
62e jaargang n o 17 dinsdag 27 april 1993
DRUKKKKlUr
RegeUnkitnurt 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo OM

, Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg»
Vela wijk (Zelhem), Steendorau,
Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Toldijk,
en onnaÉi sèmu

Gepaneerde Verse
Snitzeis Kippenpoten

1.40 i„ 4.95100 gram

Mager Malse
Varkenspoulet Bieflappen

500 gram 500 gram
Q
Wi

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

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

donderdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

4.95

4.95

4.95

2.99

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

ZATERDAG
van 16.00 tot 22.00 uur

Handel, attraktie, vermaak, kortom zeer veel gezelligheid.
Uit, goed voor U, met het hele gezin naar de

Hengelose Braderie
weer een aktiviteit van de
Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging

NEDERLANDSe VLAG
METVLAGGESTOK
Nationale driekleur.
Sterke kwaliteit. Afmeting
vlag 150 x 100 cm. Nu
met vlaggestok 200 x 3
cm en een feestelijke
oranje wimpel.
Voor de prijs van

VLAGGESTOKHOUDER
NYLON
Muurbevestiging. Ook in
alumunium verkrijgbaar.

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
BannlnkMrut 4 - 7255 A W Hengelo (OM.) - Tel 05753-1220

Vrijdag 30 april

KONINGINNEDAG

DANSEN
v.a. 's middags 12.00 uur

m.m.v.

ASSORTI
VRIJ ENTREE

ZAAL

W l W K E L M A N

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT...

WINRËLMAN
Sl. Jonitroot 3 Keyenborg, Telefoon 05753-1267

SPAARBANK

Van 15 april tot l mei 1993.

Spaaraktie
met een hoog
rendement.

Vast en zeker.
Dit is het moment om uw

spaarrekening te verlengen of een
nieuwe spaarrekening te openen.

Kom snel bij ons langs.

Uw NMS-agent:

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Spalstraat 31
Hengelo Gld.
Tel. 05753-3000

De NMS, de bank die u kent.

Collecte
Nat. Fonds Sport Gehandicapten

2 t/m 8 mei

Wij zijn
ook
van de
partij WOLTERS BOEKHANDEL

BRADERIE 1 mei
SPALSTRAAT - HENGELO GLD

Tot
uw
dienst

Toeruitgaven
Boeken, Strips
Puzzelboeken
Tijdschriften
Humor-boekjes
En nog meer

echt je proeft 't - echt je proeft 't
• <D

? Deze week: |

T Oranje stoeten 4.50 i
-g

~ Oranje gebak 1.751
? Oranje roomboterkoekjes f
f - f\c&
S 250 gram 4.95 jj

S.

1 masselink
d) h. addlnkstraat 3 • telefoon 1337 - steenderen
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EEN t^lEUWE NAAM,
'ENDE GEZICHTEN

Per januari 1993 heeft dhr. A.J. Memelink sr.
het assurantiekantoor overgedragen aan zijn
zoon H.C. Memelink en medefirmant
A.B. Bergervoet.

Zij zullen het bedrijf voortzetten onder de
naam Memelink & Bergervoet, assurantiën
en financiële diensten.

Naast assurantiën is de dienstverlening
onlangs uitgebreid met een agentschap van
de VSB-bank.

Deze week een week vol aktiviteiten

Woensdag tijdens de markt hebben we ze

weer de Hengelse Peerdebol 4.95

Voor Koninginnedag hebben we natuur-
lijk weer vele produkten in de oranje stijl
o.a. Oranje petit fours, Oranje

soezen. Oranje rol, Oranje bol

extra feestelijke aanbieding

Kroontjesbrood 2.95

Zaterdag l mei staan wij natuurlijk weer
op de Braderie met onze specialiteiten o.a.
Hengelse wegge, Hengelse

bolussen, Hekkeltjes en nog vele

andere produkten

Braderie aanbieding

Hekkeltjes 1.25
Ook bakken wij de hele week onze over-

heerlijk oliebollen lovoorO.OO

Als klap op de vuurpijl krijgt u b{j aankoop
van ƒ 10.00 een linnen tas gratis. Deze
aanbieding geldt de hele week.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

Memelip
Berge

v»? . . . . . .

Assurantiën en
financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld
Telefoon 05753-1521

Zondag 2 mei a.s. houden wij
ons jaarlijkse Klootschiet-stratentournooi

Hieraan kunnen straten, verenigingen, vrien-
den en kennissen wonend in de gemeente
Wichmond-Vierakker Vorden deel nemen.
Een team bestaat uit min. 4 personen.

Inschrijving mogelijk t/m vrijdag 30 april.

Inschrijfgeld bedraagt ƒ 5,-- per persoon, in-
clusief een bord erwtensoep.

Starten vanaf 13.00 tot 14.00 uur

Opgave bij café-restaurant D'fl Olde KtiOt
Tel. 05754-1285 - Wichmond



G. TH. ROËLING (THEET)
en
C.J.F. WEENINK(RIEK)

hopen donderdag 6 mei 1993 met
kinderen en kleinkinderen hun
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wie ons wil komen feliciteren
is van harte welkom van 15.00 tot
16.30 uur in Party-restaurant
"De Smid", Kerkstraat 11 te Keijenborg.

Akkermansstraat 12
7021 LW Zelhem

Voorde vele blijken van belangstelling en medele-
ven die wij mochten ontvangen tijdens de /iekte en
na het overlijden van mijn zuster

ALBERTHA PRINS

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

Fam. Prins

Hengelo Gld. april 1993.

Zomerverzilvering
R.B.S. en Schildersbonnen

op vrijdag 14 mei a.s. van 19.00-
21.00 uur in "De Horst".

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond F.N.V.
afd. Keijenborg

UW

l U.V.V. Hengelo Gld.

organiseert
door de bloeiende Betuwe

op woensdag 12 mei a.s.
Vertrek 9.30 uur vanaf "Ons Huis".

Terug verwacht ± 16.30 uur.
Kosten ƒ 40,-- per persoon

koffietafel inbegrepen.
Voor wie graag een dagje uit gaat kan zich
melden voor opgave en betalen bij mevr. v.
Dijke, Kastanjelaan 4 op dinsdag 4 mei a.s.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit
Rabarber kilo 0.98
Blauwe druif kilo 4.50
Conference 3 kilo 5.98

Rauwkost aanbieding:
Al onze nieuwe soorten voorjaars
RAUWKOST 500 gr slechts 4.98

Kaasreklame:
Maaslander de groen-gele

500 gr 7.98
Jonge kaas kilo 9.98
Lekkere Holl. geitenkaas

(/2kilo 8.98

Tot ziens en een prettige Konin-
ginnedag

Wij zijn 30 april wegens Konin-
ginnedag gesloten

Koninginnedag 1993 aanbiedingen:

ORANJE SOESEN
ORANJE TOMPOUCEN

ORANJE KOEKEN
ORANJE SCHNITT/

APPELTJES VAN ORANJE BROOD
ORANJE KRENTEBOLLENj

Bakkerij Kreunen-tei. 05753-1474
maakt er weer een heerlijk feest van!

Maar ook voor uw verjaardag maken we di-
verse specialiteiten, zoals met 50 jaar een
ABRAHAM of SARAH van boterkoek,
slagroom of krentebrood. Voor elke verjaar-
dag hebben we CIJFERTAARTEN of
KINDERTAARTEN.
En heeft de jarige een leuke hobby, dan maken
wij een aangepaste taart!
BAKKERIJ KREUNEN, samen maken
we er een heerlijk feest van!

GEPANEERDE SNITSELS
100 gram 1.75
VARKENS FRICANDEAU
500 gram 7.35

BOEREN LEVERWORST
100 gram 1.05

GEBR. RUNDER ROLLADE
100 gram 3.10

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05733-1301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
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HARDE BOLLEN
van 0.50 voor

Donderdag:

ORANJE GEBAKJES l
van 1.95 voor "J BJQ *

ORANJE BOLLEN \

van 3.00 voor 2.25 \

an NV A - namvvfl HMHVM MV*

WIMBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

SPECIAAL voor Koninginnedag

Deze week volop ORANJE BLOEMEN

o.a. GERBERA'S - LELIE'S - ASCLEPIA

en natuurlijk ruime keuze in

ORANJE
GEMENGDE BOEKETTEN
en rood-wit-blauwe BOEKETTEN

Ook leuk voor Koninginnedag:
^ PETJES - ^ ORANJE BALLONNEN

FEESTTOETERS - VLAGGETJES

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 0575*3-1473

RIBLAPPEN 500 gram 8.95
NAGELHOUT 100 gram 3.25
ZURE ZULT 100 gram 1.20
woensdag 28 april de gehele dag

GEOPEND

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

GCM6GNTC H6NGGIO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

****************************************************************************
COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
2 t/m 8 mei - Sport Gehandicapten
9 t/m 15 mei - NOVIB/UNESCO.

J L

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,
sectie VROM, ter inzage op werkdagen
van 08.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,
toestel 26.

Op vrijdag 30 april en woensdag 5 mei
1993 zijn alle afdelingen ter gemeente-
secretarie (Raadhuisstraat 20) en de
gemeentewerkplaats (Zelhemseweg 38)
gesloten.

| WET MILIEUBEHEER
Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer A.H. Wissels, voor een vergun-
ning ingevolge de Wet Mileubeheer voor
het oprichten en in werking hebben van
een verkoop- en herstelinrichting voor
landbouw- en tuinbouwtraktoren en ma-
chines, gelegen aan Winkelskamp 1 te
Hengelo Gld.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking
liggen ter inzage van 28 april 1993 tot 28
mei 1993.
Het voornemen bestaat de vergunning te
verlenen onder het stellen van voorschrif-
ten om nadelige gevolgen voor het milieu
te beperken.
Hierna kunt u (totdat de procedure hele-
maal afgewerkt is) de stukken inzien bij
de afdeling Grondgebiedszaken. Hierbij
wordt tevens gelegenheid gegeven tot
een gedachtenwisseling over de ontwerp-
beschikking tussen het bevoegd gezag,
de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tot 28 mei 1993 kunt u schriftelijk bij het
gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt
daarbij vragen uw persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
Tot bovengenoemde termijn kunnen op
verzoek mondeling bezwaren worden in-
gebracht.
Zij, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven of aanto-
nen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, zijn gerechtigd later
beroep in te stellen.

Hengelo, 27 april 1993.

| WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken bekend, dat de volgende aanvragen
ingevolge de Woningwet zijn ingekomen:
de heer J.H.M. Bouwmeister te Hengelo
Gld., voor het oprichten van een garage,
gelegen aan Zelhemseweg 12 te Hengelo
Gld.
de heer A.H.M. Elizen te Hengelo Gld., voor
het veranderen van de woning, gelegen
aan Kreunenskamp 11 te Hengelo Gld.
de heer R.J. Piek te Hengelo Gld., voor het
veranderen van de woning, gelegen aan
Kreunenskamp 9 te Hengelo Gld.
de heer H. Vrogten te Hengelo Gld., voor
het vergroten van de woning, gelegen aan
Kloosterweg 1 te Hengelo Gld.
de heer G. A. Schiphorst te Keijenborg, voor
het vernieuwen van de berging, gelegen
aan Bronkhorsterstraat 1 te Keijenborg.
de heer P.P.M. Straatman te Hengelo Gld.,
voor het oprichten van een garage, gelegen
aan Kervelseweg 13 te Hengelo Gld.
de heer J.H. Holland te Hengelo Gld., voor
het verbouwen van de woning, gelegen aan
Raadhuisstraat 25 te Hengelo Gld.
de heer G. Loman te Hengelo Gld., voor het
vergroten van een fokvarkensstal. gelegen
aan Broekweg 7 te Hengelo Gld.
de heer J.W.L. Groot Roessink te Baak,
voor het verbouwen van de woning, gele-
gen aan Ruurloseweg 15 te Hengelo Gld.
de heer A.J. Tolkamp, voor het oprichten
van een woonhuis met garage, gelegen aan
Koldeweiweg 18 te keijenborg.
mevrouw K.G.M. Gerrits, voor het oprichten
van een woonhuis met garage, gelegen aan
Dreef 8 te Hengelo Gld.
de heer B.J.A.M. Huitink, voor het oprichten
van een woonhuis met garage, gelegen aan
Dreef 6 te Hengelo Gld.

Hengelo, 27 april 1993.

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanvraag van de heer A.F. Sueters te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijzigingvan een machi-
nale houtbewerkingsinrichting ten beheove van de produktie van klompen, op het
perceel Uilenesterstraat 10a te Keijenborg, positief te beschikken onder voorwaarden
om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 28 april 1993 tot 12 mei 1993. Na deze datum, tot het einde van
de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

Hengelo, 27 april 1993.

[ PUBL1KATIË WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 14 t/m 20 april 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen

aan:

J,J. van Gijssel, Banninkstraat 7,
Hengelo Gld

A.F. Sueters, Sint Janstraat 24,
Keijenborg

G.J. Smeitink, Hogenkampweg 16,
Hengelo Gld

ten behoeve van:

het oprichten van een woning aan Vloed 3

het oprichten van een woning aan de
Koldeweiweg 14

het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met
een melkstal. tanklokaal en afzonderings-
ruimte

het plaatsen van een tuinhuisje

het plaatsen van een berging

W.M. Rondeel, Holterveldseweg 8,
Hengelo Gld

A. Sueters, Singel 3, Hengelo Gld

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

ATTENTIE!! De volgende ophaaldatum voor grof huisvuil wordt gewijzigd! De ophaal-
kalender vermeld dat 14 mei 1993 de volgende datum is dat grof huisvuil wordt
opgehaald. Deze datum is echter gewijzigd; In plaats van 14 mei wordt het grof huisvuil
nu opgehaald op: Donderdag 13 mei 1993.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huishou-
delijk afval niet meer tevoren aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag,
donderdag 13 mei a.s., aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of
in Varssel of Veldhoek woont wordt verzocht het grof vuil uiterlijk woensdag's 12.00 uur
voor de ophaaldatum aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-1541. Als grens
voor de bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.
Onder grof huisvuil wordt verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past,
zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten e.d. Voor een milieuvriendelijke verwer-
king van de koelkasten wordt zorggedragen Ook gebundeld snoei-afval en grof
tuinafval kan worden aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt geen grof vuil
ingezameld. Namens de beladers verzoeken wij u dringend zich aan de volgende
spelregels te houden:
- bied uw grof vuil dusdanig aan dat het handzaam gebundeld is:
- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3 of

zwaarder zijn dan 25 kg;
- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet.
Wij wijzen erop dat bouw- en sloopafval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit afval
wordt niet in de grof vuil ophaalronde meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoonnummer
(05753)-1541.

"OUD PAPIER KALENDER MEI 1993
Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende
plaatsen:
Woensdag 12 mei
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg. Tussen 13.00-
15.00 uur. Vanaf dinsdagavond kan het papier worden gebracht, goed
gebundeld of in dozen verpakt.
12 t/m 15 mei

Basisschool Bekveld. Container aan Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Woensdag 26 en donderdag 27 mei
Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeerplaats Leliestraat bij de school Woens-
dag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.
Zaterdag 29 mei
Gymvereniging D.I.O. Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de St. Bernardusschool,
Pastoriestraat. Tussen 7.30-12.00 uur.
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de
Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens
openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen.

OUD PAPIER
APART

t HERDENKING - 4 ME11993
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 ge-
meentehuis.

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 geval-
len.

20.00-20.02 uur Algemene stilte, waarna een hoornblazer "The Last Post"
ten gehore zal brengen.

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

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonson-
dergang (21.09 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

LOTERIJ PAARDENMONUMENT
De aktie loten voor het paardenmonument in Hengelo
loopt aardig. Van d<e volgende ondernemers zijn in-
middels giften gekomen: garage Herwers, garage
Ridderhof, HCI, Ordelman en Dijkman, mak. kantoor
Gerrits-Lammers, taxibedrijf Lammers, drukkerij
Wolters en vakschilder Harmsen. De volgend^ ver.
hebben een of meerdere boekjes voor hun clubkas ge
kocht: Jeu de Boule 'en ponyclub die ook loten ver-
kopen, Achilles, Hengelo's Gem. Koor, ANBO,
HAMOVE, E.M.M.

Op diverse plaatsen zijn ze nog te koop en een dezer
dagen worden ze u ook aangeboden.
Wilt u meedoen stort dan een bedrag van f 125.—
voor een boekje van 25 loten of losse loten a f 5.—
op rek.no. 3274.10.566 Rabobank Hengelo Gld.
De loten worden u dan thuis bezorgd.

OPTREDEN TRIO FLORIJN IN „DE ZWAAN"

Zaterdag l mei tijdens de braderie zal in tapperij de
Zwaan te Hengelo Gld het trio Florijn optreden.
Tr^io Florijn bestaat uit drie doorgewinterde muzi-
kanten, die de humor niet schuwen en daar terdege
gebruik van maken. In hun muziek neemt de accor-
deo een belangrijke plaats in. Texmex, Zydeco,
Cajun bleus, maar ook Hollandse smartlappen staan
op het repertoire in allerlei talen wordt gezongen. Ze
spelen zowel eigen werk als werk van anderen
Trio Forijn is overal inzetbaar en ze slagen er steeds
in de juiste toon te treffen en het publiek aan zich
te binden.

Trio Florijn dus zaterdag l mei in tapperij „dte
Zwaan" te Htengelo Gld, aanvang 22.00 uur.



Café 't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld

Tijdens de Oranjedagen maken wij het weer bont

Koninginnedag l L/v/U O

met in het voorprogramma HAVERKAMP een nieuwe band
met o.a. Hendrik Haverkamp van Normaal

Aanvang 21.30 uur

1 mei BRADERIE

Ouderwets feesten met het II MIM w IxM U U \J

zij behoeven geen enkele nadere beschrijving,
kom echter op tijd want vol is vol

Aanvang 21.30 uur.

A/*VV\IVVVVVV>**VVVVVVVV'*SA»^^

^tSf®N TAPPERIJ „DE ZWAAN" *
-̂ ^^^ -̂̂ AX presenteert Koninginnedag 's avonds de

nieuw herboren Hengelose rock-punk for-

matie:

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NFT EFFE GEZFLLfGEft

Tevens is onze discotheek zowel 's middags
als 's avonds geopend.

ZATERDAG l MEI tijdens de Broderie
presenteren wij in onze tapperij
het Nijmeegse trio

„TRIO FLORIJN"
(zonder chagrijn)

Aavang 22.00 uur

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten
* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg • 05753-1395

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Individuele huursubsidie
Binnenkort krijgen degen'e die daarvoor in aanmer-
king komen weer het zogenaamde continueringsfor-
mulier voor het aanvragen van IHS van het minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening ten
Milieubeheer. Huurders die niet zo'n formulier ont-
vangen en menen voor huursubsidie in aanmerking
te komen, kunnen een formulier ophalen of aanvra*-
gen bij onze vereniging. (Adres: Spalstraat 41, 7255
AB Hengelo Gld, tel. 05753-1460).
Huuraanpassingen 1-7-1993
Nauw samenhangend met het vorige onderwerp is d'e
huuraanpassing die per l juli 1993 plaatsvindt. Hier-
over heeft u al diverse malen kunnen lezen in deze
rubriek. Een dezer dagen ontvangen alle huurders
i'cn brief hierover.
Adreswijziging
Onze technische dienst verlaat haar huidige onder-
komen aan de Burg. Galleestraat 58 te Vorden.
Met ingang van 4 mei a.s. is het nieuwe adres:
Schoolstraat l la, 7251 XR Vorden, tel. 05752-1494.
Wij verzoeken u om klachten te melden tussen 8.00
en 9.00 uur bij de technische dienst.

«Jeugdsoos FLOPHOU
7e! N lentetent - popgroepen

cocktailbar - ekstra's

VRIJDAG 14, ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 MEI

VRIJDAG 14 MEI:

TRACÉ

NASTYGIRLS
6 meiden met heftige funk en zware rock

Topact: DE BOB COLOR
„Nederlands opwindendste liveband"

Kaarten in voorverkoop

ZATERDAG 15 MEI:

l NORMAALMARKT

(o.a. voorverkoop Höken in Toldiek, vrijdag 25
juni en zondag 27 juni kofi>( oncer t )

13.00 tot 17.30 uur

2 LENTEFESTIVAL

7 popgroepen op 3 podia:

BULL IT, FLES & THE GANG, BEUK

BROTHERS, BIVAK, UNDERCOVER, DOREEN,

KAZ LUX BAND!
«

Aanvang uiterlijk 20.30 uur

ZONDAG 16 MEI:

BOH FOI TOCH
UITVERKOCHT

TENT OPEN:

's morgens 10.00 uur - 's avonds 19.00 uur

Grand café

Koninginnedag
vanaf 14.00 uur

Natural
Chemistry

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 STEENDEREN TEL. 05755-1201

DONDERDAG 29 APRIL:

UNDERCOVER
(unplugged)

Aanvang 22.00 uur

uit Londen

vanaf 21.00 uur

Achterhoeks dialect

Zaterdag 1 mei tijdens de Braderie

met Michiel Geurtsen
bekend van de Margriet Eshuysband

aanvang 21.30 uur

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Ons telefoonnummer
wordt gewijzigd

Met ingang van 6 mei a.s. zal ons telefoonnummer

worden gewijzigd in 05753-8400

in verband met het in gebruiknemen van een doorkies-

centrale.

Wij zullen onze cliënten hierover nader informeren.

Rabobank „Hengelo-Keijenborg"

Rabobank S
Zondag 2 mei

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Verhuur van trilplaat en
knipper t.b.v. straatwerk
Tel. gewijzigd in (voor-
heen 2164) 05753-4441

Gevraagd in Hengelo 2-1
kapwoning, gr. woonk., l
ruime slaapk., 3 kleinere
si. k., badk., bij voork. met
ligbad, geh. in goed onderh.
toest.; z- of w-tuin, ca. 15
m diep. Prijsind.: ca.
ƒ 210.000,— k.k. Eigen wo-
ning reeds verkocht.
Tel. 04163-79046

STH'HTÏNC; HULPDIENST HENGELO EN KEIJENBORG
Personenalarmering
De Stichting Hulpdienst Hengeloen Keijenborg heeft het projekt
personenalarmering na uitvoerig overleg overgedragen aan het
Kruiswerk Oost-Gelderland.
De belangrijkste reden hiervoor was. dat er inmiddels drie
instanties in de gemeente Hengelo personenalarmering toestel-
len aanboden. Dit was naar on/e mening erg onoverzichtelijk en
verwarrend voor de ouderen.
De Hulpdienst was al vanaf 1^X7 aktief op hei gebeid van «Ie
personenalarmering.
Met een laatste bijeenkomst op 6 april j.I. heeft de Hulpdienst met
al haar betrokken vrijwilligers afscheid van dit projekt genomen.
Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun belangeloze in/et en
als dank werd een bloemetje aangeboden.

Op donderdag 15 april hebben wij afscheid genomen van Me-
vrouw van Hengel. Zij is gedurende 20 jaar de drijvende kracht
geweest voor Tafeltje Dekje.
Als dank voor haar jarenlange in/et werd haar een passend
cadeau aangeboden.
Mevrouw van Hengel benadrukte nog eens tijdens haar afscheids-
woord, dat niemand iets tot stand kan brengen, als men geen hulp
en of medewerking van anderen krijgt. Zij bedankte alle vrijwil
ligers die de maaltijden bezorgen en de koks en het keuken-
personeel van de verzorgingscentra voor de medewerking.
Tijdens de afscheidsreceptie kon men kennis maken met Me-
vrouw D. Bonenberg. die haar taak inmiddels heeft overgeno-
men, (tel. 05753-3700)

COLLKCTK NAT. FONDS SPOKT GEHANDICAPTEN
In de week van 2 l/m X mei a.s. is de collecte van het
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten.
Sport betekent voorde gehandicapten: ontspanning, vaak
therapie en sociaal contact.
In on/e gemeente doen bij toerbeurt de sportverenigingen
de inzameling.
Dit jaar gaan de leden van de Hamove. de ponyclub
Hengelo, de L.R.V. Hengelo, de Hengelsportvereniging.
de gymvci. ' de Veldh<x-k" en "de IJsselstreek" (Je collecte'
doen.
ben deel van de opbrengst is bestemd voor de regionale
gehandicaptensportvereniging, w elke cxik in on/e gcmeenu
aktief is.

7e jaargang n<> 13 - Periode van 30 maart t/m 19 april.
Strafrecht:
In de afgelopen periode werden een 2-tal aangiftes gedaan
terzake vernielingen aan auto's. In het ene geval was de auto
bekrast en in het andere geval moest de buitenspiegcl het
ontgelden. KM ten vonden plaats aan de lekink en de Wester
straal.
In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 april vonden er ren
3-tal inbraken plaats in bedrijven op het industrieterrein
alhier. In totaliteit werd enig gereedschap en een geld
bedrag aan kontant geld buitgemaakt.
Tevens deed een inwoner aangifte van d iefs ta l \ a n een 4-
tal tuinsinclen vanaf hel terras van / i jn woning.

Op de Lankhoi sterstraat vond een aanrijding lussen een
tractor met gierkar en een vrachtauto plaats. Beide vcx-rtui
L'cn kwamen elkaar legen en schampten elkaar bij hel
passeren. De bestuurder van de tractor heeft vermoedelijk
c.e.a. niet gemerkt, want hij reed vervolgens d<x>r.
Teven* vond op de Ruurlosewegeen doorrijding na aanri j
ding plaats. In dit geval betrof het een parkeerschade.
waa rb i j het voertuig van de benadeelde schade aan het
linkerportier opliep.
Op v r i j d a g 16 april vond in de namiddag een kop-staart
aanr i jd ing plaats lussen een 2- ta l personenauto's. Hierbij
was sprake van aan/ienli jke schade Dit speelde /ich af op
de Kruisbergseweg. waarbij een (XTsonenautomet aanhang
vagen afsloeg en dit te laat door de daarachter rijdende
personenauto werd opgemerkt, die vervolgens tegen de
aanhangwagen botste.
Op de Vordenseweg werd op 30 m a a i t een radarsnelheids
controle gehouden. Hie rb i j werden ren 14-tal overtreders
gesignaleerd. Hooast gemeten snelheid was l 13 km/u.
Op de Rijnwcg werd een dode ree aangetroffen, die vei
moedclijk was aangereden, l i r h e e f t /ich tol op heden
niemand voor de/e a a n r i j d i n g gemeld.

t l/Maajschappelijk:
In de afgelopen periode werd door ons 3 maal bemiddelend
opgetreden bij burenproblematiek.
Tevens werd ei • melding gemaakt \ a n overlast van jongelui
aan de \Vesiersiraal en k w a m e n ook een aantal jongeren
\ an de cliscobus w eer enkele malen in negatieve / in "in de
belangstelling". Helaas een aanhoudende /org voor /owel
on-, als gemeenschap

rj£
IM werden een 2- ta l f i e t s e n aangetroffen, waarvan door on s
<le eigenaar niet te achterhalen was (ontbreken van post
code), t e rwi j l bij een andere f ie t s de oorspronkelijke eige-
naar (a fkomst ig uit l i l f t ) d a n k / i j < l c postcode loch weer b l i j

aakt kon worden.
Hoor een inwoner werden een 4- ta l dode k i e v i t e n aange
t r o f f e n , t e r w i j l een jachtop/iener een aantal dode vossen in
kwam leveren i . v . m . vossenpremie.
\ ab i j de Dijenborgsestraat werd wederom een (linke lux-
veelheid rek lamefolders (ong. M X ) stuks) aangetroffen.
Ken ondcr/oek naai de dader ler/ake dit feit wordt inge-
steld.



NIEUW: ....veertiendaags tijdschrift.

2* werkt Ie

Ter kennismaking deel 1 niet voor de prijs van

ƒ 15,00 maar voor slechts ƒ 4,95

Leer- en speelprojekt van De Agostlnl

Uiteraard verkrijgbaar bij de boekhandel

WOLTERS
Kerkstraat 17- Hengelo Gld - tel. 05753-1253

TIJDSCHRIFTEN - SPECIALS - MAANDBLADEN

Hendriks
"deTimmerije"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 taf el af m. 180x90 cm
2 tuinbanken 'Medan' 135 cm
2 stoelen

~ ƒ 1.455,00

set prijs ƒ 1.280,00 i.p.v. ƒ 1.455,00

ƒ 335,00
ƒ 590,00
ƒ 530.00

1 set Toba'
1 tafel af m. 90x90 cm
4 stoelen

ƒ 275,00
ƒ1.060.00
ƒ1.335.00

set prijs ƒ1.175,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* In bouwpakket

drukwerk
Kamp*** 1«. 7966 XC HwiQrto (QhU. T«Moon 067M-*8ie

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijke-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij one o
op het juiste adres. °

o
Vele modellen tegen gunstig» prijzen! g

Dus bel of kom naar

Kerk- en andere diensten

Kindemevendienst.

2 MEI 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. F. Gerbrandy, Zelhem

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. B. Elbert

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag l mei 19.00uurEucharistievieringm.m.v. het gemengd
koor
Zondag 2 mei 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 4 mei 19.00 uur Avondmis op de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uurWeekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur, U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

30 APRIL (KONINGINNEDAG) EN 1-3 MEI
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2. Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, 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 uuren 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.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altiid doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

EKK FOCH
HOE STERK

FLEXIBELE KWALUEITS

TUINSLANG

Geldig van
maandag 26 april
vm zaterdag

MET GEVLOCHTEN INLAGE

•' j ^ ^ - kalk- en
\ weerbestendig

meter

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
BannlnksUMt 4 • 72SS A W H«ng»to (OM.) • T*. OS7S3-12M

Te koop:

Opel Vectra 1.6 i 4 drs
bouwjaar 25-03-1992, blauw metallic,
km stand 20120 km, prijs 29.900 inc.

Opel Astra 1.41 3drs
bouwjaar 14-09-92, rood metallic,
km stand 21280 km, prijs 26.600 inc.

Nissan Primera 2.0 dsl. SLX 5 drs
bouwjaar 14-03-91, wit, km stand 117867 km,

prijs 28.900 inc.

Opel Corsa 1.3N 3 drs
bouwjaar 02-01-89, wit, km stand 81200 km,

prijs 13.000 inc.

Opel Vectra 1.6 i 4 drs
bouwjaar 26-10-90, rood metallic,
km stand 107795, prijs 22.900 inc.

Al deze auto's zijn 1 e eigenaar, in uitstekende
staat, radio/cassette, Bovag garantie.

Garage Bertus Eugelink
Baak -tel. 05754-1448

Kom eens kijken in onze winkel
naar de geshowde fietsen en snorfietsen

met meer dan 100 stuks

van UNION - SPARTA (MET) -
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753 2619

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

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

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
Rqgio-kantoren:
- Hengelo Gld., Kastanjelaan 15, tel. 05753-2345;
- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7

maatschappelijk werk: tel. 05755-1659
gezins-/bejaardenverz.: tel. 05753-2345;

- Zelhem, Stationsplein 12, tel. 08342-2151.
Spreekuur alpha-hulpverlening:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur, hoofdkantoor Zutphen. Hoge-
straatje 3, tel. 05750-43800

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks 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.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Keijenborg, Pastoriestraat 6
Fraai in de kom gelegen, twee onder één kapwoning
met garage. Bouwjaar 1972.
|nd.: entree met toilet, keuken, woonkamer m. open
haard.
Ie verd.: overloop, 3 slaapkamers w.v. één met
balkon, badk. met douche en 2e toilet.
2e verd.: bereikbaar met vlizotrap royale zolder met
mogellijkheid voor hobby/slaapkamer.
Bijz.: voorzien van CV-gas, beneden dubbele
beglazing, tuin achter Z.W.. garage (6 x 3.2 m).
perceelopp. 238 nr.
Vraagprijs ƒ 192.500,-- k.k.

Inlichtingen tel. 08344-1690.
Bezichtiging uitsluitend na telefonische afspraak.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft ffZ 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
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

TE HUUR GEVRAAGD
Jong werkend stel zoekt zelfstandige
woonruimte regio Zelhem / Hengelo

of omgeving.

W. Oosterink / G. Lansink
tel. 08342-1278 / 033-620072

Op vrijdag 30 april en woensdag

5 mei 1993 zijn al onze kantoren

gesloten. Voor ernstige klachten

en storingen zijn wij uiteraard op

de gebruikelijke nummers telefo-

nisch bereikbaar.

NV GAMOG GAMOG-CAI NV
l

Kamer schilderen?
behangen?

Huis van buiten?

Vraag vrijblijvend offerte.

Beleefd aanbevelend.

M. G. BOSMAN
Hogenkampweg 36 • Hengelo Gld.

Tel. 05753-1216, bellen tussen 18.00-20.00 uur.

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Kapsalon
Memelink

^"V* -~?J Dames en heren
\̂-*^

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

In verband met Koninginnedag,

vrijdag 30 april, is de koopavond

verplaatst naar

donderdag 29 april.

Albert Heijn Hengelo Gld
Wij willen ons team van medewerkers graag
nog versterken, daarom vragen wij een

Aktieve Verkoopster
Na een interne opleiding kunnen we U een
aantrekkelijke werkplek aanbieden.
Leeftijd liefst rond 18 jaar (ook school-
verlaters zijn welkom).

Reacties aan Albert Heijn

Tel. 05753-1205 t.a.v. J. H. Wansink
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

voor vele ideeën
voor uitstapjes
voor slechts de

prijs ƒ 4.50

WOLTERS
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1253

Ook weer te koop bij
uw Boekhandel

SPOOR-
boekjes

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE JUNK

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
TeL 05753-1424

Nieuw! Nieuw!
Alisun zonnebank E 34 plus
met twee gezichtsbruiners.
Ook 's avonds. Drogisterij
Homeotheek Goossens,
tel. 1297.

Trendy color spuitbussen.
Voor binnen en buiten ge-
schikt. Voor hout, kunststof,
glas, keramiek, riet enz. ƒ 9,95
per bus. Drogisterij Homeo-
theek Goossens, tel. 1297.

Te koop i.z.g.st. wegens
overcompl. 5 tuinstoelen ook
te gebruiken als ligstoel, incl.
rode kussens ƒ 150,—. Tel.
05755-2-153.

CéPé produkten. Zelf meu-
bels kleuren nu gemakkelij-
ker dan ooit! Ook geschikt
voor vloeren, plafonds en deu-
ren. Geeft aan geloogde hout-
soorten een antieke tint, bijv.
grenen, vure- en beukehout.
Deskundig advies. Drogiste-
rij Homeotheek Goossens, tel.
1297

Te koop Hyundai Pony 1.5,
1989, Ipg, km. stand 87000.
Tel. 05753-2370 (na 18.00
uur).

Wegens Koninginnedag 30
april is onze zaak

woensdag 28 april de
gehele dag geopend
Drogisterij Homeotheek
Goossens, tel. 1297.
Afspraken voor zonnebank.
Gedipl. voelreflexologc

voor
STAATSLOTEN

DEOIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

Toto
Toto Select

' Lotto
l Winnerstip
i| Score

tevens

RESTAURANT.

'l

„
KWALITEIT EN

KWANTITEIT
voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Vorsselsestroat 11

Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

Spalstraat 12, Hengaio Gld
's maandags gesloten

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.



Speciale uitgave ter gelegenheid van het Oranjefeest op 3O april in Hengelo GId

Voorwoord

Ook dit jaar heeft het Oranjecomité weer tal van aktiviteiten ontwikkeld ter

gelegenheid van de viering van de verjaardag van onze vorstin.

In oktober 1992 heeft Koningin Beatrix haar 12'/2-jarig regeringsjubileum

op bescheiden wijze mogen herdenken. Zij heeft tijdens haar regeer-

periode duidelijk doen blijken op eminente wijze inhoud te geven aan een

modern en democratisch koningschap.

De viering van Koninginnedag is dan ook een uitstekende gelegenheid om

onze grote bewondering en dankbaarheid tot uitdrukking te brengen voor

de wijze waarop onze Koningin inhoud geeft aan het koningschap.

Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik het Oranjecomité en al

degenen die haar bijstaan, dank te zeggen voor het vele werk ten behoeve

van het welslagen van de aanstaande viering van Koninginnedag.

U allen wordt een gezellige en spontane viering van de verjaardag van onze

Koningin toegewenst.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A.WJi van Beeck Calkoen.

Beste
mensen,

Evenals voorgaande jaren, heeft het Oranjecomité een programma ge-

maakt voor Koninginnedag waar een ieder aan zijn trekken kan komen.

Een paar veranderingen zijn er wel, o.a. dat het onderdeel trouwtrekken

niet meer in schoolverband zal zijn, maar nu door kinderen van de groepen

6. 7 en 8 individueel.

Dit jaar zal de traditionele zeskamp niet worden gehouden, in plaats

daarvan zijn er spelen voor volwassenen.

Vanaf half twee is er een luchtkussen voor de schooljeugd en ook zal de

bekende Clown - Streepje de hele dag aanwezig zijn.

Met "Beste mensen'1 als aanhef heb ik 20 jaar lang u de Oranjekrant

mogen aanbieden. Dit jaar zal het de laatste keer zijn, omdat ik mijn werk

voor de Oranjevereniging beëindig.

U allemaal heel hartelijk dank voor uw steun met name het Gemeentebe-

stuur voorde altijd aanwezige bereidheid om mee te helpen het feest te doen

slagen.

De dienst Gemeentewerken voor het brengen van de materialen en het

schoonmaken van het terrein.

Het Bestuur van 'De Bleijke' voor het beschikbaar stellen van terreinen en

accommodaties.

De directies van de Basisscholen voor het verspreiden van de folders,

trainen voor het trouwtrekken, medewerking voor de kleintjes bij de

optocht.

En al die honderden vrijwilligers die zich in deze 20 jaar hebben ingezet.

Mijn opvolger de heer v.d. Velde wens ik toe dat hij met even veel plezier dit

mag doen als ik het heb mogen doen.

Nogmaals hartelijk dank.

P. Noordijk.

Programma Koninginnedag 1993
09.00 uur Vullen en afhalen van de ballonnen aan "de Woage".

10.00 uur Verzamelen voor de optocht.

10.30 uur Start van de optocht.

± 11.00 uur Zangaubade bij het gemeentehuis + prijsuitreiking
+ oplaten van de ballonnen.

11.30 uur Kindervrijmarkt aan de Bleekstraat, voor de groe-
pen 7 en 8 van het basisonderwijs.

Oriëntatie fietsrit. Start bij de informatietent.

Filmvoorstelling voor de kinderen van de groepen
4, 5 en 6 in "Ons Huis".

11.30 uur

11.30 uur

11.30 uur

13.30 uur

Kinderspelen voor de groepen 1 en 2.

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

13.30 uur Stoeptekenen aan de Bleekstraat.
Krijtjes afhalen bij de informatietent.

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

15.00 uur

Ringstekenper dogkar o.l.v. In Stap en Draf.

Vervolg kinderspelen.

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

Luchtkussen parkeerterrein "Ons Huis".

Touwtrekwedstrijden voor de jeugd o.l.v. T. T. V.
Bekveld.

Aansluitend spelen voor volwassenen met:
& ringsteken per paard
# band pompen
# kussen gevecht
# hangspel

Route optocht:
Parkeerterrein Leliestraat - r.a. Zuivelweg - Kastanjelaan -
r.a. Groene Kruisstraat - r.a. St. Michielsstraat - l.a. Rozen-
hoflaan - r.a. Banninkstraat - l.a. Raadhuisstraat - Gemeen-
tehuis aubade - Vordenseweg - r.a. de Heurne - r.a. Hofstraat
- l.a. Sarinkkamp - r.a. Het Karspel - Beukenlaan.

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.
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Doetinchem
Plakhorstweg 8

Tel. 08340 32851

WINDSOR OPNIEUW IN DE BELANGSTELLING
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Eethoek met 6

van blank g<

Stoet 298.
Stoel 445.
Tafel 1795.

\5TYLE

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

misstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

KLEDING - nef even anders

WIDE FASHION

Mode
Jeans
Vrijetijdskleding

Spalstraat 32 - HENGELO GLD
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's Woensdags de hele dag open
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Rabobank Si

Rabobank. Aangenaam.
o

K;iiicl 11 n ixst i-niil 21

St. . l i i i i^ l i i i i i l 4<4
tel. 05753 - 2O22

DAGEN VAN

STAAT ZE

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278 GAZELLE

T-vr-v^^^^

DRUKKERIJ WOLTERS

intcminl

REGELINK's
schildersbedrijf

VERKOOP VAN

GLAS, VERF, BEHANG

voor al uw schilderwerk
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1655 - Telefax 05753-1190



Een leuke kollektie
- leggings
- kuitbroekjes

- fietsbroekjes

- bermuda's
t/m maat 104

Op 1 mei staan we op de braderie met
onze baby- en peuterkleertjes!

We wensen u een gezellige Koninginnedag!

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Drogisterij

marianne
Oranje stunt
De enige echte ouderwetse

Boldoot eau de cologne
in verpakking

75 ml ;U&9rhu 14.95

J (•'(•O l' * * + * *

Niet alleen op Koninginnedag, maar zeker op
vele momenten in de loop van het jaar.

Als er een feestje of een geest gebouwd dient
te worden, dan gaat men op de versiertoer
voor allerhande spulletjes.

We noemen zo maar even een boodschap-
penlijstje, o.a.: crèpe-papieren, bloemdraad,
huldeplaten, papieren zakdoekjes, slingers,
ballonnnen, kaarten, oorkondes, receptie-
rollen enz.

En dan niet te vergeten de serpetines om de
"feestvarkens" in te wikkelen.

In het centrum
van Hengelo Gld.
t.o. Grote Kerk

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

elektrisch installatiebedrijf
Radio - TV

Luxe en huish. artikelen

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

een

OVERHEMD
t.w.v. ƒ 50,—

KADO
bij aankoop van een

kostuum of combinatie

(deze aanbieding geldt t/m zaterdag
l mei a.s.)

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

installatiebedrijf ARENDSEN

Voor al uw: * Loodgieterswerk
* Dak/Zinkwerk
* Elektrische installatie's
* C.V. installatie's
*• Gas/water installatie's
% Zonne boylers

eitpert ARENDSEN

Rijk gesorteerd in: *• Radio/TV
* Hifi
* Video
* Koelen/Vriezen
*• Wassen/Drogen
* KI. Huishoudelijk

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-2511 • Fax 05753-3089

UW BIJDRAGE IS
VAN LEVENSBELANG

nationale hartweek
collecte 25 april t/m 1 mei

nedetiandse hartstichting
L/ giro 300, bank 70.70.70.600

SPAARBANK

Van 15 april tot l mei 1993.

Spaaraktie
met een hoog
rendement.

Vast en zeker.
Dit is het moment om uw

spaarrekening te verlengen of een
nieuwe spaarrekening te openen.

Kom snel bij ons lanj

Uw NMS-agent:

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Spuistraat 31
Hengelo i

Tel. ' K X )

De NMS, de bank die u kent.

Wilt u verzekerd zijn van een
ongestoord warmtegenot?

Neem dan een onderhouds-
kontrakt op uw gasgestookte
toestellen bij:

Zelhemseweg 30 Braamkamp 558

7255 PT Hengelo (Gld.) 7206 JC Zutphen

tel. 05753-1 249 tel. 05750-27969

fax 05753-1 184

HULCO B.V. is een onderdeel van ORDELMAN & DIJKMAN INSTALLATIETECHNIEK

GasservkeBV

N D E R E N V A N N E D E R L A N D

JE NIEUWE KAMER
WORDT EEN

BEESTENBOEL!
ANIMAL KRACKERS

is speciaal voor

jou gemaakt

BEHANG,

RANDEN,

GORDIJNEN en

BEDDEGOED.

Welk dier jouw

favoriete speel-

kameraadje ook is,

je zult het zeker

vinden.

ANIMAL KRACKERS is verkrijgbaar bij:

HARMSEN
VAKSCH[LDE_RS

l Spalstraat 17
l Hengelo G l



Essilor Hyperal Ormex,
het lichtste en mooiste

brilleglas voor verzienden

n de norm
brilleglazi

i") voor u male oplossing,
vorm, dik en nogal

' i zijn uniek
vlak, dun en licht tegelijk. Ze zijn

Ook de vergrotende werking is
minder. Uw ogen tonen dus minder groot.
Wij informeren u graag nader over
Hyperal Orme

GSSILOR
Zien begint met Essilor.

Uw v

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

ORDELMAN - DIJKMAN
Installatietechniek b.v.
Zelhemseweg 30,

7255 PT Hengelo (GId.).

Tel. 05753-1285

Installateurs:
* Elektra

* Loodgieterswerk

* Sanitair

Gas

C.V.

Dakwerk

Ook voor verhuur van C.V. ketels.

met ee'
Door oi
naam >A

edriegt. Veel privé safes zien er van
ndrukwekkef nel zo

•n al de

an een
ouwt voor de

Dat we die
bij het

bouwen van privé

kunt u

LIPS privé safes zien er niet alleen
inbraakveilig uu Ze zijn het ook.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal 4 • 72SS AW Hengelo (CM ) - !•!. 05753 1220 [LIPS]

SAF E S

Bekijk het Koninginnefeest op een

kleurentelevisie
of neem het op met de nieuwste
videorecorders van

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

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

a\\e

\N< xsteen1 \o

óe

opoc

hore 0^e

ï\\ev\e

eo
/x\P^a.

'
\/oovvjaa

\^\Aja\\

oo»

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

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: Hennie van Londen

WIM VAN ONNA

K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

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

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (GId)
Tel. 05753-1301

Koninginnedag
ORANJEBITTER

Gezelligheid overal

thuis en aan de bar

Zie onze etalage

speciale aanbiedingen
voor ieders smaak

Leemreis, uw super
Slijterij

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo GId
Tel. 05753-1274

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

wenst U een prettig
Koninginnefeest!

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD


