
60e jaargang no 38 dinsdag 17 september 1991 UITGAVE:

LAME
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

Gepaneerde Mager Hachee-
Snitzels vlees + kruiden
100 gram 1-35 500gram 7.Q5

Slagersham
150 gram

1.95

Hollandse

Biefstuk

250gram 5.95

SPECIAL
VERS

KALFS-

m>

VOORRADIG

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT

(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.50

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.50

4.50

4.50

Wij zijn weer terug en hebben een fanastische
AANBIEDING voor u

De hele week

KRENTEN- of ROZIJNENBROOD

4.25
Ook hebben we weer volop speculaas,
deze week

dik stuk SPECULAAS 2.75

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

M///

o,!,
gesloten

van

24 september
t/m 4 oktober

Restaurant t

Varsselsestraat 11 - tel. 08342-3750

TE KOOP

NIEUWE EN GEBRUIKTE

KANTOORMEUBELEN
tegen bodemprijzen

OVERTUIG U ZELF

KUYK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 - Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Blue Bird. Onlyfor men

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Ambachtelijk slager

l Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 |

BRAADSAUGIJZEN
(puur mager) 500 gram

BOERENLEVERWORST
(grof of fijn) 100 gram

• ledere woensdag onze alom
bekende GEHAKTDAG

5.95

1.10

P.S. Maandag 23 en dinsdag

24 sept. zijn wij wegens re-

novatie GESLOTEN.

Bloemen
verkoopkas

GROTE BLOEIENDE CYCLAMEN

2 voor 0.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Drogisttnj - Parfumerie • Schoonh*idiHton

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurlovwtg 5 - Hengelo (GW) • tal. 2062

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-
gen. Tel. 08344-1595 of tel.
05753-7446.

ALTIJD VOORRADIG
300 eetkamer-, kamerstoe-
len in div. kleuren en ui1>-
voeringen.
KUYK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8, Lichten-
voorde. Tel. 05443-71256.

Zondag 22 sept.

GROTE BINGO
met vele GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Te koop aangeboden eiken
dekenkist, vuren thee-
kastje. Tel. 05753-3827.

Wintervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de wintervakantie? Begin met een

bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de winter-

rei sprogramma's voor u klaar. Gratis, net als de

nieuwe Rabobank WinterVakantieWijzer.

Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk.

Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.

St. Janstraat 44 - Keijenborg

tel. 05753 - 2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

UW HENGELO GLD

NAZOMER-DAGTOCHT
voor ouderen vanaf 60 jaar naar Staphorst op

vrijdag 27 september a.s.
met dialezing, bezoek museum boerderij, rond-

rit Staphorst en koffietafel.

Kosten f 35.— per persoon

Vertrek 8.00 vanaf „Ons Huis", terug verwacht
plm. 17.00 uur.

Opgave en betalen gaarne op 24 september a.s.
bij mevr. van Dijke, Kastanjelaan 4.

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O57-55-1

RIEK JANSEN-SCHUTTEN
coupeuselerares

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de

KNIP- EN NAAILES
op dinsdagmiddag, donderdagmorgen en
enkele avonden

Tevens voor de opleiding Costumiëre

Inlichtingen en opgave

STEENDERENSEWEG 4 - TEL. 05753-2056

GEVRAAGD:

V O E G E R
liefst met enige ervaring

VOEGERSBEDRIJF

G. W. LUIMES
Sarmkkamp 78 - Hengelo Gld - tel. 05753-2227

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk
SPEKLAPPEN
500 gram

ZURE ZULT
100 gram

ROLPENS
100 gram

2.20

4.20

1.05

1.45

P.S. Weer volop FIJNE en GROVE

ROOKWORST voorradig.

SLAGERIJ

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

Bescherm Uw meubelen, gordijnen en tapijten
tegen VERKLEUREN!

Alle soorten

jalouzien - zonneschermen -

rol hor r en - rol gordijnen

en

rolluiken,
welke tevens de kou en de inbrekers buiten
houden

Het vertrouwde adres, waar de nazorg hoog in
het vaandel staat, is de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

DRUKKERIJ WOLTERS



Onze dochter en mijn zus

ROWAN

is geboren op 6 september 1991

Leo Stapelbroek

Carla Stapelbroek-Heitkönig

Bik

Schoolstraat 6,

7255 CD Hengelo Gd.

Maandag 23 september 1991 hopen wij met onze

kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

REIND PELSKAMP

NARDA PELSKAMP-RADSTAAK

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00

uur in Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34

te Vorden.

Koningsweg 5,

7255 KR Hengelo Gld.

Op vrijdag 20 september a.s. zijn wij,

GERRIT JAN RUESINK

en

DERKJEN RUESINK-

BROEKGAARDEN

40 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij op deze dag

voor familie, buren, vrienden en kennissen

een feest.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal Lan-

geler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

„Hemmershuis".

De Horst 7,

7251 PT Vorden.

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
ICRESCENDO

verzorgt op zaterdag 21 sept. a.s.

een BUITENCONCERT
in de Kerkstraat (vóór Boekhandel Wolters)

te Hengelo Gld.

Medewerking wordt verleend door de

muziekver. „de Harmonie
Vroomshoop"

uit Vroomshoop

Aanvang van dit concert is 19.30 uur

P.S. Bij eventueel slecht weer wordt het con-

cert gehouden in kampeerboerderij „de Haver-

kamp" Vierblokkenweg 3 te Varssel.

Een LAMP uitzoeken
bij uw interieur kunt U voor de kleur of af-

meting het best doen in een woninginrichting

Wij zijn ruim gesorteerd in

hanglampen, schemerlampen en

taf el lampen

. ,DESPANNEVOCEL"

Te koop Simca 1100,
bouwj. 09-'79, APK tot sept moment bij
1992, voor rolstoelvervoer
Hydr. zakkende bodem
Tel. 05753-2641

De modetrend van dit

Te koop jonge hennen en
kri'elkippen aan de leg.
Gevraagd konijnen voor
de slacht. Goossens, Voort
seweg 6, Toldijk,
Tel. 05753-1670

DEMIBYOU
ski broeken en
leggings
uni - print - met kant

Prima kwaliteit v.a. 19.95

Dorpsstraat 17, Vorden
's Maandags gesloten

&Klein
t'Westland

i
HENGELO GLD

L tel. 1054

r/z kg 4.95

ALKMENE 2 kg 6.95
Overheerlijke handappel

ZUURKOOL uit 't vat
500 gr 0.95

Uit onze rauwkostkeuken:

JIMP SLANKSALADE
500 gr 3.95

WITLOFSALADE 500 gr 3.95
Terug van weggeweest:

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Te koop: gasfornuis met
grill Pelgrim, koelkast
Marijnen, keukenblok 1.70
m, r.v.s.-blad, keuken^
kastjes, afzuigkap Atag.
Na 19.00 uur 05753-2685

TE KOOP:
HOGEDRUKBUIS

BRANDWEERSLANGEN
geschikt voor sproei--
installaties

BOUWFOLIE

LANDBOUWPLASTIC

ISOLATIEFOLIE

VIJVERFOLIE, 0,5 dik

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

lTe koop:

Werkbroeken

Overali's

Truien

Overhemden

enz.
bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Te koop 2 boilers, 80 en

120 l, bankstel eiken 3 + 2

zits, olietank staand, 600

liter. Tel. 05754-1882

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Op woensdag 16 oktober a.s. is er een ontspannings-
middag in sporthal „de Kamp" met als thema Meer
bewegen voor ouderen.

Doe aan beweging, ontspannende rekreatieve aktivi-
teiten zijn voor iedereen van belang, maar zeker ook
voor personen van 55 jaar en ouder Vandaar een
middag met informatie, presentatie en leuke aktivi-
teiten, waaraan men gratis mag meedoen.

Plaatselijke verenigingen verlenen hun medewerking
de leiding is in handen van het buro MBvO van de
Gelderse Sportfederatie.

Verder kunnen plaatselijke organisaties die zich in-
zetten voor ouderen, zich presenteren. Inlichtingen
worden verstrekt door de afdeling Welzijn en Sport
tel. 1541. Opgave dient te geschieden vóór 27 sept
a.s. De Open Middag voor alle inwoners van Hengelo
op 16 oktober a.s. biedt een gezellig programma, dat
het een kijkje nemen beslist de moeite waard is.

De aktiviteiten zijn van 13.30 tot 16.30 uur en de
toegang is gratis.

CONCERT IN DE REMIGIUSKERK

De concertcommissie van de Remigiuskerk te Hen-
gelo Gld die al vele jaren één jaarlijks concert ver-
zorgde, wil cultureel meer aan de weg gaan timmeren
door omvorming van de commissie in een stichting
Kerk en Cultuur Remigiuskerk.

Een eerste aanzet daartoe vormt het concert op don
derdag 19 sept. a.s. in de Remigiuskerk met een op-
treden van het Achterhoeks Vocaal Kwartet tesamen
met de organist Willem van Twillert uit Spakenburg

Het Achterhoeks Vocaal Kwartet bestaande uit de
heren Tonnie Besselink (tenor), Bennie Beulink
(tenor), Ludo Eijkelkamp (bariton) en Wim v. Oene
(bas) vondqn elkaar al meer dan 10 jaar geleden in
hun gemeenschappelijke ideaal: zingen. Zij volgden
al geruime tijd individueel zangles.

Onverbrekelijk met het Vocaal Kwartet verbonden
werd de pianiste Lenie de Brui j n uit Ter borg. Zij is
steeds op de wekelijkse oefenavond aanwezig.

In die tien jaar hebben zij al een behoorlijke staat
van dienst opgebouwd met optredens op zangavonden
concerten, optredens in ziekenhuizen, bejaarden-
centra, Unicef-concert enz. Ook landelijk en regio-
naal traden zij op voor de radio. Een van de hoogte-
punten vormde het uitbrengen van een eigen cassette
bandje. Het repertoire bestaat uit werken van alle
grote meesters, met daarnaast ook volksmuziek.

Veel aandacht wordt besteed aan uitbreiding en
vernieuwing van het repertoire. In het teken van
het Mozartjaar is voor dit concert ook gekozen voor
werken van deze onvergetelijke componist.

Het romantische Proper-orgel van de Remigiuskerk
zal bij dit concert worden bespeeld door Willem van
Twillert.

Deze landelijk bekende organist studeerde orgel bij
Piet Kee en aan het Sweelinckconservatorium te
Amsterdam.

Hij is als vaste organist verbonden aan de Herv.
Johanneskerk te Apeldoorn.

De verwaching is dat er 19 sept. a.s. veel zal komen
en daarom wordt belangstellenden aangeraden tijdig
te komen om een goed plaatsje te vinden.

De aanvang van het concert is 20.00 uur, terwijl de
kerk vanaf 19.00 uur geopend is. Kaarten in voor-
verkoop zijn te krijgen bij boekhandel Wolters te
Hengelo Gld.

Voor 1992 bestaan plannen het Amerikaanse jeugd-
koor The International Ambassadors of Music weer
uit te nodigen tijdens hun Europese tournee om ook

een optreden in de Remigiuskerk te verzorgen,

Zoekt U een KADO?

Dan eerst kijken bij

DE SPANNEVOGEL
Vele soorten

leuke, luxe of eenvoudige ka do'»

U staat er versteld van, zoveel assortiment en

een prettig advies

Kom dus eerst naar

„DE SPANNEVOGEL"
bij de kerk

VERSE WORST 600 gr 4.50

ACHTERHAM 100 gr 1.98

BOTERHAMWORST 100 gr 1.10

SLAGERIJ

HIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 85753-132»

G€M€€NTE HGNGCLO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE

Volgens het collecterooster 1991 wordt de ko-
mende periode de volgende collecten gehou-
den:
15 t/m 21 september - Prinses Beatrix Fonds
22 t/m 28 september - Nierstichting.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er
een zitting van de sociale verzekeringsbank in
het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

| RAADSVERGADERING |

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden
gehouden op dinsdag 24 september 1991, des
avonds om 8 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.

BEKENDMAKING.

BESTEMMINGSPLAN HENGELO 1991
(ROZENSTRAAT!.

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 18 september 1991, gedurende
één maand, ter gemeentesecretarie (afdeling
grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp-bestemmingsplan Hengelo
1991 (Rozenstraat).
Dit ontwerp dient het planologisch kader te
scheppen voor de bouw van een woning met
ondergeschikt daaraan een atelier op het terrein
van de voormalige kleuterschool "Hummel-
honk", gelegen aan de Rozenstraat-hoek
Bleekstraat te Hengelo.
Gedurende de bovenvermelde termijn van één
maand kan een ieder tegen dit ontwerp-be-
stemmlngsplan schriftelijk bezwaar indienen bij
de gemeenteraad.

Hengelo, 17 september 1991.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie financiën en onderwijs
houdt op dinsdag 24 september 1991 een
openbare vergadering in het gemeentehuis. De
vergadering begint om 16.00 uur. Vanaf 16.00
uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-
commissieleden de gelegenheid gebruik te
maken van het spreekrecht. Wie van het
spreekrecht gebruik wenst te maken dient
daarvan te voren kennis te geven aan de
voorzitter en het spreekrecht is beperkt tot
onderwerpen welke op de agenda voorkomen.
De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de vergadering van
7 mei 1991.
S.Taakoverdrachtonroerend-goedbelastingen.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

MONUMENTEN-
VERORDENING

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken bekend, dat gedurende drie
maanden ter gemeentesecretarie (afdeling
grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage
is gelegd en tegen betali ng der kosten algemeen
verkrijgbaar is gesteld, de bij raadsbesluit van 4
juni 1991, nummer 56A-IV/GW, vastgestelde
"Monumentenverordening Hengelo 1991".
Deze verordening treedt in werking op 20
september 1991.

Hengelo, 17 september 1991.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 6 september
1991 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer H.J. Peppelman, Handwijzerdijk 2 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een mestvarkenshouderij, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie E. nrs. 101 en 1492 gelegen Handwijzerdijk 2
te Hengelo Gld.;
de heer H. Groot Roessink, Lankhorsterstraat 3 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele
inrichting, omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een fokvarkensbedrijf en veehouderij
op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie L, nr. 116 gelegen Lankhorsterstraat
3 te Hengelo Gld.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling
Grondgebiedszaken, ter inzage van 18 september tot 18 oktober 1991 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 18 oktober 1991 worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar
hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019,2500
EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling Grondgebieds-
zaken, telefoon 05753-1541 toestel 26.

Hengelo, 17 september 1991.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen
van:
de heer A. Menkveld, Steenderenseweg 15 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H, nr. 2320 gelegen Steenderenseweg 15 te Hengelo Gld.;
de heer S.J.M. Offenberg, Branderhorstweg 3 te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting,
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een varkenshouderij op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H, nrs. 2578 en 2672 gelegen Branderhorstweg 3 te
Keijenborg;
de heer H. Berendsen, Heideweversweg 2 te Hengelo Gld., voor een wijzigings- c.q. uitbreiding-
svergunning ingevolge de Hinderwet voor een varkens- en kuikenmesterij op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sektie B, rws. 1655, 990, 1023. en 189 gelegen Heideweversweg
2 te Hengelo Gld.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis,
afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 18 september 1991 tot 18 oktober 1991 elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00
tot 20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Indien daarom telefonisch wordt
verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26), kunnen tot één week voor bovenmgenoemde datum
mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college
worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Hengelo, 17 september 1991.

| BEKENDMAKING BOUWPLANNEN |
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend. dat burgemeester en wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ten einde medewerking te kunnen verlenen aan de bouwplannen van:
1. P. Terink, Zelhemseweg 14 te Hengelo, voor het plaatsen van een kweekkas op het achtererf;
2. V.G.W.M. Niesink, Teubenweg 12 te Keijenborg, voor het plaatsen van een overkapping op het
achtererf;
3. A.H.M. Schroër, Remmelinkdijk i te Keijenborg. voorde bouwvan een garage en een bijkeuken.
De aanvragen om vergunning liggen met ingang van 19 september 1991 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie (afdeling grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn
van termzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde
vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 17 september 1991.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 28 augustus
t/m 10 september 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een
bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

W. Snippe, Oude Terborgseweg
254a, Doetinchem

J. Lenselink, Hogenkampweg44,
Hengelo Gld

G.H. Scholten, Raadhuisstraat3,
Hengelo Gld

ten behoeve van:

het bouwen van een woning met
garage aan de Beatrixlaan te
Hengelo

het oprichten van een
werktuigenloods ter vervanging
van een varkensschuur en over-
kapping

het oprichten van garage-boxen
achter het pand Rozenhoflaan
25

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

AFVAL - APART OOK IN DE
GEMEENTE HENGELO

Speciale krant
Inmiddels is huis-aan-huis een krant bezorgd waarin u alles kunt lezen
over het invoeren van het gescheiden inzamelen van huisvuil. Mocht u
naar aanleiding van deze krant nog vragen hebben dan kunt u bellen
naar het gemeentehuis, telefoon 1541.

Bezorgen containers
Het uitzetten van de containers zal op de volgenda data plaatsvinden:
vrijdag 20 september 1991, vanaf 13.00 uur;
zaterdag 21 september 1991, vanaf 08.00 uur;
vrijdag 27 september 1991, vanaf 18.30 uur;
zaterdag 28 september 1991, vanaf 08.00 uur.
Mocht u beslist niet thuis zijn om de containers in ontvangst te nemen, dan
verzoeken wij u een afspraak te maken met uw buren opdat de voor u
bestemde containers bij hen zullen worden afgeleverd.
Tegelijk met de containers krijgt u een keukenemmertje en een ophaal-
kalender. Op de ophaalkalender staat aangegeven op welke dagen de grijze
en de groene worden geledigd. Tevens is op deze kalender aangegeven op
welke dagen het inzamelen van grof huisvuil zal plaatsvinden. Bewaar deze
kalender zorgvuldig.

Informatiebijeenkomst
Voorafgaande aan de invoering van het nieuwe systeem van gescheiden
inzamelen van huisvuil (woensdag 9 oktober 1991), zullen een tweetal
informatiebijeenkomsten worden belegd, te weten: op woensdag 25 sep-
tember a.s. in dorpshuis "De Horst", Sint Janstraat 6 te Keijenborg en op
donderdag 26 september a.s. in zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo. U
kunt beide avonden tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen voor nadere
informatie en voor het stellen van uw vragen op het gebied van de
gescheiden inzameling. Tevens staat op vrijdag 20 september a.s. ('s-
middags en 's-avonds) tijdens de koopavond een afvalbus in het centrum
van het dorp Hengelo. In deze bus kunt u de tentoonstelling "afval apart mooi
meegenomen" bezichtigen. Ook kunt u vragen stellen over het gescheiden
inzamelen.

Gebruik vuilniszakken
De laatste inzameling van de plastic huisvuilzakken (met gemeente-opdruk)
zal plaatsvinden op maandag 30 september a.s. Op woensdag 9 oktober
a.s. zal de volgende inzameling plaatsvinden in mini-containers, begin-
nende met de grijze afvalbak en de daaropvolgende week de groene
container, om en om dus. Het kan voorkomen dat uw voorraad plastic
huisvuilzakken (met gemeente-opdruk) op is. De laatste weken wordt het
toegestaan om uw huisvuil ook in andere plastic zakken aan te bieden.



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

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

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
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

f eldig tot a.s. zaterdag

Slagers leverworst

100 gram VB I V

Salami Romana

100 gram

Franse kaas
7 soorten

100 gram vanaf

2.49

1.59

SPAREN voor SUSKE en WISKE

BADLAKENS

Aardbeien, chipolata of
appel kaneelvla
liter 1.99

Slijterij „De Zon"
Hartevelt jonge jenever

liter 18.75

Florijn vieux

liter 18.95

Kippebouten

3.98

Zaanse snijder wit of bruin

800 gram l. I 9

Tarvo moutbrood

800 gram 1.99

AH boeren volkoren brood

800 gram 1.

Portugese GoldenDelicious

2.50

AH appelsap

liter 0.99

AH slasaus

0,75 liter 1.19

AH tissue toiletpapier

12 stuks

Iglo pizza crossa
Venetiana

3 stuks 10.00

Wener appeltaart

1250 gram U.99

Kiwi's

500 gram |B

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

TIJDENS DE VERBOUWING GAAT ONZE VERKOOPGEWOON DOOR!!

VERBOUWINGSKORTING:

Playmobil 15% korting

HumbrolAirfix 15%

babypop STINY van 27,95 voor 20,"

Holly Hobby van 44,95 voor 29,95

Microfoonset van 39,95 voor 29,95

Goocheldoos MM van 24,95voor 1 7,50

F. P. race auto van 9.95 voor 7,50 QE DRIEVETOL

Puzzels vanaf 1000 stukjes

15% korting

speelgoed en hobby

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

Meer bewegen voor ouderen
woensdag 16 okt. a.s.
Sporthal „de Kamp"

van 13.30 tot 16.30 uur

Informatie - Presentatie - Ontspanning

Toegang gratis

GROTE COLLECTIE

Body warmers
Vanaf maat 128

In verschillende dessins

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

September/eesten 1991
Zelhem

Donderdag 19 september in de tent:

orkest Weekend
vrij entree

Vrijdag 20 september in de tent:

Medler trio
vrij entree

zaal de Ploeg:

Zaterdag 21 september in de tent:

De Flamingo's
vrij entree

zaal de Ploeg: R3 1 PI

Zondagmorgen f rühschoppen in de tent met

Stille Wald Capelle

Disco de Paerdestal zaterdags en zondags geopend

Café normaal geopend!

Bij

DEMI BYOU
vindt u de fraaiste

beenbekleding

o.a. panty's kousen, panty

kniekousjes, leggings

in 15, 20, 30, 40 en 60
denier

Ook voor bruidjes hebben
wij de juiste panty

met kant, zijdeglans, met
strass, pareltjes

Hudson, Y.S.L., Kunert

Dorpsstraat 17, Vorden

's Maandags gesloten

Mountain-bikes: ATB 16"
remnaaf (j + m.), com-
pleet f 249.- in doos f 213.-
ATB 20", remnaaf (j + m)
compleet f 375.-, in doos
f 339.-; ATB 5 versn. (j +
m), compleet f 425.-, in
door f 375.-; ATB 24", rem
naaf (j. + m.), compleet
f 399.- in doos f 363.-; ATB
24", 5^ versn. (j + m.), com
pleet f 499.-, in doos f 449.-
ATB 26" 15 versn. ( d+ h)
compleet f 599.-, in doos
f 549.-. Fiefsspecialist R.
Zweverink, lekink 8, Hen-
gelo Gld, tel. 05753-2888

TE KOOP
wegens beëindiging:
Ford Dexta trekker, lucht
bandenwagen met oogst-
hekken, hydraulische kip-
kar, cultivator, 2-paards
trailer, dieselolietank inh.
500 l,Schuitemaker voer-
wagen, silovork, beton-
molen, egalisatiebord,
allesbrander voor bedrij f s
ruimte, deelgereedschap,
partij planken, Rockwood
isolatiemateriaal.
Toldijkseweg 11, Steen-
deren, 05755-1451 of 2005

Te koop overcomplete
huisraad: 2 stalen ledikan-
ten 80x190 + matrassen,
3-zits bank + fauteuil,
leer, eethoek 80x180 + 6
stoelen, biezen zitting,
bielsen salontafel, hang-
kast, 2 losse stoelen,
2 vloerkleden etc.
Tel. 05753-1162

(ADVERTENTIE)

Feestelijke opening Peugeot autobedrijf Ridderhof Doetinchem
i

Op de foto: zittend v.l.n.r.: de heer Ridderhof, mevr. Ridderhof, hun jongste zoon Frank, mevr. Jansen,
moeder van mevr. Ridderhof, mevr. Ridderhof, moeder van de heer Ridderhof en nog net zichtbaar Arne
de oudste zoon van het echtpaar Ridderhof

Het was woensdag 4 sept. j.l. een feestelijke dag voor
de familie Ridderhof uit Hengelo Gld.

Op die dag opende de heer A. Ridderhof, Peugeot-
dealer in Hengelo Gld een vestiging met het merk
Peugeot in Doetinchem.

Begin dit jaar maake de voormalige Peugeot-dealer
in Doetinchem bekend met zijn aktiviteiten te willen
stoppen. Op dit bericht volgde vanuit de importeur
druk overleg met de heer Ridderhof. Na vele bespre-
kingen besloot de heer Ridderhof het dealerschap
voor Doetinchem en omstreken over te nemen.

Na dit besluit genomen te höbben volgde een zeer
drukke periode. De nieuwe vestiging zou niet op de
plaats van de vorige dealer komen, maar aan de Plak
horstweg te Doetinchem werd een geschikte lokatie
gevonden. In ruim een maand tijd werd dit pand
onder handen genomen om het volgens de laatste
gegevens in te richten en daarin is men zeer geslaagd.

Vooral de familieleden van de heer en mevrouw
Ridderhof en het personeel van de vestiging Doetin-
chem hebben in deze veel werk verzet.

De opening geschiedde op woensdag 4 sept. door de
heer en mevrouw Ridderhof met hun zonen die met
een antiek Peugeot door een papieren wand de
nieuwe zaak binnenreden. Onder applaus van de aan-
wezigen namen zij vervolgens plaats.

De heer Derksen, rayon-manager van Peugeot nam
vervolgens het woord en legde nog eens uit hoe de
vestiging tot stand was gekomen. Hij prees de heer

Ridderhof voor zijn doorzettingsvermogen. U bent 25
jaar geleden in een klein schuurtje in Hengelo Gld
begonnen en hebt door hard te werken o.a. wat hier
nu staat, bereikt. Een felicitatie waard.

Een aardige anekdote vertelde de heer Derksen ook
nog: op uw vakantie reed u dwars met uw grote
camper door Parijs, parkeerde hem precies voor het
hoofdkantoor van Peugeot aan de Champs Elysée,
en ging vervolgens het hoofdkantoor binnen. Een
grote onderscheiding bij Peugeot is de Lion d'Or, die
krijgt u niet, maar wel de Lion Cristal als blijk voor
voor uw doorzettingsvermogen en durf, aldus de heer
Derksen, die voor mevr. Ridderhof bloemen had en
voor de beide zonen een horloge. Een tweetal perso-
neelsleden voerde nog het woord, alsmede zoon Arne

In zijn dankwoord betrok de heer Ridderhof vooral
zijn familie en degenen die hadden geholpen dit
alles tot stand te brengen.

Hierna kregen de vele aanwezigen de gelegenheid
de familie Ridderhof geluk te wensen, waarvan druk
gebruik werd gemaakt.

Autobedrijf Ridderhof bestrijkt nu voor een groot
deel van de Achterhoek met het dealerschap van
Peugeot.

In de publiciteit aangekondigd als een leeuw van een
dealer (in het merk van Peugeot staat een leeuw)
zal autobedrijf Ridderhof in Hengelo Gld en Doetin-
chem zijn cliënten op de beste wijze van dienst zijn.



Unaniem gekozen!

Na de Gazelle Road Cruiser in 1988 is nu
de Gazelle Randstad door de deskundige jury
unaniem gekozen tot 'Fiets van het Jaar* 1991!

De Gazelle Randstad is

ontwikkeld voor veelvuldig

gebruik in de bebouwde kom

en vergaand bestand tegen

diefstal en vandalisme.

Typisch een fiets van deze

tijd, maar dat geldt natuurlijk ook voor de rest
van de Gazelle familie.
Stuk voor stuk fietsen die zich onderscheiden

door eigentijdse vormgeving en
techniek.

Niet voor niets is Gazelle de
meest gekochte fiets in Nederland.
Kom bij ons kennismaken met
deze populaire familie!

Opnieuw een winnaar van Gazelle! 66

RIJWIELEN • BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11. 7255 MG

169,-

Profoontelefoon-
beantwoorder TAM18X:
Automatische tetefoonbeantwoorder met
cassettedeck om boodschappen op te
nemen. Ideaal voor iedereen die weinig
thuis is, maar toch graag bereikbaar wl blij-
ven

Winters
Spal'Straat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Hinderwet/Wet geluidhinder
Vergunningaanvraag van B.V. HCI voor een betonfa-
briek aan de Kruisbergseweg 13 te Hengelo (Gld.).

Bezwaar maken is mogelijk tot 12 oktober 1991.

De openbare zitting is op donderdag 26 september
1991 om 15.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.), Raadhuisstraat 20.

B.V. HCI heeft vergunningen op grond van de
Hinderwet/Wet geluidhinder aangevraagd voor het in
werking hebben van een betonfabriek alsmede de uit-
oefening van handelsaktiviteiten in bouwmaterialen.

De aanvraag en de stukken die daarbij horen liggen van
12 september tot 12 oktober 1991 ter inzage:
- In het gemeentehuis van Hengelo (Gld.),

Raadhuisstraat 20, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur; overigens na afspraak met de afdeling
Milieuzaken;

- bij de provinciale dienst Milieu en Water, Markt 9 ,
Arnhem, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur. De heer Schuts kan de aan-

provincie

GELDERLAND

BEKENDMAKING

vraag toelichten. U kunt hiervoor een afspraak met
hem maken, telefoon 085 - 598896.

U kunt een gemotiveerd bezwaar indienen tegen deze
vergunningaanvraag:
- Schriftelijk: tot 12 oktober 1991 bij Gedeputeerde

Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. U kunt dan ook vragen uw persoonlijke
gegevens niet bekend te maken;

- mondeling: tijdens de openbare zitting op
26 september 1991 om 15.30 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

Tenslotte wordt erop gewezen dat degenen die bezwa-
ren hebben ingebracht op bovenomschreven wijze en
zij die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest, beroep kunnen instellen bij de afdeling
voor Geschillen van Bestuur van de Raad van State,
nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 2 september 1991 -
nr. MW9I.59722-MW3I02

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
A.P. Óe/e - voorz/tter, a.i.
C.PAG. Crasborn - griffier

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-ster is een ster waar je als Mercedesrijder

trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer dan eens
bewezen heeft. Een Mercedes koop je bij een vertrouwde
dealer die qua kwaliteiten ervaring een evenbeeld is van de
auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem-Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en
leveren service en kwaliteit zoals het hoort.

Wij als officiële Mercedes-Benz dea'er vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren

te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem-Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;

• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten
hem 's avonds weer bij u voor de deur,

• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 49.850.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur- 05753-3888 (W.C. de Jager)

Voor AUTORIJ LES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

STOP. LET OP STUDENTEN
EN KAMERBEWONERS

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

SLAAPBANKJES • LEDIKANTEN -
MATRASSEN - LINNENKASTEN •

OPBERGKASTJES

tegen voordeelprijzen

KUYK'S MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 - Lichtenvoorde

Tel. 05443-71256

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak
Dames' Alleen volgens afspraak

Grote collectie haarwerk
"PRUIKEN-TOUPETS"

m onze haarboetiek te zutphen

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEMANG

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Voor gezellige privé-, club

of bijlessen Engels, kunt u

thans weer bellen instituut

Brittania, tel. 08342-3754.

VOOR AL UW

AUTOMATERIALEN
banden, uitlaten, schokbrekers,

verder

alle vervangingsonderdelen

ZEER GUNSTIG GEPRIJSD
Ook montage

VERHEIJ - VORDEN
HANDELSWEG 4 - Tel. 05752-3228

Alleen voor de gevestigde handel

SPECIALE PRIJZEN

••••••••B
Kerk- en andere diensten

ZONDAG 22 SEPTEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. de Vries (Heilig Avondmaal)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Timmer (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. C. J. F. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 21 september 19.00 uur Jongerenviering

het interkerk. jongerenkoor zingt

Zondag 22 september 10.00 uur Eucharistieviering

met zang van het gemengd koor

Dinsdag 24 september 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Ke|jenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmia; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vr|Jdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

21 - 22 SEPTEMBER

Dr. N. J. C. Eyck (praktjjk dr. Eljkdkamp)

Avond- en nachtdien»!

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262

Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277

Woensdag: dr Eijck, tal. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

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

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 -11

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

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 WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in ,,de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zertiem: ..Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur gezine- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

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

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

Diëtiste

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


