
61e jaargang no 17 woensdag 22 april 1992 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,
luldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

OPEN HUIS
m onze

zonwering showroom
vrijdag 24 april

van 1 8.00 tot 21 .00 uur

- Hoe zit een knikarmscherm in elkaar?
- Sluit een cassettescherm mooi?
- Wat zijn de bedieningsmogelijkheden bij een rolluik?
- Hoe is het, om door een screen naar buiten (of naar

binnen) te kijken?
- Wat kun je nog zien door een semi-transparant plissé?

Allemaal vragen, die meespelen in de uiteindelijke beslis-
sing.
Een noodzaak, vinden wij, om dit allemaal, plus nog veel
meer, te kunnen zien!
Vandaar onze nieuwe SHOWROOM !

Ons leveringsprogramma bestaat uit:
zonneschermen: knikarm- en uitvalschermen.
markiezen: ook met belettering.
rolluiken: aluminium en P.V.C.
screens (zonnefilters)
jalouzieën (aluminium en hout)
lamellen en plissé's
rolgordijnen en vouwgordijnen
horren en hordeuren

Naast de bekende, grote merken (zoals Luxaflex, Verosol/Nichibei)
werken we ook veel met prijsvriendelijke zonwering, die kwalita-
tief uitstekend is!
Kom kijken en laat ons eens rekenen, U zult zien, dat het meevalt.
(na de Open Huis-dagen, showroombezoek graag op afspraak)

GRATIS MINI-VAKANTIE
Wie in de komende maanden bij ons tenminste ƒ 2000,-- besteed
aan zonwering krijgt GRATIS een mini-vakantie aangeboden,
(excl. verblijfskosten) voor het hele gezin van 2 overnachtingen.
Zegt u maar wat u wilt. Een luxe appartementenhotel in Limburg
of een bungalow aan de kust, u heeft keuze uit 6 mogelijkheden.
Dus voor elk wat wils!

Tot ziens bij

DISBERGEN
ZONWERING

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hovenierübedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS -VERF - BEHANG

Koninginnedag
Vlaggendag

Rood wit blauwe vlag met
bijpassende stok nu

27.50
De Spannevogel

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop nieuwe gazon-
maaiers wegens bedrijfsbe-
ëindiging. Tel. 05755-2429.
Na 18.00 uur.

Fuchsia - stekken -
verkoop op zaterdag 25
april van 14.00-16.00 uur,
bij de fam. Hagens,
Petersdijk 7a, Zelhem.

SPAARBANK

Tijdens onze spaaraktie,

van 15 t/m 30 april 1992,

is onze hoogste rente:

Iedereen die tijdens de aktieperiode

langs komt voor een spaarrekening,

of een nieuwe inleg doet,

krijgt van ons een aardige attentie.

Uw NMS-agent:

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Spalstraat 26

7255 AC Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

mm Snelle •
variaties met0

Rundertartaar
BIEFSTUK

TARTAAR

5 halen

4 betalen
RUNDER

SAUCIJSJES

5•

vleeswarenspecial

GEVULDE
VARKENSFILET

295
100 gram
Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

KONINGINNE
SCHIJVEN

100 gram

•185
l •

Feestlijke schijven
van varkensvlees
met stukjes papri-
ka. Ongeveer 10
minuten braden.

Alleen op dinsdag

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

DEZE WEEK:

Rollade
schijven

(max. 2 kg. per Klant)

Volgende week:
DRUMSTICKS

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

4.95

4.95

4.95
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Bloemen
verkoopkas

3 GROENE PLANTEN 10.00
Vo'op CHRYSANTEN div. kleuren

vanaf 3,95 per bos

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

1 kg ANDIJVIE

2 kg HARDE UIEN
3 kg CONFERENCE

Uit onze rauwkostkeuken:

1.95
1.25
6.95

500 gr RADIJS-ANANAS 3.95
500 gr WITTE KOOL-HAM 3.95



Elke dag Verrassend Voordelig!
Mooie rode

Hollandse
ruimten
kilo Slavinken

overheerlijk
10 stuks

Croky
Chips
zout, paprika,
bolognese of
catalam
zak 200 gram

Gouda's Glorie

Margarine
kuip 500 gram

Honig

Groentesoep

Geen dag zonder...

in onze slijterij:

Jager'
meister
70 d per fles
-2H5-

HENGELO Zuivelweg 7

Alleen geldig op dinsdag 2 7 en woensdag 22 april

Te koop Honda Gazon-
maaier met benzinemotor
wielaangedreven, maaibr.
45 cm, incl. opvangbak.
vrpr. ƒ 725,--.
Tel. 05755-1644 na 17.30.
uur.

Te koop electr. fornuis.
Wormgoor. Lankhorster-
straat 22, Wichmond.

Te koop stalroosters en
rubbermatten.
Tel. 05753-2353.

NU

de allernieuwste

ZONNE-
BANK

met 2 gezichtsbruiners

Voor nog veiliger
bruinen.

Felix Takkenkamp
ftuurlowwvg 5 • H«ng*lo (G ld.) • 1*1. 2062

Op maandag 13 januari 1992 waren

HERMAN GOSSELINK
en
GERDA GOSSELINK-PELGRÖM

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen en u te vieren op vrijdag
24 april 1992.

Deze dag beginnen wij met een H. Mis uit Dankbaarheid
om 13.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Hengelo
(Gld.).
Aansluitend aan de kerkdienst is er tot 16.00 uur een
receptie in Hotel Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo
(Gld.).

U bent van harte welkom.

De Heume 54,
7255 CL Hengelo (Gld.).

Langs deze weg wil het bestuur van de chris-
telijke schoolvereniging haar dank uitspreken
voor de vele felicitaties, brieven, kaarten, bloe-
men en giften, die zij mocht ontvangen in
verband met het 100-jarig jubileum van de
vereniging.

Voorts wil het bestuur een ieder, die op welke
wijze dan ook, heeft bijgedragen aan de orga-
nisatie en het welslagen van de diverse activi-
teiten die zijn opgezet in verband met het
jubileum, tevens van harte bedanken.

Dinsdag 28 april
organiseert het Rode Kruis weer haar
jaarlijkse

BLOEDAFNAME-AVOND
te Hengelo Gld. in "Ons Huis".
Donors ontvangen een oproepkaart.

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en
21.00 uur

GEEF BLOED-
GEEF LEVEN!

Paarden-
markt
MEIMARKT

WOENSDAG 29 APRIL
TE HENGELO GLD

Hengstenshow van diverse

paardenrassen.

Aan voerpremie:
ƒ 10,— per aangevoerde dekhengst.

Voor de zeer vele felicitaties, kaarten, geschen-
ken en anderszins, die wij hebben ontvangen
van U bij de viering van ons 60- jarig huwe-
lijk, willen wij u langs deze weg heel hartelijk
dank zeggen voor de overweldigende belang-
stelling.

Het is voor ons een onvergetelijke dag ge-
worden.

M. WIJNBERGEN
H. WIJNBERGEN-DIKKEBOER

Hengelo Gld, april 1992.

Vorstelijke
Specialiteiten
Twee weken lang:
maken wij voor U bijvoorbeeld

* Oranjesoesen en
Oranjetompoucen

maar ook:
* Hollandse Koffiebroodjes

2 weken lang 1 .<

* Heerlijke Oranjekoeken
per stuk 1.'

* Oranjeschnitt, een vorstelijk stuk
gebak 11.95

Als appeltje van Oranje is ons:
* Appeltjesbrood een heerlijke

delicatesse twee wekenlang 4.95

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

Speciaalzaak in brood en banket

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 9.65
SATÉ SNITSELS
per stuk

KOOKWORST
100 gram

ONTBIJTSPEK
100 gram

2.05

1.25

1.45

SLAGERIJ

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

De v.v. BAAKSE BOYS te Baak
zoekt met ingang van het nieuwe seizoen

een verzorger/masseur
voor haar selektie.

Sollicitaties dienen gericht te worden aan de

v.v. Baakse Boys, Dollemansstraat 13

7223 KH te Baak.

ADVERTENTIE

NIEUWE WINKEL FLEUR DECOR GEOPEND

Woensdag 8 april j.l. opende Fleur Decor haar deuren
aan de Kerkstraat 5 te Hengelo Gld. Veel inwoners
uit Hengelo en omgeving keken hun ogen uit naar
het assortiment wat Fleur Decor te bieden heeft.

Fleur Decor is een exclusieve speciaalzaak in bloe-
men, boeketten, bloemstukken en kado-artikelen.

Daarnaast is er een uitgebreid assortiment zijdebloe-
men, waarbij zijde-boeketten op maat en kleur kun-
nen worden gemaakt. Verder verzorgen zij ook
bruids- en grafwerk.

Fleur Decor is 's maandags gesloten, terwijl ze voor
de rest van de week open zijn en vrijdag tot 21.00 uur

april
Nationale VLAGGENDAG!
U doet toch ook mee op deze
feestdag?

SPECIALE AANBIEDINGEN:

rood-wif-bfcruw
VLAGGEN

Oranje wimpels

Vlaggestokken

Vlaggemasten enz.

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

's maandagsmorgens gesloten

ORJLNJECOMITE HENGELO GLD

Voor het a.s. koninginnefeest is het mogelijk u
op te geven voor de volgende onderdelen:

a jeugd zeskamp

b grote zeskamp

c gebruik van een stand voor ver-
enigingen en of buurtschappen

d deelname wagens voor optocht

Inlichtingen en aanmelding bij:
A. v.d. Velde, tel. 3026
P. Hoordijk, tel. 2390

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalstraai 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

Koninginnedag vieren met

Oranjebitter
van de Kuyper

Bestellingen. 05753-1252

Op landgoed Het Regelink
in het koetshuis
komt binnenkort een

SENIOREN APPARTMENT vrij
op de begane grond.

Omvattende kamer, woonkeuken, slaapkamer,
badkamer, berging en kelder, met gezellige tuin

Inclusief de warme maaltijd en huishoudelijke
hulp.

Inlichtingen: tel. 05753-1058

SNITZELS 100 gram 1.50

SLAGERSHAM 100 gram 1.60

RUNDERTONG 100 gram 2.20

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 0575S-13ZO



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
kentu 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
onseensbentoh

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Geroosterde achterham

100 gram

Pain de Provence

100 gram 1.39

Boeren leverworstje

250 gram £•O V

AH biogarde roer

500 ml l.l\7

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

19.45
Kersenbrandewijn en
Bessenjenever
per liter

3.00 goedkoper
Franse cognac en likeuren
allen per fles

4.00 goedkoper

Mager nasi of bahmi vlees

500 gr 5.48 kg

Allison volkoren

800 gram

AH wit-bruin brood

1.99

1.99

AH witte - tarwe bolletjes

6 stuks l.V«f

Golden Delicious

kg 2.99

AH gepelde tomaten

400 gram

AH sinaasappelsap

liter 1.39

Yovol drink

liter 1.49

Seven up

1,5 liter 1.99

AH knakworst

200 gram 1.49

Bahmi pakket

500 gram

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

K".*-»* "J32
^r-»l 11

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Jubileumconcert
t.g.v. het 35-jarig dirigentschap

van Joop van Neck

Zaterdag 25 april a.s,
IN SPORTHAL "DE KAMP" - HENGELO GLD

AANVANG 20.00 UUR

Een koor van 160 zangers en
zangeressen treedt voor u op

i.s.m. Egerlander Kapel

Loarns Plezeer
o.l.v. G. BRAAKMAN

Een avond die u niet mag missen.
Toegangsbewijzen te verkrijgen bij Grotenhuys,
manufacturen en Bobbink, rijwielhandel.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Op vrijdag 1 mei en vrijdag 29 mei
a.s. zijn de kantoren te Hengelo Gld.
en Vorden, alsmede de werkplaats
te Vorden gesloten.

Hotel - Café ~
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

MILIEUVRIENDELIJK
TAPIJT

(Zie persbericht elders in dit blad)

b// Heijink, c o m pi. woninginrichting

de zaak voor af uw tapijten, lami-

naat en vinyl vloeren.

Tevens de zaak voor betrouwbaar en eerlijk
advies , waar het goed winkelen is.

GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEIMHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Voor Koninginnedag hebben we weer
ve/e produkten om er een echt

ORANJE SMULFEEST van te maken.

Aanbieding t.e.m. 29 april:

ORAKJESTOET 3.25

Bakkerij
H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200 VJINQ^JOLE^MKKERS

ANBO - HENGELO GLD
Woensdag 22 april houdt chef plantsoendienst W, te
Braak van de gemeente Hengelo een inleiding over
„De natuur en U". Hij vertelt o.a. over bloemver-
zorging en over veel leuke dingen die u kunt doen
met planten en heestertjes in een kleine tuin. Hij zal
zijn verhaal toelichten met dia's. Daarna is er nog 'n
optreden van het UUV-koor. De aanvang van deze
middag is om 14.00 uur in sporthal „de Kamp".

KOPPELWEDSTRIJDEN HHV 1992

De Hengelose Hengelsportvereniging organiseerde
voor haar leden drie koppelwedstrijden waaraan 28
personen deelnamen. Er werd gevist in de Berkel.

Er werd relatief weinig gevangen. De uitslag: 1. J.
Kei en M. vd Dorpel 432 pnt; 2. H. Hulstijn jr en G.
Firing 430 pnt; 3. D. Gotink en W. Jansen 406 pnt; 4.
W. Menop en B. Enzerink 296 pnt; B. Beumkes en J.
Besselink 296 pnt

NIEUW MILIEU-SP AREND TAPIJT
De firma Heijink in Hengelo brengt als een van de
eersten in Nederland tapijt uit dat ons milieu ont-
ziet. Het betreft twee nieuwe tapijtkwaliteiten de
Madura Fame en Madura Fortune. Deze zijn ver-
vaardigd uit materiaal, dat verkregen wordt uit de
miljoenen plastic (PET)-flessen die we met z'n allen
over de hele wereld per uur verbruiken. Hoewel
plastic flessen maar 6,5% uitmaken van de totale
afvalberg, nemen ze door hun volume, toch 8 maal
zoveel ruimte in dan papier en glas. Door dit herge-
bruik van de flessen, worden miljoenen liters aard-
olie, die normaal voor de vervaardiging van synthe-
tische garens verwerkt worden, bespaard.

Heijink in Hengelo, besloot onmiddelijk het tapijt,
dat vervaardigd wordt door middel van het 'Enviro-
tech'- verwerkingssysteem in de kollektie op te ne-
men toen bleek dat de op deze wijze ontstane,
nieuwe generatie tapijten aan de hoogste verwach-
tingen voldeed.

Beide tapijten zijn geschikt voor zowel slaap- als
huiskamers en zijn permanent antistatisch.

De milieu-sparende tapijten vindt u bij Heijink de
Spannevogel te Hengelo Gld.

WEGWIJS IN HET VERKEER

Onder dit motto organiseert de SWO op maandag 27
april om 20.00 uur a.s. in de Bongerd te Steenderen
een informatie-avond voor 55-plussers, verzorgd
dhr. Maalderink, rijschoolhouder te Steenderen.

Alle 55-plussers zijn van harte welkom.

MULDERSFLUITE traditie: een last of een lust?
De Achterhoek heeft een zekere faam op het gebied
van tradities, oude gebruiken worden er vaak nog in
ere gehouden. Daar zit iets dierbaars in maar het
geeft soms ook een gevoel van veiligheid: tradities
schrijven voor hoe men zich in verschillende levens-
omstandigheden moet gedragen. Dat kan veel denk1-
werk besparen. Er zijn ook zeer oude tradities die
hun oorsprong vinden in verplichtingen die geleide-
lijk aan gebruiken en tenslotte grotendeels een fol-
kloristisch evenement werden.

In Hengelo Gld en Zelhem bestaat zo'n eeuwen oude
traditie: de broodlevering op Hemelvaartsdag.

Sinds het midden van de 16e eeuw waren de boeren
van de Hengelose en de Dunsborger of Hettemer
mark verplicht om op Hemelvaartsdag een rogge-
brood van minstens 22 pond te leveren bij het mul-
dershuis van de aloude molen, de Olde Kaste.

Deze broden werden volgens een bepaalde verdeel-
sleutel gegeven aan arme lieden uit Zelhem en Hen-
gelo. Diaconieën en armbesturen zorgden hiervoor.

Na de opheffing van de marken in het begin van de
vorige eeuw hielden de gemeentebesturen van Hen-
gelo en Zelhem toezicht bij de leverantie, daarin bij-
gestaan door politie, armbesturen en diaconiever-
tegenwoordigers.

Een kleine 100 boerderijen zijn nog steeds "cijns-
plichtig", d.w.z. zijn in principe verplicht de jaar-
lijkse broden te leveren. Over wat dit inhoudt een
volgende keer meer.
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Vleeswaren:

Huzarenslaatje
150 gram • Johma

O T*5• ̂  w
Aanbieding geldig van dinsdag 21 t/m donderdag 23 april '92

Boterhamworst
100 gram - snijvers

O QQ• 9^7
Aanbieding geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 april '92

Brood:

Verse Uienkruier
van 2.99 voor J î"PÏJ

Verse Harde Broodjes
5 stuks

1.19van 1.45 voor

Aanbieding geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 april '92

Opgelet kinderen
Woensdag 22 april van 10.00
tot 17.00 uur een grote koffie-
molen - luchtmatras voor
kinderen tot en met 10 jaar.

Groente-afdeling:

Hollandse
Spinazie

klasse 1 -1 kilo

1 so
• • ̂ ^ %^

van 2.99 voor

Aanbieding geldig van dinsdag 21 t/m donderdag 23 april '92

Opgelet:

Donuts
van 3.49 voor 2.19

Tevens op vrijdag 24 april 2 clowns die

voor de kleintjes een ballon hebben.

Extra:

pakjes Edah
Drinkyoghurt

3 stuks - smaken aardbei of perzik

1 ZLQ• ' T^%^
Aanbieding geldig op woensdag 22 april '92

Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah. <
E-03-72

•VS.

2
m
C

Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering

bij de Rabobank.

Regel vóór l mei je bromfietsverzekering bij
de Rabobank. Je krijgt het nieuwe plaatje

direkt mee. Klaar terwijl je wacht, gewoon een
kwestie van even binnenlopen.

Rabobank C9

Te koop zetor 3511, men-
gele opraapwagen, kuilver-
deler. Tel. 05753-2672.

Te koop Velux tuimeldak-
raam, z.g.a.n. breed 78 cm
hoog 144 cm. 05754-1856

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1

V EDAW NIELJWS tDAH NIEUWS 'EDAH 'NIEUWS EDAH •NIEUWS ' EDAH NIEUWS 'EDAH. NIEUWS E
" .<* " • . • ' •

EDAH NJEOWS'EDAH NIEUWS . EDAH- NIEUWS •

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

0 6 - 1 1

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op

dinsdag 5 mei a.s. (moederdag zon-

dag 10 mei) dienen de advertenties

als volgt te worden ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's

enz dienen dinsdag 28 april om

12.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties met alleen tekst die-

nen woensdag 29 april om 12.00

uur in ons bezit te zijn.

Dit alles In verband met Koninginnedag.

Gelieve de nodige rekening

hiermee te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor AUTORIJ LES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. Leusink

Praktijk gericht op:

maag-darmklachten, kouwelijk zijn,

allergie, migraine, moeheid,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 APRIL

Remlgluskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Doopdienst

Goed* Herder Kapel

10.15 uur Da Costa (Didam) Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 25 april 19.00 uur Eucharistieviering met
zang van het gemengd koor

Zondag 26 april 10.00 uur Woord en Comm.viering

Dinsdag 28 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 Poste!: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
Jagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be-
doeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

25 - 26 APRIL

dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 1, Hengelo Gld,
tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,
tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld
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 openngstljden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
25 - 26 APRIL

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

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Oag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, t(jdens kan-
tooruren

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te be-
reiken via telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3
cent per minuut). Via dit telefoonnummer hoort u
ook wanneer er in uw (woon) plaats het (uitleen)
spreekuur is.

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 11.30 tot 12.30 uur

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
ein 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

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 Zelhem: „Dennenlust", Stephaomtsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen vem
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel
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.

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.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van
9.00-10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754—1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v*n 16-19 uur



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

Voorwoord

De viering van de verjaardag van onze Koningin wordt telkènjare in onze

gemeente op grootse wijze gevierd, waaruit onze verbondenheid aan de

koningin en het Huis van Oranje moge blijken.

Het is dan ook goed om bij deze vieringeven stil te staan bij de taak van onze

Koningin. Een taak die bepaald niet gemakkelijk is voor Haar en Haar

Onze samenleving, die berust op de grondslagen van vrijheiden democra-

tie, kent in het Oranjehuis een voorvechter bij uitstek voor het behoud van

deze zo belangrijke beginselen.

Onze Koningin draagt dat uit in de verhoudingen binnen onze samenle-

ving, maar ook tot ver buiten onze landsgrenzen vertolkt zij deze grondsla-

gen.

Wij mogen niet uit het oog verliezen hoe belangrijk het is om in een land

te mogen leven waarin vrijheid en democratie niet weg te denken zijn.

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik het Oranjecomité en al

degenen die daarbij betrokken zijn, dank te zeggen voor het vele werk ten

behoeve van het welslagen van deze feestdag.

Ik wens u allen een spontane en plezierige feestdag toe.

De burgemeester van Hengelo GId,

Mr. A.WJ. van Beeck C alkoen.

Beste
mensen,

Zoals U bekend zal zijn heeft het Oranjecomité een enquête gehouden om

inzicht te krijgen naarde wensen van ouders van schoolgaande kinderen.

In een editie van de Reclame zult U de uitslag hiervan aantreffen.

Fijn is het om te merken dat U in grote lijnen de opzet van Koninginnedag

ondersteunt.
'

Het comité zal uiteraard proberen Uw reactie's in het programma te

verwerken.

Een enthousiaste groep ouders hebben inmiddels de organisatie van de

kinderspelen op zich genomen e,n daarvoor veel voorbereidend werk

gedaan.

Dit jaar zal er een ballonnenwedstrijd worden gehouden, alle schoolkin-

deren krijgen van de scholen een deelnemerskaart uitgereikt, 's Ochtends

voor de optocht zullen de ballonnen worden uitgereikt op het parkeerter-

rein aan de Leliestraat aan alle deelnemers van de optocht.

Evenals het vorig jaar biedt de Hengelose en Keijenborgse Middenstand

haar h ulp in verschillende onderdelen. Het Oranjecomité is daar bijzonder

erkentelijk voor.

De inzameling van de "Oranje-enveloppen "zalook dit jaar gebeuren door

de U reeds vertrouwde vrouwen-organisatie en wel in de week van 20 april.

Nu reeds een ieder dank zeggend voor de inzet en U allen een goed

Koninginnefeest toegewenst.

P. Noordiik.

Programma Koninginnedag 1992
10.00 uur

10.30 uur
11.00 uur

11.30 uur

11.30 uur

11.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

15.00 uur

17.00 uur
19.00 uur

Verzamelen voor de optocht.
Afhalen van de ballonnen aan "de Woage".

Start van de optocht.

Zangaubade bij het gemeentehuis + prijs-
uitreiking + oplaten van de ballonnen.

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 4, 5 en 6 in "Ons Huis".

Aanvang van de kinderspelen voor de
kinderen van de groepen 1 en 2.

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

Stoeptekenen aan de Bleekstraat.
Krijtjes afhalen bij de informatietent.

Aanvang ringsteken perdogkar o.l.v. In
Stap en Draf.

Aanvang van de kinderspelen voor de
kinderen van de groepen 3, 4, 5 en 6.

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

Touwtrekwedstrijden basisscholen o.l.v.
TTV Bekveld.

Jeugdzeskamp, leeftijd 12 te.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 Oranjéfeest 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.



Automobielbedrijf

Ridderhof

FRANS

Bezoekt U onze showroom
Er staan diverse occasions voor U

Peugeot- en Talbotdealer

Bleekstraat 14, 7255 XZ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1947

Plakhorstweg 8, 7008 AT Doetinchem
Telefoon 08340-32851

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Koninginnedag 1992
Ons café en terras zijn de gehele dag geopend.

De discotheek is 's middags geopend van 14.30
tot 17.30 uur en 's avonds van 20.30 tot 01.00 uur.

Hierin presenteren wij die avond:

AVRO's ROADSHOW
met DJ Riek van Veldhuizen

Verder wensen wij een ieder een zonnige
Koninginnedag toe.

H. Waenink en medewerkers
NETEFFEGEZELLIGER Uit, goed voor Uu!

elektrisch installatiebedrijf
Radio - TV

Luxe en huish. artikelen

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

NU

de allernieuwste

ZONNE-
BANK

met 2 gezichtsbruiners

Voor nog veiliger
bruinen.

Drogi«*fi| • - Schoonh.,d««ion

marianne
Felix Takkenkamp

RuurtoMwng t • Hcngtto IGM.) • ld. 2062

Genieten van de natuur

*Er op uit....
* Fietstochten Achterhoek
ft Toeristenkaarten
» NS-Brochure "Er op uit"
ft NS-Spoorboekjes
ft Verkoop NS-Dagkaarten

BOEKHANDEL
Kerkstraat 17
Hengelo Gld
Tel. 1253

feestjes
bouwen is een gezellige

gewoonte in de Achterhoek

in ons assortiment o. a.:
crèpe-papier, karton, slingers,

ballonnen, draad, hulde kaarten,

zakdoekjes enz. enz.

WOLTERS
Hengelo Gld CENTRUM

De enige bank in
uw omgeving
3 werkt voor uw

ompevin
On i Rabobank is een zelfstandige

bank, die zelfstandig kan l >

Over rente, over lenin. n te

nemen personeel, ja, over praktisch ai

Het belang van de plaatselijke leden

•peratie) en cliënten staat

hierbij voorop.

Fn nit > hoog mogelijke winst.

Dat maakt een groot verschil met an<i

bank >ral in men-

taliteit en betrokkenheid bij de plaatselijke

hap.

Het verschil merk je al snel in het

>onlijke contact. On/e mensen /ijn d.

aanspreekbaar en kunnen snel b«

Dat komt de relatie met leden en cliën-

ten alleen maar ten We kennen on/.e

klanten dan ook meestal g<

hn mensen die- je goed kent, b l i j

naai langer steunen, ook als het

minder met /e gaat.

Ht i l merk j e o o k i >

betrokkenheid bij tal van a c t i v i t e i t e n in het

bedr i j fs leven, van verenigingen en op sch

Kortom, bij alles wat er om

i gebeurt. V n we

helpen dan ook graag m<

bemiddeling of facil i tei t '

om bank/aken gaat.

Door de band die we hebben met de

plaatselijke gemeenschap vinden we dat

vanzelfsprekende /.aak.

Rabobank. Aangenaam.
Raadhuisstraat 2.1

St. Janstraat 44
tel. O5753

- Hengelo Old
- KLeijenborg

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

Alles prima.... Primeur
van Gazelle, jouw fiets
voor ƒ 699,—

leuker..!

Gaze//e fietsen n/den op Vredettein bandend

Op Koninginnedag is het gezellig toeven in

Ons Huis
aan de Beukenlaan.

De hele dag

KOFFIE

DRANKEN

Tevens gelegenheid voor het geven van

recepties, verjaardagen en
andere feestjes

WIM en JOKE VAN DOKKUM
Tel. 05753-3555

u moet
eens ftyfoenl

\ Hoeveel mensen denken alleen

; n 't pr i j skaar t je hij
'. k i n t u i n e n

i op die u i j / e toch \ a a k nog
koop'.' N

\Koopgoed . D a t '
'. toch u e l 't ht

> GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G Spalstraat 27 Telefoon 05753 1771



Grand café
Koninginnedag

april 1992

Spalstraat 44

7255 AD Hengelo GId

tel. 05753-3778

Dan barst het weer van de

gezelligheid even als vorig

jaar in ons café

vanaf 14.00 uur tot in de kleine uurtjes
presenteren wij de Hengelose band

IJVFIZVETF
Bij mooi weer zijn onze buitentttp en terrttS geopend.

Wij van "de Egelantier" wensen u deze dag enorm veel plezier.

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 drager

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo GId • Tel. 05753-1425

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: Splendid duo

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)

Tel. 05753-1301

Koninginnedag 1992
Even een

ORANJEBITTER
voor de gezelligheid.

Aan stamtafel of bar,

U bent welkom!!

Alles in het teken van

KONINGINNEDAG

Restaurant - café
LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo GId
Tel. 05753-1274

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo GId. - Tel. 05753-1455

SPAARBANK

Tijdens onze spaaraktie,

van 15 t/m 30 april 1992,

kunt u profiteren van

onze extra aantrekkelijke

vaste termijn l jaar: 8,15 %
vaste termijn 2 jaar: 8,25% |

Uw NMS-agent:

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Spalstraat 26 - Hengelo GId

Tel. 05753-3000

IN FLEURIGE
KLEUREN

WONEN MET EEN
EXTRA DIMENSIE
In het Tender-programma wordt zelfs aan het kleinste detail

de grootste zorg besteed. Dat merkt u. Dat ziet u.

Neem deze fraaie buikkast:
Het don kt-1
chic met rn
leerde kap
Tender-meubel zich onderscheidt.

H200xB185/200x :

Andere houtkleuren leverbaar.

Stijlvol zitten met deze chique
combinatie! Klassiek bankstel met
vormschuim k i r i j )
gevat in eiken sierl;

fauteuils
Meerprijs voor donker eiken
patiné en/of interieurvering.

Salontafel van
11 met

webbin
i. 1095.

Hoekt
' cm. 750.

INTERIEUR

W O O N W I N K E L
WAARBORGRaadhuisstraat 45 Hengelo GId Telefoon (05753) 1286

E O D A

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

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 kwaliteitswerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

IHENGELDGLD. TELOS753-I292
ZELHEM. TEL.08342-1998 GERBERTABBINK

e • n c i e i n B i c i B

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

wenst U een prettig
Koninginnefeest!

ROOZEGAARDE

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD



Varilux Multi Design van Essilor.

xhtbij tot veraf do bril
nduit het Varilux Multi-Design g'

Essilor. K
Zien begint met Essilor. OS S l LOR

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

KIES VOOR VEILIGHEID!!

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

Bekijk het Koninginnefeest op een

kleurentelevisie
of neem het op met de nieuwste
videorecorders van

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

REGELINK's
schildersbedrijf

OlftFJl V
ÏH'

VERKOOP VAN
ÓLAS, VERF, BEHANG

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

Telefoon 05753-1655

H.C.I. HENGELO (GLD)
WEET U METEEN ALLES OVER BOUWMATERIALEN!

MO^' M \0 &>

'-''
,\ o e

aBflSS33^ e, 05753 ,̂

TEVENS ZEER OMVANGRIJKE COLLECTIE BADKAMERS, OPEN HAARDEN,
KEUKENS, SIERBESTRATING EN WAND - EN VLOERTEGELS.

KLEDING - nei even anders

WIDE FASHION

Mode
Jeans
Vrijetijdskleding

Spalstraat 32 - HENGELO GLD

's Maandags gesloten
's Woensdags de hele dag open

ORDELMAN • DIJKMAN
Zélhemseweg 30,
7255 PT Hengelo (Gld.).
Tel. 05753-1285

Installateurs:

Elektra
Loodgieterswerk

Sanitair

Centrale verwarming

# Dakwerk

WIM VAN ONNA

K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

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


