN

lekink 8 - Hengelo Gld

Tel. 05753-2888

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - tel. 05753-1469

wenst U een prettig
Koninginnefeest!

REGELINK's
schildersbedrijf

VERKOOP VAN

GLAS, VERF, BEHANG

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

Telefoon 05753-1655

WIM VAN ONNA

K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

Kerkstraat 7, Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1718

Bekijk het Koninginnefeest op een

kleurentelevisie
of neem het op met de nieuwste
videorecorders van

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Koninginnedag 1991
Even een

ORANJEBITTER
voor de gezelligheid.

Aan stamtafel of bar,

U bent welkom!!

Ons restaurant is ook open van

12.00 tot 14.00 uur voor lunch,

vanaf 17.00 uur voor diners a la carte.

Alles in het teken van

KONINGINNEDAG

Reservering wordt zeer op prijs gesteld.

Restaurant - café

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1274



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.

mam 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.

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

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

msmm Sierbestrating — steengoed

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

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen 9.00-12 30 uur

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

HCI Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld.). Tel. 05753-8181.

UBI Ettenseweg 39. Ulft. Tel. 08356-83141.

Koninginnedag 1991
Ons café en terras zijn de gehele dag geopend.

De discotheek is geopend vanaf 20.30 uur.

Hierin presenteren wij die avond:

AVRO's ROADSHOW
met DJ Riek van Veldhuizen

Verder wensen wij een ieder een zonnige
Koninginnedag toe.

H- Waenmk en medewerkers

Bruin Café
Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek

NET EFFE GEZELLIGER Uit, goed voor Uu!

Automobielbedrijf

Ridderhof

Bezoekt U onze showroom
Er staan diverse occasions voor U

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

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Primeur, lekker sportief ding.

Helemaal de goeie kleuren en niet

'eens écht duur. ,

Alles prima .. . Primeur

van Gazelle, jouw fiets voor

ƒ 659,—.

Kom kijken, we zitten
toch immers vlakb

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11. 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gaze/te fietsen rijden op Vhedestein banden.^

Op koninginnedag is het gezellig toeven in

Ons Huis
aan de Beukenlaan.

De hele dag

KOFFIE

en verder alle soorten

DRANKEN

Tevens gelegenheid voor het geven van

recepties, verjaardagen en
andere feestjes

WIM en JOKE VAN DOKKUM
Tel. 05753-3555

Bij inlevering van deze advertentie

10% KORTING

bij één complete schoonheids-
behandelina of zonnebankkuur

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marknne
Felix Takkenkamp

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


