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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

EEN KNAL-AANBIEDING OP DE VALREEP
Onze laatste kans dit jaar om u nog eens te verwennen!
Graag gedaan met een overheerlijke, sappige

Verse KIPPEPOTEN 1 kg

Voor het gezellige avondje

KERRIE of
CHAMPIGNONGEHAKT

500 gram 4.95

Let op onze dagreklames
in de winkel!

AKTIE:
Bij inlevering van f 40.— aan
kassabonnen ontvangt u

één ijstaarl voor f 1.00
Geldig t.e.m. 30 dec. 1989

SPECIAL
FILET NOËL

Ons grote sukses,
per 100 gram

195
P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.

Tel 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Verzorgingscentrum ,De Bleijke'

Grote OLIEBOLLEN-AKTIE
t.b.v. de afdeling dagverzorging

U kunt bij ons uw bestelling plaatsen voor

oliebollen en dergelijke TOT vrijdag 29 dec.,

18.00 uur - Tel. 1844.

Afhalen van uw bestelling zaterdag 30 dec.

tussen 14.00 en 17.00 uur.

SPORT GOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Spalstroai2i

Natuurlijk maken wij ze weer
voor U:

oliebollen, appelbeignets,
appelbollen
IN DE REKLAME DE LAATSTE DAGEN!!

SAUCIJZE-
BROODJES

de smaak is raak 5 stuks

APPELFLAPPEN
krakend vers 5 stuks

Ook wij wensen U een goed 1990
toe!!
Wij zijn met VAKANTIE

van 2 tot 16 januari
Woensdag 17 januari zijn wij er weer

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

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
Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-1336

Rabobank Q
Meer bank voor je geld

Te koop hout voor kachel
of openhaard (eiken)
wintervoorraad. Tel.
08344-595 of 05753-7446.
Evt. bezorgen

VERSE WOflST
500 gram
COTELETTO'S
per stuk

ZURE ZULT
100 gram

HAMWORST
100 gram

5.15

1.35

0.98

1.35

Schutterij E.M.M, en
Hengelose Majorette Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben
wij ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met eeen nieuw jaar voor de boeg
hopen wij die aandacht vast te mogen
houden.

Dank voor alle vertrouwen en wij
wensen een ieder een goede jaar-
wisseling en een voorspoedig 1990.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel 05753-1374

wenst U een
gelukkig nieuwjaar

AUTOBEDRIJF WASSINK
Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

Telefoon 05753-1262

wenst u een voorspoedig 1990

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

Wij wensen u een
voorspoedig 1990

P.S. 2 januari zijn wij GESLOTEN

SLAGERIJ

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

m
LU

QC

LU

O

z
<

cc
LU

CÜ

D I l •• D • lBakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Voor
30

CD

oud en neiuw maken
wij

OLIEBOLLEN - APPELFLAPPEN >

APPELFLANZEN - SAUCIJZEN o

enz. enz. ^

W/j wensen u een gelukkig nieuwjaar |

Dinsdag 2 jan. GESLOTEN »
LU

Q

I
XV8 3INdVM 3Q NVA - 3WÜVM 3Q NVA

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (Molenhoek) • 06753-3460

SPECIAAL

voor de laatste week van 7989

geen 6 maar 7

ZOUTE HARINGEN nu
10.00

WIJ WENSEN EEN IEDER

een voorspoedig

en een gezond 1990

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. l januari 1990

WIJ KNALLEN HET JAAR UIT
MET ONZE SLIJTERIJPRIJZEN!
l Itr. Florijn jenever 17.45
l Itr. Florijn citroenbrandewijn

12.95
l Itr. Dujardïn vieux 17.95

(gratis miniatuur)

l fles Cockburn port-ruby 12.95

l fles Grand Marnier rouge

32.95
l fles Sisca - crème de cassis

14.95
l fles Jeanmaire - champagne

29.95
l fles Henkei l trocken - sekt

14.95
Bel 05753-1252 en het wordt

gebracht.

DEZE
WEEK KNALPRIJZEN

JACKS, TRUIEN, PANTALONS etc.

(TOT 50%
korting)

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383



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

GERRITS-LAMMERS BV
Spalstraat 26 • Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

Spaarbank

Specialisten in Sparen.

Café-restaurant

T HOEKJE

OUDEJAARSDAG

potbiljarten
om wild en vleesprijzen

W/j wensen een ieder

een voorspoedig 1990
OUDEJAARSAVOND

NA 18.00 UUR GESLOTEN

NIEUWJAARSDAG
VANAF 14.00 UUR GEOPEND

«EHEHSHQP

Wij zijn gesloten
van

1 t.e.m. 15 jan.
Wij wensen een ieder
GELUKKIG 1990

^

SPALSTRAAT 12 - HENGELO GLD

Voor oud en nieuw lekkere hapjes

VERSE WORST, KARBONADE
SAUCI JZEN enz. enz.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Wij wensen U een goede
jaarwisseling en een goed begin

Ook nu weer als vanouds

POTBILJARTEN
op oudejaarsdag v.a. 13.00 uur

B.V. „'t AVERENCK"

Tevens alle leden en begunstigers

een prettige jaarwisseling

Haarmode

WIM VAN ONNA
KERKSTRAAT 7 - HENGELO GLD

Een voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF
BEEENDRACHT
de heurne 70 7255 CL hengelo gld.
Tel. 05753-2993

* Goede jaarwisseling en een voorspoedig 1990

* Zakelijk en privé alle goeds in 1990

* U toegewenst door alle medewerkers

* Dank voor het vertrouwen aan ons gegeven

Een goed uiteinde en een goed begin

ambachtelijk slager

JAN STAPELBROEK
staat er met een

ouderwetse HAP
borg voor.

Volop VERSE WORST, ook boerengrof

| SAUCIJZEN - KARBONADE etc.

Ambachtelijk slager J. STAPELBROEK

gezond vertrouwd

Tel. 05753-1258 - na 18.00 uur 1249

..... '
—-FLORUN

JONGE JENEVER
Puur of voor de mix

12.95

AMORETTO

i
SARONNO

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Accountantskantoor Th. J. Sloot b.v.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld - Telefoon 05753-1391

Dienstverleners op het gebied van accountancy,
belastingzaken, bedrijfsbegeleiding

en computerverwerking

wenst U allen een voorspoedig 1990

W/j danken u voor het vertrouwen dat U in 7989 in ons

hebt gesteld en zullen U ook In 7990 weer naar volle

tevredenheid van dienst zijn.

Wij wensen U een goed en gezond 1990

HARMSEN
VAKSCHILDERS

SPALSTRAAT 17

HENGELO GLD • 05753-1292*

ZELHEM • 08342-1998

UW BOVAG-LID EN

AP K-KEURINGSSTATION

AUTOBEDRIJF

Dik langwerden
Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND

Tel. 05754-621

wenst allen een voorspoedig 1990

P.v.d.A.
AFDELING
HENGELO GLD

een zeer voorspoedig 1990 toe

HENGELOSE AUTO- EN MOTOR VERENIGING

H.A.M.O.V.E.

wenst allen

een goed 1990 toe

Oudejaarsdag
Gezelligheid in de tent
rondom het ouderwetse

POTBILJARTEN
Deelname staat open voor iedereen

AANVANG 13.00 UUR

Org.: B.V. „de Keu"

CAFÉ WOLBRINK
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

Wij wensen iedereen

een voorspoedig 1990

V. en A.V. ,PAX'
wenst iedereen een

gelukkig en
voorspoedig
nieuwjaar toe

BOUWBEDRIJF

KLEIN ZESSINK
wenst allen een
gelukkig en voorspoedig
1990

/.ÜTQMOBIEIBEDPJJF
r\

?EUGEOT-TALBOT DEALER

Wij wensen U allen een

voorspoeJig 1990

SCHOONHEIDSSALON

ALIE DINKELMAN
Fokkinkweg 9 - HENGELO GLD

wenst allen een gelukkig
en voorspoedig 1990

MEMELINK
assurantiën
SPALSTRAAT 11 - HENGELO GLD

wenst U allen

een voc: goedig 1990

Dirigent, bestuur en leden

Hengelo's Gemengd Koor
wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

Spalstraat 3 Hengelo Gld.Tel. 05753-2488

Een gelukkig 1990

toegewenst

AUGUST EN LIESBETH SMEENK



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

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

ATTENTIE!!!

Bij onverwachte
sneeuwoverlast

Bel uw groenspecialist

Met onze

VCLHYDRAULISCHE
SNEEUWPLOEGEN
maken wij snel

TOEGANGSWEGEN, PARKEER-
PLAATSEN, BEDRIJFS
TERREINEN E.D.

SNEEUWVRIJ
Vraagt u eens vrijblijvend

informatie en prijs

UW GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD

Tel. 05753-2619

Wij zijn 2 januari 1990

G E S L O T E N
Meubel- en Tapijtenhuis

„DE SPANNEVOGEL"

Wij wensen U

een voorspoedig 1990

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Wij wensen u allen een gezond
en gelukkig 1990

Fam. G. en G. A. Botterman
en personeel EDAH

Dinsdag 2 jan. 1990
de gehele dag GESLOTEN

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kentu ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En va n 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

TE KOOP:

OPEL ASCONA TRAVELLER '85 11.500,—

VW JETTA DIESEL '84 12.500,—

HONDA JAZZ '84 8.250,—

CITROëN VISA DIESEL '85 8.500,—

HYUNDAI PONY '88 12.000,—

OPEL KADETT CARAVAN DIESEL '86
13.000,—

VERDER

div. auto's met APK en garantie

Prettige jaarwisseling
en een goed 1990

B E R T U S E Ü G E L I N K
Z.-E.weg 113 - BAAK -Tel. 05754-448

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor het

genoten vertrouwen in ons bedrijf.het afge-

lopen jaar.

Wij hopen dat wij in 1990 ook u weer van dienst

mogen zijn voor uw

TUINWERKZAAMHEDEN

Wij wensen u een goede jaarwis-
seling en een gelukkig 1990.

IS GETEKEND:

uw groenspecialist

G. J. BOSMAN
en medewerkers
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Wij wensen U allen

een voorspoedig 1990

Hamschijf

500 gr 348 kg 5.98

AH zonnebloemolie

liter 1.59

AH rozijnen

500 gram 1.69

Brie van de Mat

100 gram 1.69

AH oliebollen

10 stuks

AH appelbeignets

5 voor

Goudreinetten

2 kg 1.99

Slijterij „de Zon"
Florijn jonge jenever

liter 17.50
Nürnberger Glühwein

liter v.vv
Bernard Massard

fles 11.95
Offley port ruby

fles 1.95

Donderdag 28-12-'89

Kippebouten

kg 3.49

Vrijdag 29-12-'89

Bananen

kg 1.29

Zaterdag 30-12-'89

Tartaar

500 gram 4.98

Dinsdag 2-1-'90

Fijne verse worst

500 gr 348 kg 5.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke dag-

bladen

Zaterdag 30 dec. en
zondag 31 dec. Oudejaarsdag

wederom ons traditionele

POTBILJARTEN
puntbiljarten • doelschieten etc.
Beide dagen aanvang 13.00 uur

Org.: biljartver. 't Centrum

Cafe-bar-zaal

WINKELMAN
KEIJENBORG

Tevens wensen wij U
een voorspoedig 1990

De CPB
wenst allen een voorspoedig 1990

en tot ziens op de

NIEUWJAARSVISITE
4 jan. 14.00 uur in Ons Huis

H O T E L L A N G E L E R
wenst vrienden en
bekenden fn voorspoedig
1990 toe.

Onze zaak is Oudejaarsavond na
20.00 uur gesloten

Wij beginnen het nieuwe jaar
kalm aan,

n.l. l, 2, 3 en 4 januari

GESLOTEN

Wij wensen u allen

een voorspoedig 1990
HOTEL-CAFE-RESTAURANT-SLIJTERU

„LEEMREIS"
HENGELO GLO

Denk aan het vroegtijdig
bestellen van

SALADES

VEEHANDEL GEHARD BULTEN
HOOGSTRAAT 9 - TOLDIJK

wenst u allen

een voorspoedig 1990

de K

wenst u voorspoedig 1990
Ruurloaeweg 45 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2616

Wij wensen U

een voorspoedig 1990

EEF EN ALY JANSSEN
St Janstraat 39 - KEIJENBORG

Hengelose Hengelsport Ver.

Het bestuur wenst een ieder

een voorspoedig 1990
en de leden

een goede vangst



IVO ...

is mijn naam en ben geboren op 16 december
in het St. Jozef ziekenhuis te Doetinchem.

Mijn gelukkige ouders:

BERT EN WIUO WOERTS

Plataanweg 16,
7255 AZ Hengelo Gld.

Zondag 17 december is, na een liefdevolle ver-
zorging in het bejaardencentrum „de Bleljke",
in alle rust op 92-jarige leeftijd overleden onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA FREDERIKA BANNINK
weduwe van Hendrik Jan Buunk

Hengelo Gld, J. F. Buunk
M. F. Buunk-Til

Hengelo Gld, J. M. Ie Feber-Buunk
Eist (Gld), H. J. van Burk-Buunk

P. van Burk

Doetinchem, E. R. Buunk
M. W. Buunk-Vries

kleinkinderen en achterkleinkind

Bejaardencentrum „de Bleijke", Hengelo Gld,

Beukenlaan 37.

De begrafenis heeft donderdag 21 december in
familiekring plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Hengelo Gld.

Correspondentie-adres:
J. F. Buunk, het Karspel 112, 7255 CV Hengelo

DANKBETUIGING

Voor uw blijken van belangstelling en mede-
leven na het overlijden van onze vader

HENDRIK JAN JANSEN

willen wij u hartelijk bedanken.

Het was voor ons een troost te weten hoe-
velen ons verdriet deelden.

Fam. Jansen

Baak, december 1989.

Kalver- en varkens-
handel

H. van LEUSSEN
De Veersweg 2 - BAAK

wenst een ieder

een goede jaar-
wisseling en een
gelukkig 1990
GEVRAAGD:
CURSISTEN
voor de cursus schilderen
op zijde.
Start 25 januari a.s.
Voor meer inlichtingen:
W. J. Nijenhuis, Paulus
Potterstraat 4, Zelhem
Tel. 08342-2445 ».

Te koop volbloeddragende
vaarzen met goede pro-
ductiecijfers.
W. Kornegoor, Heerder-
weg 11, Vierakker,
tel. 05754-453

A. MAALDERINK

varkenshandel, Hengelo G.
wenst een ieder een
voorspoedig 1990.

Te koop gevraagd: koel-
kast, wasmachine, in goede
staat. Tel.05753-2771,
's avonds na 18.00 uur

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts f 10.— p. dag
Verbluffend resultaat

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING
POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN ,
Hofetraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

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

DAMNIEUWS
Het 1e team ontving thuis Sinderen. Het werd een
vriendelijke wedstrijd, waarbij aan het eind toch nog
om de punten moest worden gestreden.
Hierbij trok Sinderen aan het langste eind. G. Half-
man en J. Luiten verloren hun partij, terwijl A. Hoe-
bink als laatste een winstpartij had. H. Luimes, H. Vos
J. Vos, J. Heijink en H. Zonnenberg, speelden gelijk.

Uitslagen onderlinge competitie:

N. Roelofsen-B. Goorman 2-0, G. Kreunen-A. Ver-
steege 2-0, B. Harkink-H. Dijkman 2-0, E. Berendsen-
J. Wentink 1-1.

Stand:

H. Luimes 9-17, J. Luiten 11-17, H. Vos 8-14.
R. Klein Bramel 10-15, N. Roelofsen 9-13, G. Kreunen
7-9.

V.V.D.
AFDELING HENGELO GLD

wenst u in alle opzichten

een goed 1990

HKM scoort goed bij het kopend publiek
Slotavond met extra prijzen afsluiting van geslaagde St Nicolaas-aktie

OO0 B.V. "CONCORDIA '54"
— • wwwx*^

OLDEJOARSDAG
is 't weer zowiet,

Dan goat wi'j noar

„Concordia" um te

POT-
BILJARTEN
veur vette prieze

Veur 'de niet-biljarters
do'w ok wat!

Org.: B.V. Concordia '54

De beste wensen voor een ieder!

ROOKVERBODEN IN OPENBARE GEBOUWEN
Ingaande 1 januari 1990 zal een wettelijk rookver-
bod van kracht worden in de voor het publiek toe-
gankelijke ruimten van het gemeentehuis.

De verplichting tot het instellen van rookverboden
bestaat ingevolge de Tabakswet. Doelstelling is om
de niet-roker te beschermen tegen tabaksrook en
^literaard om het roken te beperken.
De rookverboden moeten ook worden ingesteld voor
de ruimten in beheer bij instellingen op het terrein
van de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienst-
verlening en het sociaal-cultureel werk, alsmede voor
inrichtingen op het terrein van de sport en voorts de
basisscholen.

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL
Op woensdag 3 januari a.s. is de eerste schrijfavond
van Amnesty International in Hengelo Gld.
Van 19.00 tot 20.30 uur kan in „de Bleijke" een brief
geschreven worden.

Het gaat over een neuro-chirurg in Malawi, een tech-
nisch student in Birma en een 56-jarige man in Syrië,
die al 18 jaar gevangen wordt gehouden.
Voorbeeld brieven zijn aanwezig.

KERSTVIERING NVEV
Op maandag 18 december kwamen ruim 150 dames
bijeen in een sfeervol versierde zaal Langeler.
De presidente, mevr. Wullink, opende de avond met
een overdenking: de donkere dagen voor kerstmis,
van Adema van Scheltema.

Op traditionele wijze werd daarna de liturgie voor-
gelezen, ditmaal door mevr. Eelderink, met afwisse-
lend samenzang.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door Eduard
ten Have.

Het kerstverhaal: „Gelukkig Nieuwjaar, Moeder",
zorgde voor een muisstille zaal en menigeen pinkte
een traantje weg.

Daarna werd een kerstspel opgevoerd door eigen
leden getiteld: „Een lieve bemoeial", wat op fan-
tastische wijze werd vertolkt.

Aan het slot dankte mevr. Wullink iedereen die aan
deze avond had meegewerkt en staande werd het
Ere zij God gezongen.

De dames van NVEV kunnen terugzien op een fijne
kerstviering.

JUDO RESULTATEN SCHOOL BUITINK HENGELO
Het Hengelose jeugd judoteam van school Buitink
staat ongeslagen aan kop van de Oost Nederlandse
judo competitie.

Op zaterdag 16 december wisten Elrona Lemmens,
Riek Liesting en Marcelin Elmendorp de meeste par-
tijen te winnen. De overige teamleden, resp. judoka's
uit Groenlo en Aalten van leraar Buitink, draaiden
eveneens zeer goed mee.
Riek Liesting debuteerde opnieuw geweldig en ver-
sloeg enkele gerenommeerde tegenstanders.
De Hengelose gele-bander voert een waar schrik-
bewind in de klasse tot 47 kg.

Ten onder tegen dit Hengelose geweld gingen Brum-
men met 4-1, Zevenaar met 3-2, Winterswijk met 4-0,
Sjabbens (Lochem) met 3-2 en Pajodos (Pannerden)
met 3-2.

s' Avonds in Zevenaar won ook het herenteam met
learaar Buitink in de klasse tot 78 kg alles met ,ippon'
(voortijdige beslissing). Er werd achtereenvolgens
gewonnen van Ketelaar (Ulft) met 3-2, Zevenaar met
3-2, Robs Sport (Aalten) met 3-2, Brummen met 4-1,
en Pajodos (Pannerden) met 3-2.
3 mensen van het team Buitink bleven 5 wedstrijden
ongeslagen. Oscar Looman, Leo Buitink en Joost de
Groen wonnen alle partijen voortijdig met ippon en
zorgden daarmee steeds voor een 3-2 overwinning.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn H 070-614 614
s&* nxt»rt«nd»» Î UIkMIî
(jpvnerdenvandehartKidüî

De spanning bleef er een paar weken goed in. Wie
zou er in slagen de begeerde hoofdprijs, bestaande
uit een magnetron, te winnen in de St Nicolaas-aktie
van de Hengelose en Keijenborgse Middenstands-
vereniging.
Nadat al honderden HKM-waardebonnen en vier
vleespakketten waren uitgeloot, volgde er een slot-
avond in zaal Concordia, waar een 30-tal gelukkigen
die waren uitgeloot uit de zeer grote berg inzen-
dingen aan opplakvellen, in spanning moesten af-
wachten wie er tenslotte met de hoofdprijs naar huis
zou gaan.

De winnaar werd de heer A. Mullink, Bronkhorster-
straat te Keijenborg.

ledere kanshebber van deze slotavond ging met een
goede prijs naar huis, bestaande uit waardebonnen
van ondernemers uit Hengelo en Keijenborg.
Uit onderzoekingen over de geheel aktie is gebleken
dat Hengelo en Keijenborg als koopcentrum goed in
trek waren, ook mede gezien t.o.v. van 1988.
Gegroeid uit een veelvuldig verzoek van de onder-
nemers in de voorbijgaande jaren, heeft de HKM ook
een aktie gestart rond de Kerstdagen. Inmiddels zijn
er al diverse goede inzendingen beloond met een fles
wijn. Bovendien maken deze personen ook kans op
het winnen van een midi-set.

De inlevertermijn van de opplakvellen is verlengd
t.e.m. met zaterdag 30 dec. a.s.

TACHTIGERS

Ik gooi
met kaarsbevlekt groen
op de mothoop der
jaren tachtig.

Des-illusie en vervuiling,
onvrede, honger en afgunst

scheidsmuren
alsmede rookgordijnen,
gaan in vlammen op,
verteren door elan en goede wil
geloof in medemenselijkheid
voor 1990 én daarna!

G.H.

KERSTVIERING UW

Vele ouderen hebben op maandag 18 dec. de kerst-
viering van de UW bijgewoond.
Na de opening en het welkomswoord door de voor-
zitster, mevr. van Dijke, werd het kerstprogramma af-
gewerkt.
Het verhaal van Jezus' geboorte, veel vreugde en
licht, werd door middel van een liturgie verwoord.
Het uitdelen van vreugde, licht en liefde, staat cen-
traal bij Jezus' geboorte. Moge ook een ieder daartoe
bereid zijn, dan komt er vrede op aarde.
De samenzang door de aanwezigen werd op orgel
begeleid door mevr. Verhoeff.
Na de pauze met traktatie werd het kerstverhaal
voorgelezen door mevr. van Dijke.
Het bejaardenkoor Jong van hart" onder leiding van
de heer Starink, verleende medewerking door het
zingen van mooie kerstliederen.
Na een kerstgedicht van Nel Benschop werd de mid-
dag besloten met het gezamenlijk zingen van Ere
zij God.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 12 t.e.m. 18 december 1989
Aangifte opgenomen van diefstal van f 2500,— uit
een boerderij door vermoedelijk iemand die aldaar
de gehele dag gewerkt had (werknemer ander bedrijf)
Het geld lag in een kistje op de slaapkamer.
De 12e werden tevens twee aangiftes opgenomen
terzake vernielingen aan kerstbomen in de Spal-
straat.
De 13e vond aan de Kremersdijk een brandje plaats.
Een traktor was na gebruik onder een overkapping
gezet en in brand gevlogen. De traktor brandde uit
en de overkapping had ook enige schade.
Aangifte opgenomen van vernieling van een fietstas
d.m.v. vuurwerk bij het clubgebouw-ontmoetingscen-
trum de Woage aan de Zuivelweg.
De 14e en 15e bezig geweest met een persoon die
spoorloos was verdwenen. Zoekakties leveftten mtrts-
op. De 15e 's avonds meldde die persoon zich weer
bij zijn woning.
De 15e omstreeks 22.45 uur zag een bewoner van
een pand aan de Spalstraat dat twee knapen aan een
kerstboom aan het morrelen waren. Gezien wat voor-
geschiedenis werd die persoon daar kwaad over en
ging die knapen achterna. Door ons wordt een proces
verbaal terzake baldadigheid opgemaakt.

Dat de kerstbomen voor sommige figuren te duur
beginnen te worden, bleek aan de Hofstraat. Aldaar
werd in een tuin een spar gehalveerd waarna ver-
moedelijk een prachtige kerstboom kon worden mee-
genomen.
De 18e was een persoon waarvan bekend is dat hij
absoluut niet tegen behoorlijk alcoholgebruik kan,
weer eens vervelend in een snackbar. Hem is de
toegang schriftelijk ontzegd.

Deze week vond er vermoedelijk (wij zijn er in ieder
geval niet bijgehaald) in de gemeente Hengelo Gld
geen aanrijding plaats.
Alle Hengelose bestuurders (alsmede landgenoten
die van ons grondgebied gebruik maken) gefeliciteerd

Franke

Koitinkric onderscheiding voor H. J. Buunk uit Hengelo Gld

Als jongeman van 17 jaar in dienst gekomen bij de
GTW te Doetinchem, heeft Henk Buunk uit Hengelo
(Vordenseweg 34) het nu gebracht tot transport-
manager binnenland en zetelt in 's Heerenbergh aan
de grens met Duitsland.
Voor zijn 40-jarig dienstjubileum was hij voorge-
dragen voor een Koninklijke onderscheiding die hem
thuis werd uitgereikt door burgemeester
van Beeck Calkoen.
Algemeen directeur Th. W. Derksen sprak waar-
derende woorden uit en bood hem daarbij een enve-
loppe met inhoud aan.

Commercieel directeur schetste in bloemrijke woor-
den de dienstjaren van de jubilaris.
Ook aanwezig bij de uitreiking was personeelschef
R. 't Mannetje.
Verder werden hem uitgereikt een onderscheiding
van de Ned. Organisatie Beroepsgoederenvervoer
met oorkonde en een vererend getuigschift van de
maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Van 1964 tot 1973 was hij specialist inklaring 2e
hands auto's, van 1973 t.e.m. 1988 sales manager
internationale diensten en vanaf 1 jan. 1989 transport
manager binnenland.



Vuurwerkve aan BANNINKSTRAAT 5
op 29 en 30 december 1989

Roozegaarde Sport - Hengelo Gld

AANNEMERSBEDRIJF

HENDRIKS
NIEUW NIEUW

VANAF HEDEN

"de Timmerije

UIT VOORRAAD
grote sortering diverse soorten

ruw of geschaafd

BALKHOUT
TIMMERHOUT
SIERLIJSTEN
PLAATMATERIAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL

Eventueel schaaf- en zaagwerk op maat

HOUT BESTELLEN HENDRIKS BELLEN
Telefoon 05753-1448 - b.g.g. 3088/3407

Hengelosestraat 26 - 7256 AC Keijenborg

NIEUW NIEUW
WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloscweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Wij wensen allen
een goed 1990 toe

WENST ALLEN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN

KOEK-EN WAFELIJZERS
Tevens wensen wij u

een voorspoedig 1990

Installatiebedrijf

ORDELMAN-DIJKMAN
Spalstraat 14. 7255 AC Hengelo IGId.l

Tel. 1285

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

wenst allen

een voorspoedig 1990

Wij bedanken onze klantenkring
voor het genoten vertrouwen en de
prettige samenwerking en wensen
iedereen een gelukkig 1990.

Dinsdag 2 jan. zijn wij gesloten

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Voegersbedrijf

A. HARMSEN
BOENINKWEG 2 - HENGELO GLD

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

BESTUUR, LEDEN EN DIRIGENT

van het chr. gem. koor

„SOU DEO GLORIA"
BEKVELD

Wij wensen U allen

een voorspoedig 1990 toe

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

Tussen Kerst en Oud en Nieuw

GEOPEND

2 en 3 JANUARI

GESLOTEN

Zutphen. Nieuwstad 12 - Tel. 05750-1
Zutphen werken wij «Heen volgens afspiaak

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld

Telefoon 05753-2524

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

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J. GROOT ROESSINK
VAALVERINKDIJK 1 - HENGELO GLD

en medewerkers

bedankt alle cliënten voor

het genoten vertrouwen in

het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen een

VOORSPOEDIG 1990 toe.

RIJWIELEN EN
BROMMERS

ALLE BEKENDE MERKEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ook uw adres voor

onderdelen
gebruikte rijwielen en
brommers

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7278

Tevens wensen wij u een

prettige jaarwisseling

toe en een goed 1990

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

Nieuwjaarsdag 1 jan.
11 uur ds Alting

Hervormde Kerk (Kemigiuskerk)

ZONDAG 31 DEC.

10 uur ds Ort
19.30 uur ds Verhaere

Goede Herder Kapel
ZONDAG 31 DEC.

10.15 uur ds Molemaker
19.30 uur ds Pettinga

Vrijz. Herv. Kerk
ZONDAG 31 DEC.

10.30 uur ds Laman-Trip, Warnsveld

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 30 dec. 19.00 uur H. Mis
met zang van het kerkkoor

Zondag 31 dec. 19.00 uur H. Mis
met zang van het kerkkoor

Maandag 1 jan. 10.00 uur H. Mis
Dinsdag 2 jan. 19.00 uur Avondmis in „de Bleijke"

B.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 0.30 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.

t.e.m. 31 dec.

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

van 1 t.e.m. 7 jan. (incl. nieuwjaarsdag)
Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1U10
Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

30 en 31 dec. en 1 en 2 jan.
A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau 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: Kastanjelaan 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 Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

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

ló onó vak, wij doen /iet

koen veer

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. By deze hoeveelheid is
steeds een paar kilo die niet in die zak of die vuilnisbak thuishoort. Dat /ij n
bijvoorbeeld de batterijtjes, het half lege blikje verf, of dat kleine beetje
fixeer dat al jaren in de kast stond.

' Woünaken die paar batterijtjes of dat ene blikje nu uit?' Dat lij kt maar
zo'n klein beetje. Mis. BÜ 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!

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.

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 gestort. 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?

Öïiê
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

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 en verfresten
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 zwtre 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 afvoe'rleidingen 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.

Bestrijdings-
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, roestverwijderingsmid-
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.


