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V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U

Maandag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 f ricandellen

268

99

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250
SOO gram rundergehakt speciaal 398
500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299

500 gram dikke vleesribbetjes 149

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 279

500 gram schenkel 388

De gehele week:

500 gram keimagere hamlappen 499

500 gram rolpens 548

500 gram bakbloedworst 150

100 gram slagersham 99

100 gram pekelvlees 99

150 gram ontbijtspek 99

VLEESSPECIALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

ZONDAG 18 MAAR1

De Flamingo's

NCORDJA
HENGELO (GLD.}

GEZELLIGHEID

COöP. RAiFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wij zijn thans doorlopend geopend van 9-4 uur
Bovendien vrijdagsavonds van 7-9 uur

Bieten zaaien

Bieten spuiten

Bieten dunnen

D.M.WULLINK
D 136 - HENGELO GLD - Tel. 1427

Uw eerstvolgende
hairspray:

HAIRSPRAY!

Om de geweldige
kwaliteit op
alkoholbasis.
De scherpe prijs.
De micro-verstuiver.
Het verzegelpjaatje
voor 'ongebruikt-
garantie'.
Dea hairspray voor 'n
onberispelijk kapsel.

<É3d
het eigen merk van
uw DA-drogist.

f3,95

HDZ
^verlovingsringen

'n droom

HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK
SPALSTRAAT 27 - HENGELO GLD - TEL. 1771

De zaak met
vele speciaalafdelingen

L E N S E L I N K
KERKSTRAAT 1

HENGELO GLD

TEL. 05753-1300

De Stichting
Filmkring
Oostelijk
Gelderland
zoekt op korte termijn een

MEDE-
WERKSTER

op vrijetijds basis

voor de financiële admini-
stratie tegen een nader over-
een te komen vergoeding.

Inlichtingen bij dhr. A. Jansen
Leliestraat 48, Hengelo GId

VOOR ALLE

familie- en

handels*

drukwerk
DRUKKERIJ

Wollers



Heden behaagde het de Here, nog geheel onverwacht
van onze zijde weg te nemen onze geliefde moeder,

behuwd- en grootmoeder

HENDRIKA JOHANNA REMMELINK
weduwe van G. J. Obbink

in de ouderdom van ruim 85 jaar.

Uit aller naam:
Familie Obbink

Hengelo Gld, 5 maart 1973.
C 79.

De begrafenis heeft inmiddels op vrijdag 9 maart
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Hen-

gelo Gld.

Bestuur, raad van toezicht, directeur en personeel
van de Coöp. Raiffeisenbank Hengelo Gld, geven
hierbij kennis van het overlijden van de secretaris

van het bestuur de heer

J. C. Geertsma

op de leeftijd van 78 jaar.
Bijna 50 jaar heeft hij met grote toewijding de be-

langen van onze bank behartigd.

Hengelo Gld, 7 maart 1973.

Bestuur, directie en personeel van de Coöp Zuivel-
fabriek Hengelo Gld, geven hierbij kennis van het

overlijden van de heer

J. C. Geertsma
oud-directeur van onze vereniging

op de leeftijd van 78 jaar.

Wij zullen met grote dankbaarheid blijven terugzien

op de toewijding waarmee hij gedurende 40 jaren de
belangen van onze vereniging gediend heeft.

Hengelo Gld, 7 maart 1973

m grote dankbaarheid voor het vele dat hij gedurende
37 jaren voor de afdeling heeft gedaan, geven wij u

kennis van het overlijden van de heer

J. C. Geertsma
Ere-voorzitter der afdeling

Lid van verdienste der Maatschappij

Gelderse Maatschappij van Landbouw,

Hengelo Gld

Hengelo Gld, 7 maart 1973

Heden overleed nog onverwacht in de volle zekerheid
des geloofs onze geliefde broer, zwager en onver-

getelijke ocrm

GERRIT JAN BRETVELD

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.

Psalm 84 Onberijmd

Lochem, H. Gerritsen-Bretveld
G. H. Gerritsen

Amstelveen, B. J. Rouwenhorst
A. Rouwenhorst-Vrij

Hengelo Gld, H. A. Rouwenhorst
G. Rouwenhorst-Haaring

neven en nichten

Hengelo Gld, 9 maart 1973.
Ruurloseweg 15.

De begrafenis vindt heden dinsdag 13 maart plaats
op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld om
15.00 uur.

Met een extra streep
onder mode

Wijst MODEHUIS LANGELER op de nieuwe
kollektie dames, heren, kinderen voor het
seizoen 1973.
Omdat al het moois beschrijven zo lang duren
zal, inviteren wij u liever voor een kort kijk-
bezoekje

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

Wij geven U gaarne advies bij het
samenstellen van het

KRAAMPAKKET
Verder hebben wij alles
voor de baby

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

FELIX EN MARIAN TAKKENKAMP
Ruurloseweg 5 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2062

FEVENS VERHUUR VAN

BABY-WEEGSCHALEN

Goed en niet duur

Beha's soft 6.95
voorgevormd 7.95

bijpassend lycra
pantybroekje 9.75
5 kleuren

UW SLAGER

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
afd. Hengelo Gld

Bejaardenbijeenkomst
OP DINSDAG 20 MAART

's avonds 7 uur
IN ZAAL CONCORDIA

De heer Limbeek, schaapherder, zal spreken over zijn
werk en dia's vertonen.

Zij, die niet over eigen vervoer beschikken, kunnen

zich melden bij mevrouw Aalberts, Ruurloseweg 65a,
Tel. 1450

Het bestuur

Koopt nu uw STOFFEN
bij SCHRöDER

grandioze modeshow
VAN DOOR U ZELF GEMAAKTE

KLEDING, WAARBIJ FRAAIE PRIJZEN

ZIJN TE WINNEN

Hoofdprijs:

electr. naaimachine
INLICHTINGEN:

Schröder Bil DE KERK

Uitslag Muckey-verloting
Op de navolgende nummers zijn de prijzen gevallen
in de Muckey-verloting

Hoofdprijs no. 180
143 - 160 - 162 - 182 - 341 - 700 - 724 - 927 - 967
1062 - 1150 - 1180 - 1244 - 1367 - 1400 - 1412

Prijzen kunnen afgehaald worden bij café Winkelman

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

Willemina Geertruida
(INGE)

Jan Dinkelman
Alie Dinkelman-

Lenselink

Hengelo Gld, 5 maart 1973
Fokkinkweg 9

Aangeboden nieuwbouwwo-
ning met 4 slaapkamers te
Ruurlo. Ruilen voor dezelfde
woning of kleiner te Hengelo
Brieven onder no 11 bureau
de Reclame

Te koop middenstandswoning
te Hengelo Gld, spoedig te
aanvaarden. Inlichtingen: tel.
05753-1339

Wie heeft nog een redelijk
goed kippenhok te missen?
Graag bericht en prijs aan:
G. J. Slotboom, Sarinkkamp 4
Hengelo Gld. Tel. 05753-1350
n.o.z.

Gelegenheid tot het weiden
van pinken. A. Tjoonk, Lank-
horsterstraat 17, Hengelo Gld

Te koop plm 1000 baal hooi
(tussendruk), ook in kleinere
gedeelten, wegens opheffing
veebedrijf. E. J. Bultman,
Hazenhutweg 6, Hengelo Gld
Tel. 7327

Te koop Zündapp, bouwj. ,71
's avonds van 6-7 uur
A. Fleming, Prunusstraat 16,
Hengelo Gld

Verse eieren te koop
(bruine)
G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8 - Hengelo Gld

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

26e KAMPIOENSCROSS HAMOVE HENGELO GLD

Na afloop prijsuitreiking
met BAL na in Hotel
Langeler

7 0 N D A G 1 8 M A A R T A.S.
Circuit 't Zand - Aanvang l uur

250 cc senioren en int. Kampioenswedstrijd

500 cc senioren en internationalen

Zijspannen senioren en internationalen

Hobby-touw
in diverse kleuren

Nu uw adres:

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL. 05753-1979



HENGELO'S VOORDELIGSTE KOOPCENTRUM MET EIGEN PARKEERPLAATS

Suiker kg 109
3ANDIDA

koffiemelk Itr
Vivo slasaus

150
' Itr 115

DUBBELE FLES

IIIHIS-
\\m
BIJ ONS SLECHTS 259 HET

DRAAGKARTON

VAN 625 VOOR

llopwwlp
ZEER FIJN, HEEL BLIK

THOMSON TAPIJTREINIGER

VAN 525 VOOR

met BORSTEL van 675 voor 525

Vivo vaatwas Itr 69

Vivo up Itr 68

DE HELE WEEK

Magere hamlappen

3 Gelderse schijven
Mager klapstuk
150 gr gek. worst

479

149

449
95

SCHOUDER

karbonade

WOENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt
gratis kruiden

Varkenslapjes

3 tartaar

298

239

Dikke ribbetjes 159

150 gr gebr. gehakt 95

VRIJDAG EN ZATERDAG

Mager ribstuk

Fricandeau

Mager poulet
100 gek. lever

498

498

475
75

ECHTE

biefstuk
250 gram

alle vleesprijzen per 500 gram

Bij 500 gram rundvlees 250 gra m eigengeinaakte LEVERWORST 5 O Ct

Diepvries

SPINAZIE
pak 450 gram slechts

Holl. kaskommer 59

Champignons 200 gr 98

Kassla 2 krop 78
500 GRAM GESNEDEN

Andijvie 68



In memoriam J. C. Geertsma
Op 78-jarige leeftijd overleed de heer J. C. Geertsma te
Hengelo Gild, die in het maatschappelijk leven een zeer
vooraanstaande plaats innam.
Zo was hij van 27 mei 1921 tot 31 december 1960 directeur
van de Coöp. Zuivelfabriek te Hengelo Gld. Zijn verdienste-
lijk werk voor deze vereniging werd gehonoreerd met de
koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.
De Coöp. Raiffeisenbank te Hengelo Gld heeft bijna 50 jaar
van zijn werkzaamheid mogen profiteren als secretaris. Ook
bij de Centrale organisatie van de Raiffeisenbank te Utrecht
vervulde hij diverse functies, o.a. lid van het Onderlinge
Raiffeisen Garantie Fonds. Zelfs een commissie in de Raif-
feisenorganisatie droeg de naam Geertsma.
De commissie-Geertsma werd ingesteld als commissie voor
personeelsaangelegenheden. Daarnaast was hij ook lid van
de commissie 150 jaar Raiffeisen e.a.
In het zuivelwezen heeft hij de stoot gegeven tot betere
organisatie, o.m. als mede-oprichter van de coöp. handels-
vereniging de Graafschap te Aalten en de coöp. melkpro-
ductenfabriek de Berkelstroom te Lochem waarvoor hij de
bestuursfuncties van voorzitter en secretaris vervulde tot
zijn pensioenering.
Verder vervulde hij bestuursfuncties bij het botercontrole-
station Gelderland-Overijsel te Deventer; commissie Geld-
verzekering van het FNZ; gezondheidsdienst voor dieren in
Gelderland.
Na zijn pensioenering bleef hij nog adviserend bestuurslid
van het botercontrole-station.
De Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Hengelo Gld
ondervond in de persoon van wijlen J. C. Geertsma, een
energiek bestuurslid, welke functie hij ruim 37 jaar uit-
voerde als secretaris en voorzitter, resp. 16 en 21 jaar.
Bij het afscheid hiervan werd hij benoemd tot ere-voorzitter,
terwijl het hoofdbestuur van de GMvL hem benoemde als
lid van verdienste.
Naast deze maatschappelijke functies was hij ook gedurende
lange tijd hoofd van de vrijwillige brandweer te Hengelo Gld
In oorlogstijd heeft wijlen de heer Geertsma zich ook geken-
merkt als een standvastig persoon. Door de bezetter werd
hij lange tijd als gijzelaar vastgehouden.

De schaapherder en zijn kudde
Alhoewel men overal in de weiden schapen ziet en bij het
naderend voorjaar de jonggeboren lammeren de lente aan-
kondigen, is het beroep of hobby, zo men dit betitelen wil
van schaapherder, nog maar sporadisch voorkomend.
In Rheden woont nog wel een schaapherder, die geregeld
met schapen over de Veluwse heide dwaalt, en luistert
naar de naam van Limbeek.
Van zijn positie als schaapherder, vertelt de heer Limbeek
op vele plaatsen in deze omgeving, waarbij hij steeds aan-
dachtige luisteraars vindt.
Ook de UW te Hengelo Gld leek dit zeer interessant om
eens voor de bejaarden in de gemeente Hengelo Gld deze
schaapherder eens voor een lezing uit te nodigen.
De heer Limbeek toonde zich bereid om op dinsdag 20 maart
te komen vertellen over zijn aktieve loopbaan als schaap-
herder. Deze lezing zal worden verlucht met de vertoning
van dia's
Degene die voor deze lezing in zaal Concordia te Hengelo
belangstelling heeft, dient er goede nota van te nemen, dat
dit 's avonds plaats vindt, in tegenstelling tot de andere
aktiviteiten van UW, welke veelal 's middags worden ge-
houden.
Zie voor aanvangstijd en nadere inlichtingen ook de adv.
in dit blad.

De Bleijke en de fancy-fair
Voor het eerst in haar bestaan hield het bejaardencentrum
de Bleijke te Hengelo Gld een fancy-fair, die zich mocht
verheugen in een grote belangstelling.
Ruim 850 personen brachten een bezoek. Onder de bezoe-
kers, welke zowel 's middags als s' avonds een kijkje
kwamen nemen, was veel jeugd.
Op deze fancy-fair waren 12 onderdelen aanwezig, ver-
deeld over de grote zaal, bibliotheek, onder- en bovengang.
Er werd aktief deelgenomen aan de diverse attrakties, o.a.
spijkerslaan, sjoelen, bonen raden, bussen gooien, pijl
werpen, kansspel.
De keuken van het centrum werd ook bij de aktiviteiten be-
trokken.
Zo was er ook een smikkelhoek ingesteld, waar men zich
tegoed kon doen aan erwtensoep enz., terwijl er ook olie-
bollen aan de man werden gebracht.
Van deze fancy-fair zijn nog enige prijzen overgebleven,
waar over men inlichtingen kan inwinnen bij de admini-
stratie.
De opbrengst komt ten goede aan diverse aktiviteiten voor
de bewoners van het centrum o.a. een eigen krant.
Nogmaals wil de leiding van de Bleijke dank brengen aan de
middenstand voor haar medewerking, voor haar gaven aan
deze fancy-fair, waarbij de bejaarden zelf aktief waren, naast
medewerking door personeel en vrijwilligers.

Jeugdige zangklanken
Het kinderkoor Les Enfants, dat onder leiding staat van dhr.
Fritsma uit Doetinchem bereidt zich ten volle voor op haar
uitvoering van 24 maart in Ons Huis te Hengelo Gld.
Het programma hiervoor is goed gevuld. Naast optreden
van jeugd- en tienerkoor, verlenen ook medewerking het
tienerkoor de Keirakkertjes, Keijenburg en de accordeon-
vereniging Europoort., alsmede het trio The Friends.
Door Les Enfants zullen populaire liederen ten gehore wor-
den gebracht, dit alles met begeleiding.
De Keirakkertjes brengen o.m. Negro-spirituals en Oud-
Hollandse volksliedjes.
Door enkele leden van Les Enfants zullen enige piano- en
orgelsolo's verzorgd worden.
Les Enfants zal bij deze uitvoering weer in uniforme kleding
optreden.
Na de uitvoering kunnen weer nieuwe leden toetreden, waar
bij men vooral gaarne toetreding ziet in de leeftijdsgroep
van 12 tot 16 jaar.

Maico-coureur GERRIT WOLSINK

Zondag 18 maart
Kampioensmotorccross
te Hengelo Gld
Zondag 18 maart zal op het circuit 't Zand te Hengelo Gld
de strijd losbranden om de eerste kostbare kampioens-
punten in de 250 cc klasse senioren en internationalen.
De Hengelose auto- en motorvereniging Hamové is er weer
in geslaagd een schitterend programma samen te stellen,
te weten:
250 cc senioren en internationalen (Kampioenswedstrijd)
500 cc senioren en internaionalen
Zijspannen senioren en internationalen
Bovenstaand programma waarborgt een prettige cross-
middag met een maximum aan spanning, dit zeker door de

deelname van veel topfiguren uit de Nederlandse motor-
crosswereld.

In de 250 cc komen aan start de kampioen van vorig jaar:
Stef van der Sluis op zijn nieuwe Yamaha, die de strijd zal
moeten aanbinden tegen Jo Lammers, de fabrieksrijder voor
het Spaanse merk Montesa.
Hoe de krachtsverhoudingen tussen deze twee coureurs
zal liggen, is nu nog een vraag. Maar dat ze hard zullen
gaan, staat zonder meer vast.
Een kaper op de kust is ongetwijfeld Jan van Beek uit
Zelhem op Husqvarna, die al enkele fraaie successen heeft
behaald. Ook de Vordense coureur Jan Oosterink die van
Maico op Montesa is overgestapt, mag men niet uitschake-
len voor een van de bovenste plaatsen, als ook een Jos
Klumper uit Apeldoorn.
Het Hamové-lid Gerrit de Haan zal" in deze klasse zijn par-
tijtje geducht meeblazen, de capaciteiten zijn aanwezig.
Benieuwd zal men zijn naar de verrichtingen van Wiebe
Plötz en Jan Roessink, die na lange afwezigheid wegens
een ongeval weer op de motor is gestapt.
Ook Hans Rietman ui1 Doetinchem zal aan de strijd deel-
nemen.

De 500 cc "senioren en internationalen brengt de Hengelose
coureur Gerrit Wolsink aan start.
Gerrit die vorig seizoen enkele zeer goede resultaten boekte
in de Grand Prix en daardoor de aandacht van Maico op
zich vestigde, is mede hierdoor fabrieksrijder voor dit merk
geworden.

Hij wil alles op alles zetten om ook eens de Coupe 't Zand
te winnen, die hem al menigmaal door pech is ontgaan.
Als tegenstrevers heeft hij Hans Bel, Harrie Driessen, Henk
Knuiman, Henk Wassink, ObyHiemstra, Hans Polsvoort,
Frans Karsmakers.

Zij allen zullen trachten Gerrit van de overwinning af te
houden. Jo Roelofs uit Gorssel die nu Maico berijdt zal
ook in de strijd gaan. Verder aan start o.a. Esse Anneveldt
, Hans Eenink, Roei Elting.

Ook de Lochemse H-rijder Hans Polsvoort gaat in Hengelo
van start.

Bij de grote kanonnen, de zijspanklasse is de gehele top
vertegenwoordigd. Dit garandeert een keiharde strijd.

Alle rijders voor de FIM-cup komen in Hengelo Gld.

Kampioen Broer Dirksx Rikus Lubbers met Bart Notten, Ton
van Heugten, Jan ten Thije, Cor den Biggelaar. Ook Ad
Ridderhof met Jan Koning zullen zich in het strijdgewoel
storten. Onlangs reed hij in Lummen in België ook een blub-
bercircuit een goede wedstrijd. Hij zal zijn uiterste best doen
het de grote jongens uitermate lastig te maken.

Al met al een programma waar crossliefhebbers hun hart
aan kunnen ophalen.

Daarom, kom zondag 18 maart naar 't Zand, u zult er geen
spijt van hebben.

Kerkdiensten

Ned. Herv. Kerk

WOENSDAG 14 MAART
7.30 uur n.m. Ds J. P. Kabel

Bidstond voor gewas en arbeid

ZONDAG is MAART
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds J. P. Kabel

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds J. P. Kabel

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel

WOENSDAG 14 MAART
7.30 uur n.m. Ds F. Gerbandy

Bidstond voor gewas en arbeid

ZONDAG 18 MAART
10 uur Ds J. Wiersma

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur Ds Sterringa

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur
H tftlnfopn (05753) 1420 b.q.g OOG

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de
week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keijenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6
ui;-- R K. kerkdienst

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur.
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
foor te Hengelo Gld

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9 10 uur. Spreekuur:
dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19
tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.
fel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:
Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:
mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,
Tel. 05755-236

Tegellijm
FOBYPLAST(watervast)

Voegenweis

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 .Hengelo G

Gemeentenieuws

Gemeente
Hengelo Gld

Gelegenheid storten van vuil door
particulieren

Aangezien nog regelmatig informaties worden ingewonnen

over de mogelijkheid tot het storten van vuil door particu-

lieren, volgt hieronder nogmaals de thans van kracht zijnde

regeling.

Op de stortplaats te Hengelo Gld kan gestort worden huis-

en tuinafval tot een maximum van 1 m3 ineens en wel uit-

sluitend op zaterdagen tussen 8 en 11.30 uur.

Grotere hoeveelheden aan huis- en tuinafval dan 1 m3 en

andere soorten afval, zoals puin, stompen en dergelijke,

kunnen alleen gestort worden op de regionale stortplaats

te Zelhem aan de Kampweg tegen betaling van ƒ 3.— per

m3 (hiervoor zijn bonnen ter secretarie verkrijgbaar).

De openingstijden van de stortplaats te Zelhem zijn:

a op werkdagen van 9-12 uur en van 13-16.30 uur

b op zaterdagen van 8-10 uur


