
58e jaargang no 51 dinsdag 19 december 1989 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider inge-

werkt: geen wrijving

meer!

2 Afgeschuinde kast:
mooier, minder licht-
verlies.

3 Inlooptrechter:
speciale vorm, minder
lawaai en wrijving

4 Kleur opwinder en
lint zijn gelijk: mooier
aan binnenzijde.

5 Stopsysteem in onder

lat.

6 Alu en pvc lamellen
in dezelfde kleur:
beiden kunnen aan
één woning gebruikt
worden.

7 Kastdikte: l en 1,2 mm
stevig, geen golvingen
in kast

8 Dichting in onderlat:
goede afsluiting tegen
tocht, minder lawaai
bij neerlaten.

Bel nu voor informatie!

05753-1210
(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

EUGELIIMK ZONWERING

Perfekt in Rolluiken & Zonwering

S

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

OUDEJAARSDAG

potbiljarten
om wild en vleesprijzen

Kerstavond gesloten

Ie Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend

vanaf 14.00 uur

Kerstaktie '89
Inleveringtermijn

opplakvellen met

goede oplossing

VERLENGD
t.e.m.

Veel plezier er mee

met de feestdagen!

INLEVERADRESSEN TE HENGELO:

Wolters, Kerkstraat 17, Winters, Spalstraat 8, Langeler, Spalstraat 5,

Schröder, Ruurloseweg 1, Raterink, Raadhuisstraat 10

INLEVERADRESSEN TE KEIJENBORG:

Besselink, Hengelosestraat 12, Hermans, Past. Thuisstraat 8

VOOR IEDER GOED OPGEPLAKT VEL (KERST-

MOTIEF) ONTVANGT MEN EEN FLES WIJN EN

KANS OP HET WINNEN VAN DE HOOFDPRIJS:

MIDI-SET

Goedkeuring aktie KvK Zutphen, 13 oktober 1989, nr. 89034

Inl.: penningmeester H. W. Langeler, Spalstraat 5

l

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

Kunstjes op de lange latten? Wandelen in de kou?
Ga gerust uw gang, maar kom eerst voor uw
REISVERZEKERING naar

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
Reisverzekering

volwassenen v.a. f 0.80
p.d.

kinderen v.a. f 0.60
p.d.

Winters part-

dekking

Skiën v.a. f3.25
p.d.

Langlaufen v.a. f2.25
p.d.

Auto- en motorcascoverzekering

(tijdens vakantie)

Automobilistenhulp

Annu l er i ngs verzeker ing

Voor informatie:

BOLIESTRAAT 40 - 7001 BD DOETINCHEM -TEL. 08340-34025
SPALSTRAAT 26 - 7255 AC HENGELO GLD - TEL 05753-3000

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende
e*

Lid N.V.A. goederen, taxaties en juridische adviezen.

»•— —>
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IBliCJn SERVICE

Fa. WIENDELS l Grandioze Kerstakt/e
Ruurloseweg 50 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1871

EN MEDEWERKERS

wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig 1990

Omdat het kerst is Als U op 21, 22 of 23 december bij ons uw tank komt vullen,
bieden wij U tegen inlevering van onderstaande bon

een Viennetta ijstaart aan voor slechts

één PIEK

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Spalstraar 15 Hengelo iGld> Tel. 05753-1374

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Roneins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

BIJ DEZE WENSEN WIJ EEN IEDER

prettige kerstdagen en een voor-
spoedig 1990 toe.
Zondag 24 dec. zijn wij vanaf 18.00 uur ge-

sloten.

Ie Kerstdag gesloten.

2e Kerstdag geopend vanaf 14.30 uur

Zondag 31 dec. vanaf 14.30 uur weer het

ouderwets gezellige

POTBILJARTEN
o.a. wiidprijzen

's Avonds vanaf 19.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag vanaf 16.00 uur geopend

fam. Waenink en medewerkers

Noem

Adres

Plaats

Brandstofsoort

BIJ

SPAARZEGEL SPAARZEGEL' SPAARZEGEL !

+BIM 4BIM
SPAARZEGEL' SPAARZEGEL; SPAARZEGEL

Vraag gelijk even
onze nieuwe
spaar-katalogus
Nu sparen voor leuke

kado's

Vul onderstaande bon volledig in en wij zijn u graag van dienst

BIM-servicestation „VELSWIJK'
Openingstijden: maandag t.e.m. zaterdag 7.00 tot 21.00 uur,

zondag 9.00 tot 21.00 uur

BON

Postcode

Aantal kilometers per jaar



Een kerst LP, MC of CD is leuk om te geven. Platenbar „DE SPANNEVOGEL"

Waamelink's
bloemisterij - groente en fruit
Voor Kerstmis is er een BREED assortiment aan:

Kerststerren Snijbloemen
Kerstbakjes Kerststukjes
Wands tukken G r af takken

Voor de doe-het-zelvers is er ruime keuze in

Kaarsen (15 kleuren)
Div. ondergronden - moderne kleuren
l Jslandmos (3 kleuren)

KERSTBOMEN
en blauwe sparren
in ruime sortering v.a. 6.95

Vanaf 78 december bij besteding van 75.00 in onze
b/oemenzaak, een leuke attentie GRATIS

In onze groentewinkel volop keuze uit o.a.

champignons, paprika, bloemkool, witlof enz.
Vers gesn. soepgroenten 200 gr 1.98
Div. soorten rauwkost

250 gr v.a. 1.75
Geschrapte krieitjes 750 gr 1.50

Om teleurstelling te voorkomen en uw wensen uit te laten komen,

bestel vroegtijdig

Wij wensen U allen ook namens onze medewerkers

prettige kerstdagen en een
gelukkig 1990

Schildersbedrijf Regelink

Tip voor de Kerst

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo iGld> Tel. 05753-1374

Café Heezen
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

Zondag 24 en Oudejaarsdag 31 december

POTBILJARTEN
Per ronde prachtige prijzen

Hoofdprijs: f 250.-
Aanvang 14.00 uur

SCHRODERSTOFFEN

ROFITEER NU
Wij hebben een rek vol met leuke afgeprijsde

CONFECTIE
SWEATSHIRTS
MINI ROKJES
GEBLOEMDE BROEKEN
GEBLOEMDE BROEKROKKEN
TRUIEN
JOGGING BROEKEN
T-SHIRTS
TRICOT VESTJES

LEGGINGS

v.a. 30 tot 60% korting

Ruurlosevveg 1- Hen^cioGId.Telefoon 05753-1232

HET SUPER
EDITIE
JAREN '90

BESTE
BOEK
VOOR
DE WEG
Prijs f 98.00

Onder de
kerstboom

een pracht
van een

kado!
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Het leven is als een opengeslagen
boek. Doe er /ets mee.
Vrede onder de kerstboom,
voor nu en later.

Heden, verleden en toekomst

behoren bij elkaar, onverbrekelijk.

Boek- en kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Wilt u voor de feestdagen nog een

heerlijke SCHOTEL
o.a.

Zalmsalade
Huzarensalade
Russisch ei
Hors d'oeuvre

BESTEL DAN VROEGTIJDIG

Mogelijkheid tot bestellen t.e.m.
21 december

KERSTAVOND OM 8 UUR GESLOTEN

Met Kerst DINEREN?
Zondag en 1e Kerstdag geopend
1e Kerstdag geopend vanaf 15 uur

Kerstmenu op aanvraag

Tafelreservering mogelijk tot
21 december

TEL. 05753-1212 - HENGELO GLD

WEEKAANBIEDING

Stijlvol DAMAST TAFELLAKEN
maat 130x160 van 41.00 voor

36.00
maat 130x220 van 53.50 voor

(UI

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

WIJ WENSEN U

prettige feestdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

Ook in het nieuwe jaar staan wij met service,
kwaliteit en vakmanschap voor u klaar

F A . M U L L I N K
Radio - TV - video
Akkermansstraat 9 - VELSWIJK

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hoflstraat 7 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424



Zorg nu reeds voor het

JAAR 1990
SCHEURKALENDERS

PLATEN KALENDERS
KALENDERBOEKJES

ZAK-AGENDA'S

ALMANAKKEN
AUTO-JAARBOEKEN

POSTZEGEL CATALOGI

WEEK- EN MAANDKALENDERS

NIEUWJAARSKAARTEN

WOLTER
BOEKHANDEL - Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat Sla (Molenhoek) • 06768-3460

WIJ KUNNEN MET DE KERSTDAGEN BIEDEN

verse vis
Tong / Filet - Sliptong - Tongschor
Zalm - Zalmforel - Forel - Tarbot
Kabeljauwfilet - Schol - Krab
Kreeft - Haring

Gerookte zalm - Ger. paling/filet
Hollandse garnalen
IJslandse garnalen
Gerookte forel filet
Gerookte heilbot/filet
Salades voor op toast
Zalmsalade - Tonijnsalade
Krabsalade
Visconserven
Haring in marinade

Tevens verzorgen wij ook

visschalen met vishapjes
v.a. f 50.--

met o.a. gerookte zalm, haring, garnalen enz.

WIJ WENSEN U

Prettige feestdagen

is het thema van een

KERSTNACHTDIENST
op zondag 24 december

Aanvang 21.00 uur in de

Goede Herder Kapel
in de Veldhoek

TOT DAN

«*

l
Jeugddienstcommissie

Veldhoek

Biljartvereniging K.O.T.

organiseert tijdens de feestdagen
1e KERSTDAG 25 DEC.

GROTE KERSTBINGO
met o.a. vele

geldprijzen
Zaal geopend vanaf 18.00 uur
Aanvang 19.30 uur

Zondag 31 dec. Oudejaarsdag

POTBILJARTEN
Hier kan iedereen aan deelnemen
Aanvang 14.00 uur

Ie Kerstdag tot 18.00 uur gesloten
Oudejaarsdag na 19.00 uur gesloten

WIJ WENSEN U

prettige feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Café-restaurant

D'N OLDE KRIET
Dorpsstraat 25 - WICHMOND - Tel. 05754-285

BESPAAR TIJD EN GELD
Om onnodig wachten op 29 en 30 decem-
ber cr.s. te voorkomen kunt u vanaf heden

GOEDGEKEURD VUURWERK bestellen.

Er liggen VUURWERK-BESTELL/JSTEN
klaar op SPALSTRAAJ 73.

Besteld kunnen worden:

7.50

72.50

75.00

20.00

Juniorpakket
Knalpakket

Slerpakket

Pijlenpakket

Slerpakket

Sierpakket

25.00

30.00

Bestellen en betalen
voor 28 december '89

10% EXTRA
VUURWERK

AFHALEN van de bestelling op 29 en 30 december '89

uitsluitend aan personen van 76 jaar en ouder.

Verkoop vuurwerk op 29 en 30 december
7989 BANNINKSTRAAT 5, Hengelo Gld.

Keuze uit meer dan 700 soorten voor
redelijke prijzen.

ROOZEGAARDE
Sport & Mode
SPALSTRAAT 13

HENGELO GLD

Café Heezen
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN

Zaterdag 23 december

DE AMSTERDAMSE ROCK COVER-
BAND

ONE 2 MANY
O.a. covers van Status Quo en

Deep purple

Aa vang 21.30 uur

WIST U DAT:

installatiebedrijf Arendsen een all-round bedrijf is
if het bedrijf zich vooral richt op verbouwing - onderhoud - nieuwbouw
Jt het bedrijf jaarlijks uw CV controleert
if het bedrijf een landelijke erkenning heeft voor grote installaties
if het bedrijf een goede service biedt
+ het bedrijf U graag advies geeft

* wij u prettige kerstdagen en een gelukkig 1990
toewensen

Installatiebedrijf Jan Arendsen
en medewerkers
VORDENSEWEG 10 - 7255 BW HENGELO GLD
TEL. 05753-2511

VUURWERK
Wij hebben weer een schitterende collectie
VUURWERK voor u, van groot tot klein

pakketten en siervuurwerk
Teveel om op te noemen
ZEER VOORDELIG

Dit alles bij het bekendste adres

De vuurwerkspecialist

JANSEN - smid
Bleekstraat l - HENGELO GLD - Tel. 05753-1360

Verkoop op 29 en 30 december

Nu in onze KADO-SHOP
een rek met 2 moten

KAARSEN in ZO prachtige kleuren
Compleet met servetten en roosjes

Kado-shop „DE SPimïOGEL"

Gezellige feestdagen &

een ZINNIG 1990

EUGELINK

ZONWERING
Berkenlaan 56, Hengelo (Gld.),

tel. 05753-12 10
(Ook 's avonds en in het weekend)

Wij danken u voor het in ons ge-

stelde vertrouwen gedurende het

afgelopen jaar en hopen u ook het

komende jaar weer van dienst te

mogen zijn.

PRETTIGE FEESTDAGEN

„De schoenmaker" Willem v. Hal
Winkelgebied De Molenhoek
Raadhuisstraat - Hengelo Gld - Tel. 05753-2257

Bloemen-, groente- en truithuis

KUIPER
HENGELO GLD - TEL. 05753-1227

Voor de kerst grote sortering

KERSTSTUKJES
KERSTTAKKEN

KERSTSTERREN enz.
KERSTBOMEN

IN DE GROENTEWINKEL:

20 zoete mandarijnen 3.UU
zonder pit

15 zoete navel sinaasappels

5.00
l kg witlof 2.98

VOLOP

champignons, tomaten, noten enz
Graag vroegtijdig bestellen

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1990

Voor de a.s.
feestdagen

ELECTR. GOURMETSTELLEN
v.a. 95.-

ELECTR. FRITEUSES v.a. 99.-

KOEK. en WAFELIJZERS

FA. BESSELINK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD Tel. 05753-1215

CDA afd. Hengelo Gld

wenst U allen

prettige feestdagen

en een voorspoedig 1990

De fam. Heijink en medewerkers
danken U voor het genoten vertrouwen in 1989
en wensen U een goede kerst en een voor-
spoedig 1990 toe.

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN
EN MEDEWERKERS

WENST U

prettige kerstdagen



Een goed begin is het halve werk:
open een spaarrekening bij de
NMS. Prettige feestdagen.

Gl TS-LAMMERSBV
Spalstraat 26 • Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen.

Alle dagen volop
vers

AARDAPPELEN,
GROENTE &

FRUIT

Kruisbrinksewt-g 7 - Toldijk

Telefoon 05755-13(51

HEEFT VOOR U ELKE DAG VERS!

HEEFT DE BESTE KWALITEIT!

IS GESPECIALISEERD . . . . !

MAAKT DE MOOISTE FRUITMANDEN!

EN IS ZEKER NIET DUUR!

Aanbiedingen voor de feestdagen

zoete mandarijnen 25 voor 3.95

Blanke witlof
EIGEN OOGST TEGEN SCHERPE PRIJZEN

UIT ONZE SNIJKEUKEN:

div soorten rauwkost
per 300 gr v.a. 1.75

DEZE DAGEN

extra ruime sortering in exoten

VRIJDAG 22 DECEMBER
extra koopavond tot 21.00 uur

WIJ WENSEN U

prettige feestdagen en
een voorspoedig 1990

OPEN:

maandag t.e.m. donderdag 13.30-18.00 uur

vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur

zaterdag 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur

NOTARISKANTOOR

SCHELLENBACH
te Hengelo Gld

is gesloten vanaf

vrijdag 22 dec. 1989
om 12.00 uur

tot

dinsdag 2 jan. 1990

Muziekvereniging

St. Jan - Keyenborg

wenst iedereen

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1990

de Rabobank
wenst u

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1990

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21

Tel. 05753-2022

Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-1336

Rabobank

VOLOP KURKDROOG

VUURWERK

EEF JANSSEN
St Janstraat 39 - KEIJENBORG - 05753-1760

HENGELOSE EN
KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

ALGEHELE OPENSTELLING EN KOOPAVONDEN
VOOR OE WINKELS IN HENGELO EN KEIJENBORG

KERST:
x Woensdag 20 december tot 18.00 uur
x Donderdag 21 december tot 21.00 uur
x Vrijdag 22 december
x Zaterdag 23 december

tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

OUD EN NIEUW:
x Vrijdag 29 december
x Zaterdag 30 december

tot 21.00 uur
tot 16.00 uur

T.e.m. zaterdag 23 dec.

GROTE KERST-AKTIE VAN HKM
Profiteer ervan!

Geef een kadobon
voor een abonnement op de bibliotheek

Te verkrijgen tijdens de openingsuren van uw Algemene Bibliotheek.

Vrijdags doorlopend geopend van 15.00-20.30 uur.

AMBACHl .IJK SLAGER

Jan Stapelbroek
UW K R SI SLAG l R

N ORGIN

K RSTKADO

Als vanouds vertrouwd en niet duur

Bekend om zijn konstante kwaliteit

en zijn lage rundvleesprijzen!!
En niet te evenaren in

verse en droge worstsoorten

Geef nu uw

ROLLADE
en andere bestellingen door.

DOEN!!
Ook graag tijdig bestellen:

fondue- en gourmetschalen

TIP voor Kerstavond, ONZE

fijne en grove VERSE WORST
NIET VET, ZEKER WETEN!!

DENK AAN ONZE DAGREKLAMES IN DE WINKEL

Wij wensen U prettige kerstdagen

SLAGERIJ J. STAPELBROEK
Telefoon 1258 - na 18.00 uur 1249

NORDMENDE

KLEURENTELEVISIE
Type 6035, stereo 2x20 Watt,
met teletekst, briljante black
matrix beeldbuis 63 cm,
kast in donkerbrons
of leisteen-metalüc.
39 voorkeuze-
zenders,
afst. bediening

FA. BESSI INK
electr. installatiebedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

Bouw- en timmerbedrijf

GEBR. ABBINK
en medewerkers

KLOOSTERWEG 2 - HENGELO GLD

TEL. 05753-7343

WENSEN U

prettige feestdagen en een

voorspoedig 1990

föpsalpn
'L

WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1990

Timmerbedrijf

MEULENBRUGGE
SARINKDIJK 25 - 7255 MS HENGELO GLD - TEL. 05753-7201-2527

X Nieuwbouw
X Onderhoud - restauratie
X Verbouw van boerderijen

Prettige feestdagen en een voorspoedig 1990
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DRUKKERIJ WOLTER8

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Henfelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

V els wij k (Zelhem), St eenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Wat dacht U dit jaar
van een heerlijke
Keurslager-Kerst!

Voor rollades
kiest u
latuurlijk de
specialist!

Alles voor
een lekkere
soep

Gekruide runderrollade. van het varken
of van 't kalf, u 'heeft maar voor 't kiezen
Hand geknoopt en op maat gemaakt.
Gevulde rollades. half om half? Geen
enkel probleem!

ROULETTES
500 gram 8.95

Feestelijk vlees
runderrosibief en zijlende

varkensfilet en fricandeau

contrafilets en entrecotes

verse kip en bouten
verschillende soorten biefstuk

Lange VARKENSHAAS
100 gram Z.UU

Heerlijkheden
op de boterham

schenkels, ossestaart

• poulet, mergpljpen

Mager SOEPVLEES
500 gram

FILET NOL
een buitengewoon smakelijk

gevulde varkensoester!

100 gram

Gekookte achterham

Gebraden rosbief

Gevulde kalfsborst

Ardenner ham

100 gr 2.50

100 gr 2.95

100 gr 2.95

100 gr 3.50

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.

Tel. 05753-1269

Fondue en gourmet
Wij maken voor u de mooiste fondue-
en gourmetschalen.

Let op onze dagreklames
in de winkel!

AKTIE:
Bij inlevering van f 40.— aan kassa-
bonnen ontvangt u

één ijstaart voor f 1.00
Geldig van 19 t.e.m. 30 dec. 1989

IPrettige feestdagen

AEG magnetron
PX118Z:
Magnetron met 11 liter thermoruimte en
2 vermogensinstellingen (30% en 100%),
dus ook geschikt voor ontdooien.
Uw diner in een mum op tafel!
AEG-prijs 460,-. OOM iktieprlji

399r

Philips magnetron
AVM730:
Nieuwste magnetron 'Space Cube' 50,
met een. inhoud van 32 liter. Geschikt
om 2 borden naast elkaar te plaatsen.
Roterende energieverdeler. Vermogen
750 Watt. Philipsprijs 1185,-.

799.-

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

Wij wensen u prettige feestdagen

Verse GROENTE en
FRUIT koopt u bij:

Bestel VROEGTIJDIG voor uw
KERSTDINER

rauwkostsalades
en schotels
Als voorgerecht heerlijk gevulde
AVOCADO naar keuze

kip- of garnalen 2.95

HONOLULU 250 gr 2.45

Gem. sla 250 gr 2.95

Stroganoffsaus
250 gr 2.95

Alle dagen aanvoer van

verse groente - fruit
X o.a. prachtig BLANK WITLOF,
K KOGELHARDE SPRUITEN, HAGEL-« WITTE BLOEMKOOL, MOOIE

KROPSLA, VENKEL, BROCCOLI,
«KOMKOMMERS, TOMATEN,

EIKENBLADSLA, LOLLO ROSSO
enz.

l
Heerlijk zoete en zeer sappige

% navel sinaasappels

2 v.a. 25 voor 6i85

£ Clementines mandarijnen
M v.a. 30 voor 6i95

« Speciaal voor de
Kerstdagen voorradig

f5 KIWI'S, GRANAATAPPELS,
MELOENEN, AUBERGINES,
RADIJS, AVOCADO'S, TUINKERS,
CARAMBOLA'S, IJSBERGSLA,
MANGO

Ook in 1990 weer betrouw-

bare en scherp geprijsde

OCCASIONS

VOLOP

verse champignons
Oesterzwammen.

Kantarellen
VROEGTIJDIG BESTELLEN

SPECIALIST in het opmaken van

mooie FRUITSCHALEN
Gaarne VROEGTIJDIG bestellen

DEN HERTOG
ijs- en pudding-
specialiteiten
o.a.

feestelijke roomijstaart
9.95

Div. soorten TULBANDEN,
PUDDING, literbak IJS in diverse
soorten

DIABEET IJS EN PUDDING

Ook een ruime keus
div. soorten NOTEN, DOPPINDA'S,
VERSE ZUIDVRUCHTEN, DADELS,
VIJGEN, KASTANJES

APPELS per kist, div. soorten o.a.
goudreinetten voor appeltaart, of
-flappen, bij ons veel voordeliger

Let op onze EXTRA VOORDELIGE

DAGREKLAME

op de borden

UW
kwaliteits groenteman

KLEIN WESTLAND
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1054

I

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Verkoop
Bloemenkas

In onze verkoop bloemenkas
Weer volop

KERSTSTUKKEN • HULST
DENNEGROEN enz.

KERSTMATERIALEN
voor de doe-het-zelvers

Grote sortering in o-a-

KERSTSTERREN en
CYGLAMES

K E R S T B O M E N
en Servische sparren

met of zonder pot

w»i

Klein Westland - fa. Wijnbergen

en medewerkers

wensen U prettige feestdagen

en een voorspoedig 1990

KERSTPAKKETJE

St Janstraat 28 Kdjenborg GW Tel 05753-1977

Rijdt U liever nieuw?

Wij leveren elk merk!

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Wij danken U allen voor het vertrouwen
dat wij ook dit jaar weer van U mochten
ontvangen en wensen U allen fijne kerst-
dagen en een voorspoedig 1990 toe.

Gediplomeerde vakmensen

'• MAANDAGS GESLOTEN



Voor KADO'S naar ,DE SPANNEVOGEL'
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKBestel vroegtijdig uw

Tevens verzorgen wij ook uw

fondue- en gourmetschaal

KERSTVOORDE

OSSESTAAR1

RUNDERRIBSTUK
500 gram 8.95

GEKOOKTE TONG
100 gram 1.68

GEBRADEN FRICANDEAU
100 gram 2.18

Voor iedere klant ligt er een

leuke attentie klaar
tijdens de kerstweek (zolang de voorraad
strekt)

TEVENS WENSEN WIJ U

prettige kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar

SLAGERIJ

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

*&-*m^

Tel uy> Jfengüo

Uw Echte Bakker
maakt met de
kerstdagen
voor U:

afd. BANKET:

KERST-
SLAGROOMTAART
van 17.50 voor 14.UU

Afd. BROOD:

KRENTENSNIT
gevuld met Zwitserse room

6.98
afd. BANKET:

Chipolata- of aard-
beienbavarois
0,7 liter 7.00

BESTELT U VROEGTIJDIG, DIT VOORKOMT
TELEURSTELLING

Wij wensen U hele fijne kerst-
dagen

BAKKERIJ

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie Ï*I$'***"*"

lijn 3 070-614 614

Zomervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de zomervakantie? Begin met een

bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de zomer-

reisprogramma's voor u klaar. Gratis, net als de

nieuwe Rabobank ZomerVakantieWijzer.

Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk.

Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21

Tel. 05753-2022
Keijcnborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-1336 ^^

Rabobank Q
Meer bank voor je geld

Wij zijn ruim gesorteerd in

koek- en wafelijzers
*

Installatiebedrijf

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalsïraat 14, 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 1285

Tevens wensen wij U prettige Kerstdagen

en een voorspoedig Nieuwjaar

KERSTIDEEëN BIJ UW SLAGER

HEERLIJKE KERSTROLLADES
o.a runder - rundertïlet - varkensfilet
h.o.h. rollade

Ossehaas - varkenshaas - cordon bleu
rosbief • varkensoesters - snitzeis

kogelbief - haasbief - kalfsoesters
kalfssnitzels

Heerlijke SALADES - Fijne PATé'S

Fijne VLEESWAREN
o.a. gebr. rosbief - gebr. rollade
geurige achterham - cassellerrib
pekel vlees

ALLES UIT EIGEN KEUKEN

Bij aankoop van f 30.» aan vlees of vleeswaren

eenlJSTAARTvoorfl.50
TEVENS VERZORGEN WIJ

FONDUE- EN GOURMETSCHALEN

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

SLAGERIJ

Nieuwenhuis
KEIJENBORG - TEL. 05753-1320
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Haal 'n heerlijk verse kerststol
in huis voor de
Feestdagen ^

KERSTSTOL groot 1200 gram - klein 800 gram

KERSTKRENTEBROOD vanaf 800 gram

KERST ROZIJNENBROOD vanaf 300 gram

BOTER KERSTKRANS

BOTER KERSTSTAAF

TULBANDEN groot en klein

KERSTKRANSJES, amandel - suiker

KERSTKRANSEN, amandel - suiker

KERSTTAARTEN

vanaf f 10.00, f 12.50, f 15.00, 20.00

Wij wensen U prettige Kerstdagen
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Maak van uw broodmaaltijd
een Feestmaaltijd

uw bakker heeft alles ovenvers klaar

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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3INUVM 30 NVA - Ü3XW8 3INdVM 3Q NVA

21 22 23 27 28 29 30 dec.

KERST-meubelshow
ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS
met schriftelijke prijsgarantie

Tijdens de Kerst-show speciale aanbiedingen In

geheel massief eiken meubelen
in zowel blank, honingkleur of donker eiken

GRAAG TOT ZIENS IN DE ZAAK MET SERVICE!!

PHNNEVDCEL
MEUBEL-EN TAPUTENHUIS

hengelo(gld)

COnCORDIP
Loot U eens heerlijk verwennen tijdens
de aanstaande feestdagen. Op bestelling
verzorgen wij graag d/v. salades, bitter-
garnituur en dranken.

Tevens wensen wij u prettige feestdagen

Ada en Wim Boerman
en personeel

kerstavond, Ie kerstdag en oudejaarsavond gesloten

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING,DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461



zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

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

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Jambon d'Ardenne

100 gram 2.49

Paté Provensale

100 gram 1*49

Schouder filetrollade

kg 9.98

Spuitsneeuw

bus

Kerstservetten

vanaf

1.95

2.40

AH Goudse jong belegen

kg 8.90

Kerst slagroomtaart

650 gram 0.99

AH roomijs

4 smaken liter 4.99

AH slagroom

1/2 liter 2.99

Woensdag 20-12'89

Hutspot

kg 1.98

Donderdag 21-12-'89

Kipfilet

500 gram 5.98

Vrijdag 22-12-'89

Avocado's en kiwi's

500 gram Z.OU

Zaterdag 23-12-'89

Mager rundergehakt

500 gr 548 kg 9.9B

Zaterdag 23-12-'89

AH dubbelvla

3 smaken liter 1.79

Woensdag 27-12-'89

Gehakt h.o.h.

500 gr 348 kg 5.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke dag-

bladen

Slijterij „De Zon"
Geldig tot 1 jan. 1990

Florijn jonge jenever

feestprijs liter 11 .911

Nürnberger Glühwein

liter 5.95

Slijterij „De Zon"
Geldig tot 1 jan. 1990

Methode champanoise
Bernard Massard

fles

Offley port Ruby

fles

11.95

11.95
Chico navelsinaasappels

2 kg Z.99

Voorgebakken:

AH croissants

4 stuks 2.95

1.99

Woensdag 20 dec. de

gehele dag geopend

Donderdag 22 en vrij-

dag 23 dec. tot 21 uur
geopend

Wij wensen U allen
PRETTIGE

FEESTDAGEN

fam. Wansink

en medewerkers

Wij wensen U
prettige Feestdagen

en een Voorspoedig 1990

V
H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI.
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-8181.

Ettenseweg 39, Ulft. Tel. 08356-83141.
V

en wensi U prettige feestdagen

Uitnodiging
Kerstshow
Op 2e Kerstdag van 11.00 tot 17.00 uur en op
27,28,29 en 30 december houden we
opnieuw een grandioze Kerstshow. U bent van
harte welkom. U kunt kennis maken met de laatste
actuele woonmode zoals Tender, een nieuwe collectie
klassieke meubelen. Vanzelfsprekend staat de koffie
klaar en voor iedereen is er een leuke attentie
Tot ziens op onze Kerstshow.

ij wensen u prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1990.

Q lubbers
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. 05753-1286

en een voorspoedig 1990

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel.05753-3828

DE DRI :VI TOL
speelgoed en hobby



De kooplieden van de Hengelose
vrijdagmiddagmarkt hebben voor
de Kerst weer tal van

SUPER AANBIEDINGEN
voor U.

Kom naar de markt en doe uw
voordeel!!

Poe l ie r

HOFFIYIAN
LAREN (Gld.)
g 05732-1395

kg 8.70

kg 8.75
100 gr 1.55

KALKOEN

KALKOENDIJEN

KALKOENFILET

KALKOEN DRUMSTICKS
kg 6.75

BRAADKUIKENS

HAZEBOUTEN

HAZERUGGEN

WILD KONIJN
enz.

Alles Hollandse produkten

kg 5.45
l
/2 kg 5.75

% kg 9.25

kg 9.20

SUPER AANBIEDING:

WARME KERSTSTOL 5.75
2 voor 10.--

Tevens alle soorten

KRANS JES, groot of klein
100% roomboter

250 gr roomboter kransjes
met suiker 2.75

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05760-19771

Onze kerstreklame:
Bij aankoop van vis, ongeacht de
hoeveelheid

100 gr NOORSE GARNAAL
van 2.50 voor 1.50

Zolang de voorraad strekt

K. GROENVELD
GROENTEN EN FRUIT

10 grote sinaasappels of
20 grote mandarijnen

4.95
.

& \

jfan het rpftJPflSH K jih>

500 gr jonge Boeren 6.95
500gr20+Halvetta 6.75
100 gr Brie v.d. mat 1.75
100 gr Petritaart 1.60
100 gr Bresse Bleu 2.00
Wij wensen ieder

prettige feestdagen
en een voorspoedig 1990

Demi-Byou
heeft bijna alles op het gebied van

SIERADEN
o.a. ook

sjaals - luxe ceinturen
Bij inlevering van deze bon

10% korting op alle artikelen

Bloemenhandel

poessmk
SPECIAAL VOOR DE KERST

KERSTBAKJES v.a.6.50
Voiop CYCLAMEN
KERSTSTERREN
en BLOEIENDE HYACINTEN

Taxibedrijf

B E R T L A M M E R S
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G

TEL. 05753-3005

taxivervoer
ziekenvervoer voor alle fondsen

busjes (8 personen)

rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg 6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak

Geopend ^ l
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur',

zaterdag 8.00 15.00 uur

MAALTIJDEN
Vers bereid in eigen k euken

Wekelijks drie verschillende maaltijden

voor een prijs

tussen f 11.-- en f 15.-- p.p.

Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 20 uur
behalve 's woensdags

En kent u ook onze PUDDING?
Toch eens proberen!

RESTAURANT LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

Zutphen Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356^
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koerïershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

KERSTBOMEN
— groen of blauw vanaf 4.50

— met of zonder kluit

— dwergdennen in pot

NIEUW

— bloeiende kamerplanten

— kerstbakjes vanaf 3.50

Kom kijken naar onze weekaanbiedingen

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14
6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Sluiting gebouwen

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld. maakt
bekend, dat alle afdelingen ter gemeente-secre-
tarie (Raadhuisstraat 20)en de gemeentewerk-
plaats (Zelhemseweg 38) op 27, 28 en 29 dec.
1989 zijn gesloten, met uitzondering van het
buro voor de burgerlijke stand.
Het buro voor de burgerlijke stand is op die
dagen geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
Op 28 december 1989 is er geen spreekuur
van de burgemeester en de beide wethouders.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

Reparatie wasautomaten,

koelkasten, diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO GLD

Zonnestraal 13 - Tel. 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

KLEIN HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Echte appel-
liefhebbers opgelet!

Een nieuwe koelcel is open met harde, sappige

JONAGOLD v.a. 1.00 per kg
Te gek, zo lekker!l!

Maar ook ELSTAR - GOUDREINET en
GOLDEN OEUCIOUS

Voor het bakken

5 kg Lombarts voor f 2.50

Natuurlijk:

i f Horstink
Prinsenmaatweg 1
Steenderen/Rha
Telefoon 05755-1243

Kerk- en andere diensten
Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

ZONDAG 24 DEC.

10 uur ds Verhaere, H. Avondmaal
23.00 uur ds Bettink

Ie KERSTDAG
10 uur ds Verhaere

2e KERSTDAG
10 uur ds Verhaere
Gezamenlijk kerstfeest zondagscholen

Goede Herder Kapel

ZONDAG 24 DEC.

10.15 uur ds Hoogendam
21.00 uur ds. Rietberg (Jeugddienst)

Ie KERSTDAG
10.15 uur ds Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk

1e KERSTDAG
17.00 uur Kerstfeest

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 23 dec. 19.00 uur Woord en Communie-
dienst, met zang van het kerkkoor
Zondag 24 dec. 19.00 uur Gezinsviering

met zang van de kinderen
Zondag 24 dec. 23.00 uur Nachtmis Jongerenviering
1e Kerstdag 11.00 uur H. Mis

met zang van het kerkkoor
2e Kerstdag 10.00 uur Woord- en Comm.dienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur
en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.

18 t.e.m. 24 dec.

J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.

25 t.e.m. 31 dec.

B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

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 gpecialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling post bureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

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

Kruisvereniging

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).
Bezoek-adres: Kast.anjelaan 15, Hengelo (Gld.),
tel. 05753-2345.
Kantoor Steende: en: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld .
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden. tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10 00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned Patiënten ver. (af d. 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.



Mede dankzij U is 17 november 1989 een bij-
zondere en onvergetelijke dag geworden.
Heel hartelijk bedankt!
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik
U fijne feestdagen toe te wensen en een goed
1990.

NICO en JANETTE EIJCK-WIJN

Henge'lo Gld. december 1989.

DANKBETUIGING

De grote hoeveelheid bloemen, kado's en
warme felicitaties, welke wij op ons 25-jarig
huwelijksfeest 13 november j.l. mochten ont-
vangen, hebben ons een onvergetelijke dag
bezorgd.
Mede namens onze kinderen willen wij bij deze
iedereen hartelijk danken die hieraan heeft bij-
gedragen.

HERMAN EN HANNY LUIMES

7255 KZ Hengelo Gld, december 1989.
Wichmondseweg 16

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven en belangstelling die wij
zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ont-
vangen na het vrij onverwachte overlijden van
onze lieve man, vader en opa

WILLEM WASSEVELD

betuigen wij u onze hartelijke dank.

G. J. Wasseveld-Bruil
kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, december 1989.
Het Karspel 38.

Langs deze weg wil ik een ieder, die mijn
25-jarig dienstjubileum door belangstelling,
felicitaties en geschenken, in welke vorm dan
ook aan mij aangeboden, tot een onvergetelijke
belevenis hebben gemaakt,
hartelijk bedanken.

J. DINKELMAN

Een ieder die wij, op welke wijze dan ook,
hebben ontmoet het afgelopen jaar
WENSEN WIJ

goede kerstdagen en
een gezegend 1990 toe
JOHAN EN GERRIE EPPINK
Dorpsstraat 37 - Steenderen

Koster N.H. Kerk - Uitvaartverzorging
Agent: drukkerij Wolters Hengelo Gld

CHR. ZANGVER.

„LOOFT DEN HEER"

Wij wensen U allen

prettige kerstdagen en

een voorspoedig 1990

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
EN MEDEWERKERS

BAAK - HENGELO GLD
TEL. 05754-677
TEL. 05753-2996

WENST ALLEN

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 1990

GEDIPLOMEERD

O.R.U.N. instructeur
voor het geven van

PRIVÉ LESSEN
zowel dressuur als springen

Ook voor het uitbrengen van uw springpaard
zowel

landelijk als nationaal
N.H.S.

TEL. 05753-1258 of 1249

Loodgieters, Electro Techn. Inst. Bedrijf, Gas-Water, CV

FIRMA BERENDSEN

Wij installeren: * Nieuwbouw - Verbouw
* Onderhoud - Reparatie

(dag en nacht service)
Verkoop- en reparatie inrichting van huishoudelijke apparaten
Poelsweg 23, Keijenborg, telefoon 05753 - 26 94
Leeuwencamp 14, Baak, telefoon 05754 - 9 20

De FA. BERENDSEN
en medewerkers

WENSEN U EEN

gelukkig kerstfeest
en een voorspoedig 1990

B. GROTENHUYS
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD

WENST U

prettige kerstdagen en

gelukkig nieuwjaar

Voor onderhoud van slo-
ten, bermen, zandwegen.

Loonbedrijf A. J. Klein
Starink, tel. 05755-1527,

Toldijk

Te koop hout voor kachel
of openhaard (eiken)
wintervoorraad. Tel.

08344-595 of 05753-7446.

Evt. bezorgen

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
reiniger

Huur slechts f 10.— p. dag

Verbluffend resultaat

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

PRACHTIGE

SIERKAARSEN
bu
De Spannevogel

Te koop KERSTBOMEN
met en zonder voet
bij ATOMICA
p/a A. Goossens,
Steenderenseweg 11.
Hengelo Gld. tel.
05753-2139.

Te koop Honda XR 500
RB, bouwjaar 1981, i.z.g.st
Tel. 08344-565, bellen tus-
sen 18.00 en 20.00 uur
Vraagprijs f 2750,—

Fam. van Dorssen
Kervelseweg 5, Hengelo

wenst U allen

voorspoedige feestdagen

en een gelukkig nieuwjaar

Te koop cons. aardappels
Surprise, onbespoten en
handgeraapt. Steenblik,
Nieuwenhuisweg 4, Vorden
(zijweg Lankhorsterstraat)
Tel. 05753-1770

Het oudjaar traditioneel
uit met:
x goed gevulde oliebollen
x appelbeignets
x Berliner bollen
De fijnste kwaliteit vindt u
bij: '

bakkerij Kreunen
de zaak voor mensen met
smaak

VUURWERK
Jansen - smid
Bleekstraat 1 - Hengelo G

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

STAATSLOTEN

Staatsloten van trekking
januari
alleen te ver-
krijgen
van donderdag 21 t.e.m.
zaterdag 30 dec.

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12 - Hengelo G.

's Maandags gesloten

Het oudjaar lekker pikant
uit met:
x onze overheerlijke sau-

cijzen

ham-kaas broodjes
x ragoutbroodjes en pas-

teitjes
Bakkerij Kreunen
de zaak met smaak

VUURWERK
Jansen - smid
Bleekstraat 1 - Hengelo G

Het oudjaar lekker fruitig
uit met:
x ananasrondjes (mmm)
x appelbeignets en bollen
x appelflap, -carree, -punt

-mandjes
Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Voor de kerst te koop:
kalkoenen en konijnen,
eventueel geslacht. Goos-
sens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. 05753-1670

Gevraagd in Hengelo Gld
een of meer kleine kin-
deren waar ik voor mag
zorgen + event. huishou-
delijk werk. Ruime erva-
ring met kinderen. Liefst
halve dagen, anders 2 a 3
hele dagen per week.
Brieven onder no 51
bureau de Reclame

VUURWERK
Jansen - smid
Bleekstraat 1 - Hengelo G

ZELF BAKKEN?
Dan toch zeker met de
beste bakkersgrondstoffen
x kwaliteits meel
x verse gist
x gewassen krenten en

rozijnen
x sucade, oranjesnippers
enz. enz.
Bakkerij Kreunen
helpt u verder!

Kerstbomen, vers van het
land, met kluit f 9.50
zonder kluit f 7.50
Zelhemseweg 14, Hengelo
Tel. 05753-3034

Jan Oostendarp
chef lotto-toto PAX
wenst een ieder

prettige kerst-
dagen
en een

gelukkig nieuw-
jaar

Taxibedrijf Bert Lammers
en medewerkers

WIJ WENSEN U

prettige kerstdagen en

een gelukkig 1990

DIENSTEN DIERENARTSEN
Onder de rubriek van de kerkdienst enz. staat voor
de dienst van de dierenartsen een foute opgave.
Hier volgt de juiste opgave
23, 24, 25 en 26 dec. heeft dierenarts Eil dienst
30, 31 dec. en 1 en 2 jan. heeft dierenarts van Ingen
dienst.

NVEV

Opgewekt stapten 25 dames in de bus voor een mid-
dagje servicesalon.

In de AVRO-studio werden ze ontvangen met koffie
en cake. Hierna werd de directe TV-uitzending bij-
gewoond. Het is toch wel interessant om dit eens
een keer van naby mee te maken.
In de avond kwam het gezelschap terug in Hengelo.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Week van 5 t.e.m. 11 december 1989
De 6e uitgekeken naar stropers. Deze konden niet
worden achterhaald.
Tevens ging bij 2 bedrijven het alarm over. Beide
keren loos.
De 7e aangifte opgenomen van vernieling en diefstal
van vlaggen en vlaggenhouders aan de Raadhuis-
straat.
Op de kruising Rondweg-Wichmondseweg vond een
aanrijding plaats. De bestuurder van een personen-
auto reed vanaf de Wichmondseweg linksaf de
Rondweg op. Hij zag een van rechts over de Rond-
weg komende vrachtwagen over het hoofd. Deze
week uit naar links en kwam toen in botsing met een
tegenligger. Gelukkig geen gewonden.
Aan de Spalstraat werden uit een kledingzaak 2
jacks ontvreemd. De knaap kwam op een fiets en
ging daar ook weer mee weg. 1 paars met zwart jack
opschrift LOAD en een donkergrijs jack.
De 8e werd in de Keijenborg een jeugdig persoon
aangehouden die met vuurwerk een bordje vernield
had. Proces-verbaal terzake baldadigheid.
De 9e wederom een vals inbraakalarm ontvangen.
Tevens bemiddelend opgetreden i.v.m. gezinsproble-
men. Er waren ook buurtproblemen omdat een per-
soon ladderzat voor zijn woning stond te krijsen,
vermoedelijk omdat hij het sleutelgat niet kon vinden
Bij onze komst was een en ander toch gelukt.
Omstreeks 23.00 uur weer het voornoemde valse
inbraakalarm ontvangen.
Enige vermoedelijke Hengelose knapen waren deze
avond weer zo flink diverse kerstbomen in de Raad-
huisstraat te vernielen.
De 10e werd een groene damesfiets op de Ruurlose-
weg aangetroffen. Geen postcode, wel een frame-
nummer 2085328.
Tevens in de Keijenborg bemiddeld terzake buren-
problemen i.v.m. geluidsvoerlast.
De 11e aangifte opgenomen terzake vernieling ruit
van een basisschool. De ruit werd met een klinker
in-gegooid.
Aan de Raadhuisstraat werd een vlag ontvreemd.
T.h.v. de kruising Hazenhutweg-Varsselseweg vond
een aanrijding plaats tussen 2 personenauto's.
De bestuurder, komende uit de Hazenhutweg nam de
bocht te ruim en kwam op de andere weghelft van
de Varsselseweg tegen een tegenligger aan.

Franke

OLIEBOLLEN VERKOOP AKTIE
Het is zo langzamerhand traditie geworden dat aan
het eind van het jaar een oliebollen verkoop aktie
wordt gehouden voor de N.H. kerk te Steenderen.
Dit jaar zullen u zakken met 10 oliebollen worden aan-
geboden op vrijdag 29 december 1989.
Door aanschaf van nieuwe appartuur bij de leve-
rancier is de kwaliteit nog beter dan voorgaande
jaren. Reden te meer voor u om straks 1 of meer
zakken te kopen.
Naast de huis aan huis verkoop bestaat de mogelijk-
heid om van te voren oliebollen te bestellen bij de
heer L. H. Boenink, Paardestraat 5, tel. 05755-1395.
Op vrijdag 29 december kunnen ook zakken olie-
bollen afgehaald worden tussen 11.00 en 12.00 uur
in „Het Anker" te Steenderen.

BIJEENKOMST ANBO
Op 11 dec. werd in zaal Concordia te Hengelo Gld
een goed bezochte openbare bijeenkomst van de
ANBO gehouden, waar de verschillende facetten van
het wonen van ouderen te Hengelo Gld besproken
werd. Door de aanwezigen werden diverse grieven
naar voren gebracht, zoals te hoge ramen, in het
geheel geen zon in de woonkamer, te hoge keuken-
kastjes, het aanrecht op de verkeerde plaats, geen
2e wc en hiervoor ook geen aansluiting.
De manier van bouwen vond men over het algemeen
niet gezellig. Over het onderhoud niets dan lof.
Verder bleek dat men over het openbaar vervoer
zeer slecht te spreken was. Zelfs bij ,,de Bleijke"
is geen bushalte.
Dit zijn slechts enkele gegevens waaruit duidelijk
blijkt hoe belangrijk deze bijeenkomsten zijn waarbij
dergelijke wensen van ouderen naar voren komen en
de ouderenbonden, in dit geval, de ANBO, veel voor
zijn leden kan doen.

CHEMOCAR
De chemocar komt op 23, 24, 25 en 26 januari 1990
opnieuw bij u langs voor het inzamelen van klein
chemisch afval.
De chemocar zal door middel van een geluidsinstal-
latie kenbaar maken wanneer hij bij u in de straat is.

HET LICHT
Het leven is niet altijd licht
veel kan ons hier bezwaren
wij leven nog in duisternis
van eindigheid der tijd, der jaren.
De donk're dagen in het jaar
het somD re ais de zomer zwicht
doet menigeen verlangen naar
de koesterende warmte van het licht.
Dat stralend door het duister breekt
voor wie het heeft gevonden
een innerlijke gloed ontsteekt
die niet aan stal of ezel is gebonden.
Uat licht, zo klein in al z'n luister
verdrijft de grootste donkerheid
dat licnt scnijnt over 't dodenduister
dat Licnt schijnt in de eeuwigheid l

GEERT HOLTERVELD
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Het is de bedoeling dat u het klein chemisch afval,
zo mogelijk m de originele verpakking, persoonlijk
DIJ de inzamelaars van de chemocar argeeft. Bent
niet thuis, vraag dan uw buurman of buurvrouw dit
voar u te doen.
Mocnt u vragen hebben omtrent de inzameling, dan
kunt u contact opnemen met de heer H. Punte, van
de ardeimg gemeentewerken, telefoon 1541,
toestel 32.

ÜAMNIEUWS
i wee teams van DCH speelden een uitwedstrijd,
het 3e ging naar Libergen. N. Hoelofsen gat weer
het goeae voorbeeld door te winnen, maar helaas
kon alleen H. Walgemoet nog een punt toevoegen
en verloren l. van Manen en b. Goorman hun parUJ.
riet 2e team speelde tegen Vorden 4. W. EykeiKamp
en G. botterman verloren, B. Stege en H. DijKman
speelden remise., U. Kreunen en b. Harkink wonnen.
Üe eindstand werd dus 6-6, terwyi er meer had in-
gezeten.
onderlinge uitslagen:
J. rteijink-A. Versteege 2-0, G. Botterman-H. Zonnen-
berg 0-2, A. Hoebmk-H. Hulshof 2-0, J. Vos-B. Goor-
man 2-0, J. Wentink-H. Luimes 0-2, R. Klein Bramel-
J. bcnabomk 2-0, J .Luiten-G. Haltman 0-2.

UITBREIDING COLLECTE ALGEMENE BIBLIO-
irtttrv ntiMÜtLU GLD
De collectie boeken van de algemene bibliotheek
aan de öterreweg te Hengelo üid, heeft werderom
een runKe uitbreiding ondergaan,
tr zijn op allerlei gebied veel nieuwe titels bijge-
komen en net is zeer zeKer de moeite waard om dat
te gaan ontdekken.
Uoor te lezen blijrt men bij en waar kan dat dan
beter geschieden als met boeken uit de bibliotheek.

ïtNioOiMbltLLING VAN OUDE KERKELIJKE
rvUNbï 11 VltHAKKER
L)e bint Wiilibrorüusparochie te Vierakker zal op 2e
Kerstdag een tentoonstelling houden van alle kerke-
liJKe benodigdneden uit de laatste eeuwen welke be-
waard zijn gebleven, maar die al jaren niet meer ge-
bruikt worden.
Veel mooie kleding in alle liturgische kleuren, waar-
onder veel handwerk, voorwerpen die gebruikt wer-
den bij bijzondere gelegenheden als processies, jubi-
lea e.d. zullen in de kerk te zien zijn.
Foto's, dia's en ander materiaal dat bewaard ge-
bleven is vanat de stichting, zullen tentoongesteld
worden in het naastgelegen Ludgerusgebouw.
Daar is dan ook gelegenheid om eventueel een con-
sumptie te gebruiken.
De tentoonstelling wordt gehouden in het teken van
de restauratie en is geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
in het kader van de restauratie zal van de bezoekers
een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.
Tevens is het een mooie gelegenheid om onze kerk,
bijna 120 jaar oud, te bezichtigen. Aan de hand van
een aantal vragen wordt u dat gemakkelijker gemaakt
Ook kinderen kunnen op die manier deze kerk goed
bekijken.

KERSTSTAL IN DE R.K. KERK TE STEENDEREN
Evenals voorgaande jaren wordt u weer in de gelegen
heid gesteld om de kerststal in de R.K. Kerkte Steen
deren te bezichtigen. De misdienaarsgroep die daar
elk jaar weer zo'n 300 manuren insteekt, doet dat met
veel zorg en inspanning. Dit resulteert dan ook in een
waar meesterstuk dat het aanzien meer dan waard is
In het middelpunt staat natuurlijk kindje Jezus met
Jozef en Maria. Dicht bij hen zijn de os en de ezel
die een plekje hebben gevonden in de grot welke in
de berg is uitgehouwen.
Op de berg zijn de herders of op een kampvuurtje
hun potje aan het koken of ze zwerven meteen kudde
schapen. De mensen uit het dorpje zitten lekker warm
binnen getuige het verlichte stadstafereel.
De koningen hebben de voorkeur voor een rustplaats
rond het borrelende meertje, waarin de vissen niet
zullen ontbreken.
Al met al is het een rustig en vredig schouwspel dat
u kunt komen bezichtigen met familie, kennissen en
vrienden. Ook voor de kinderen is het een leuke af-
leiding op de zondagmiddagen waarop de kerk spe-
ciaal is opengesteld.
Openingstijden zijn: 1e kerstdag van 12 tot 16.30 uur,
2e kerstdag van 11 tot 16.30 uur, oudejaarsdag van
13.30 tot 16.30 uur, nieuwjaarsdag van 13.30 tot 16.30
uur en zondag 7 jan. van 13.30 tot 16.30 uur.
Tijdens de openstelling zullen er misdienaars aan-
wezig zijn die aan de bouw hebben meegeholpen en
er ook het een en ander over kunnen vertellen. Het
geheel wordt voortdurend opgeluisterd door een
sfeervol muziekje op de achtergrond.

Voor de a.s. feestdagen

van alles voor uw KEUKEN op het gebied van

KOKEN - BAKKEN - BRADEN
WIJ WENSEN U TEVENS

prettige feestdagen en een
voorspoed! i g 1990

BESSELINK
KADO'S EN HUMS HOUD

Hoek Raadhuisa;traat-Bannink*traat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215



U allen een hele fijne Kerst

en een gelukkig nieuwjaar gewenst

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16- HENGELO GLD - Telefoon 05753-1455

K. F. LUBBERS EN MEDEWERKERS

Afval ontstaat overal waar geleefd en gewerkt wordt. Dus ook in het

huishouden. Ieder huishouden produceert gemiddeld ruim 300 kilo huis-

houdelijk afval per jaar. Dat is een flinke berg. Bij deze hoeveelheid is

steeds een paar kilo die niet in die zak of die vuilnisbak thuishoort. Dat rij n

bijvoorbeeld de batterijtjes, het half lege blikje verf, of dat kleine beetje

fixeer dat al jaren in de kast stond.

'Wat maken die paar batterijtjes of dat ene blikje nu uit ?' I) at lij kt maar

zo'n klein beetje. Mis. Bij elkaar verdwijnt op die manier in de Neder-

landse huishoudens ieder jaar bijna 20 miljoen kilo chemisch afval in de

vuilniszak, de container of in het riool. Omgerekend is dat meer dan 35

kilo per minuut!

Ook kleine
hoeveelheden
chemisch afval heb-
ben grote gevolgen

Wat gebeurt er met het huisvuil?
En dus met de schadelijke stoffen
die er tussen zitten? Een gedeelte
van ons huisvuil wordt geslprt. Als
er schadelijke stoffen in dit huisvuil
zitten, komen die rechtstreeks in de
bodem. Daar kunnen ze het grond-
water vervuilen. Nu is 70% van ons
drinkwater afkomstig uit grond-
water. Het is dus mogelijk dat die
schadelijke stoffen later in het drink-
water terechtkomen.

Er wordt ook huisvuil verbrand.
Hierbij gaan de schadelijke stoffen
zo de lucht in en komen ze na
verloop van tijd weer terug op de
bodem. Chemisch afval dat door de
gootsteen of het putje in de straat
wordt gespoeld, veroorzaakt ook
grote problemen. De schadelijke
stoffen gaan immers met het afval-
water naar de zuiveringsinstallatie.
Zo'n installatie kan die stoffen vaak
niet aan en het hele zuiverings-
proces komt stil te liggen.

Hoe dan ook, de stoffen komen
verspreid in ons milieu terecht. En
krijg ze er dan nog maar eens uit.
Natuurlijk, lucht en water kunnen
gezuiverd worden. En de bodem
kunnen we schoonmaken. Maar dat
kost veel geld. En dan is het nog
maar de vraag of we alle stoffen
aankunnen. De beste en de voor-
deligste manier is ervoor te zorgen
dat deze stoffen niet in het gewone
afval terechtkomen. Apart houden
dus.

Door het chemisch afval te
scheiden van het gewone huisvuil en
apart in te leveren, kan het op de
meest geschikte manier verwerkt
worden in speciale verbrandings-
ovens. Of het kan veilig worden
opgeslagen. Tegenwoordig is het
met allerlei moderne technieken
steeds vaker mogelijk dit chemisch
afval geschikt te maken voor
hergebruik. Van verfresten kan
bijvoorbeeld weer goedkope verf
gemaakt worden. Oplosmiddelen
zijn na destillatie weer goed
bruikbaar en afgewerkte olie kan na
speciale bewerking weer als
brandstof gebruikt worden.

Apart houden en
inleveren

Iedereen kan op eenvoudige
wijze een steentje bijdragen om
problemen met het milieu te
voorkomen. Allereerst door te
zorgen dat er niet onnodig veel
chemisch afval bijkomt. Gebruik
geen liter kwastreiniger als het
ook met minder kan. Gebruik niet
meer bestrijdingsmiddelen dan
strikt noodzakelijk. Gebruik zo min
mogelijk batterijen.

Maar het allerbelangrijkste:
Houd het chemisch afval apart van
het overige afval. Ook bij twijfel of
het wel echt chemisch afval is. Lever
het in. Lever ook steeds de lege ver-
pakking in, omdat die nog restanten
van het produkt kan bevatten.
Omdat het meestal om kleine hoe-
veelheden gaat, is het handig om dit
afval enige tijd op te sparen. Doe het
nooit zomaar in de vuilnisbak. Laat
het nooit zomaar weglopen in de
WC, de gootsteen of een putje in de
tuin.

Waar inleveren?
In alle Nederlandse gemeenten

is de inzameling van klein chemisch
afval nu goed geregeld. Alle ge-
meenten hebben een depot voor
chemisch afval. Ook bij veel
speciaalzaken kan chemisch afval
worden ingeleverd. Oude medi-
cijnen kunnen bijvoorbeeld vaak bij
de apotheek worden ingeleverd;
veel fotospeciaalzaken nemen lege
batterijen in.

Om welke stoffen
gaat het?

Cfflë
Olie is een beruchte milieuver-

vuiler. Iedereen kent zo langzamer-
hand de rampen met de olietankers
op zee, waardoor zeewater en strand
worden vervuild en er onder de
vogels vele slachtoffers vallen. De
olievervuiling door allerlei kleine
oorzaken bij elkaar is in feite groter
dan die door de spectaculaire
scheepsrampen. De olievervuiling is
dan ook dichter bij huis. Het gaat

niet alleen om smeerolie uit de auto
of motorfiets. Maar ook om fietsolie
en naaimachine-olie.

Gebruik bij het olieverversen
een emmertje met een deksel, om de
afgewerkte olie in op te vangen.
Lever de olie in bij het gemeentelijk
depot voor chemisch afval. Er zijn
ook garages en tankstations die
afgewerkte olie innemen.

Batterijen
Het is het beste om zo weinig

mogelijk batterijen te gebruiken.
Batterijen bevatten namelijk zware
metalen als kwik en cadmium. Deze
stoffen zijn schadelijk voor het
milieu. Bovendien zijn batterijen
een relatief dure energiebron. Het is
aan te raden om zo veel mogelijk
gebruik te maken van apparaten die
zijn aangesloten op het lichtnet.

Als batterijen echt nodig zijn,
kies dan voor oplaadbare, batterijen.
Gooi oude batterijen nooit in de
vuilniszak. Lever ze in bij de
fotohandelaar of bij het gemeen-
telijk depot voor chemisch afval.

Verf enverfresten
Het afval van verf (maar ook van

bijvoorbeeld beits, lak en lijm) is
schadelijk voor het milieu. Verf
bevat stoffen, zoals kleurmiddelen,
vulstoffen, droogmiddelen, week-
makers, bindmiddelen, oplos-
middelen en soms conserveermid-
delen. Vooral de kleurstoffen
bepalen hoe gevaarlijk verf voor het
milieu is, omdat ze zware metalen
bevatten Kleurmiddelen zitten
natuurlijk ook in wateroplosbare
verf. Resten verf- dus ook waterop-
losbare - kunnen maar het beste
altijd met blik en al worden inge-
leverd bij het gemeentelijk depot
voor chemisch afval. Hetzelfde geldt
voor afgekrabde verfresten, oude
tubes lijm en afbijtmiddelen.

Fotochemicaliën
Bij het ontwikkelen en

afdrukken van foto's, worden pro-
dukten gebruikt die lang niet altijd
even vriendelijk zijn voor het milieu.
De chemische stoffen in de ontwik-
kelaar, fixeer, stopbaden en bleek-
baden vervuilen het milieu als zij na
gebruik door het riool worden
weggespoeld.

Bepaalde stoffen in de afgewerk-
te fotobaden reageren met de zuur-
stof die in het water zit. Die zuurstof
is noodzakelijk voor de reiniging van
rioolwater. Ontwikkelaar bevat een
stof die giftig is voor waterorga-
nismen. Fixeer bevat verschillende
schadelijke stoffen waaronder
zilver. Dat is een zwaar metaal dat
giftig is voor micro-organismen die
voor de zuivering van water zorgen.

Het zilver kan teruggewonnen wor-
den en als grondstof worden her-
gebruikt. Ook tast fixeer lood aan en
kan in loden afvoerleidingen lekka-
ges veroorzaken.

Het is dus zaak om de
afgewerkte chemicaliën apart te
houden (dus niet bij elkaar gooien)
en ze in te leveren bij het gemeen-
telijk depot voor chemisch afval.

Cosmetica en
resten medicijnen

Ook in nagellak en remover en in
de conserveermiddelen die in veel
cosmetica (zoals huid- en haarver-
zorgingsprodukten) gebruikt wor-
den, zitten stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu.
Daarom horen restjes en lege tubes
en potjes niet in de vuilnisbak. Lever
ze in bij het gemeentelijk depot
voor chemisch afval.

In de medicijnen (ook homeo-
pathische) zitten uitgekiende
hoeveelheden chemicaliën, die
een bedreiging zijn voor het
milieu. Resten medicijnen horen
daarom niet in de vuilnisbak.
Spoel oude pillen, poeders en
drankjes nooit weg door de WC. Ze
moeten worden ingeleverd bij een
apotheek of bij het gemeentelijk
depot voor chemisch afval.

Bestrüdings-
middelen

Bestrijdingsmiddelen zijn er
altijd op gericht planten (bijvoor-
beeld onkruid) of dieren (insekten)
te doden. Er zitten veel gevaren aan
het gebruik van bestrijdingsmid-
delen. De kans dat de gebruiker per
ongeluk het gif binnenkrijgt, is
groot. Daarnaast komt een bestrij-
dingsmiddel vroeg of laat in het
milieu terecht.

Het spreekt voor zich dat daar
dus heel voorzichtig mee omgegaan
moet worden. Of beter nog, dat deze
bestrijdingsmiddelen helemaal niet
gebruikt worden. Soms is het echter
onvermijdbaar. Dat moet dan heel
voorzichtig gebeuren. En zo zuinig
mogelijk. Het is aan te raden eerst bij
een vakman advies te vragen.
Restanten bestrijdingsmiddelen
horen niet thuis in de vuilnisbak,
maar moeten worden ingeleverd bij
het gemeentelijk depot voor
chemisch afval.

Schoonmaak-
middelen

In het huishouden worden regel-
matig scherpe of bijtende middelen
gebruikt, bijvoorbeeld chloor,
ammoniak, roestverwüderingsmid-
del, spiritus, zoutzuur, aceton,

ovenspray, koperpoets, zilverpoets,
gootsteenontstopper, vlekkenwater,
wasbenzine, petroleum, terpentine
(peut), thinner, speciale reinigers
voor bad en vloeren, strijkijzers,
ruiten, meubels, WC en sanitair,
tapijten etc. Zulke middelen kunnen
schadelijk zijn voor onze
gezondheid en voor het milieu.

Zo heeft bijvoorbeeld chloor een
vernietigende werking op bacteriën
in het water. Maar ook de bacteriën
die in het afvalwater nuttig 'afbre-
kend' werk doen, worden door
chloor vernietigd. Met alle gevolgen
van dien. Zonder hulp van bacteriën
is het veel moeilijker het water
schoon te krijgen.

In het algemeen is een een-
voudig sopje van zachte of vloeibare
zeep geschikt voor bijna alle schoon-
maakklusjes. Dit is ook nog milieu-
vriendelijk en goedkoop. Al die
speciale schoonmaakmiddelen zijn
vaak helemaal niet nodig. Een kleine
moeite om de verschillende schoon-
maakmiddelen die in huis zijn te
bekijken. Welke middelen zijn er?
En welke zijn overbodig?

Resten van de schoonmaakmid-
delen mogen niet worden weg-
gespoeld door de WC, of op straat of
in de tuin gegoten worden. Restjes
mogen daarom nooit bij elkaar
gegooid worden, maar moeten
worden ingeleverd in een goed
afgesloten fles bij het gemeentelijk
depot voor chemisch afval.

Als u meer wilt weten, dan kunt
u met uw vragen terecht bij de ge-
meente. Bovendien is er een gratis

brochure over huishoudelijk che-
misch afval. Deze brochure kunt u
bestellen bij het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
(VROM), Bureau Beheer & Distri-
butie, Postbus 20951, 2500 EZ
's-Gravenhage.

De volgende
stoffen moet u
apart houden en
inleveren
Batterijen
Oude medicijnen
Fotochemicaliën
Verfresten
Olie
Terpentine
Kwast reiniger
Wasbenzine
Verfafbijtmiddelen
Schoonmaakmiddelen
Bestrijdingsmiddelen(+ verpakking)
Schrijfmachinelinten
Type-out-vloeistof
TL-buizen/energiezuinige lampen
Accu's met accuzuur
Petroleum
Cosmetica (remover, nagellak)
Zuren
Spuitbussen
(Kapotte) kwikthermometers

En verder alles waar u over
twijfelt of het chemisch afval is.


