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LAME
DRUKKERIJ WOLTERS

Regel inkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldi.jk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Ontdek het
knakworstjein
derundervink

DIKKE
VLEESRIBBETJES

1 kg 2.95

MAGERE
SUKADELAPPEN

500 gram Oi9w

vleeswarenspecial

MUNSTER
SPEK

02
100 gram fca
Gebraden spek met
een vulling van ham en
kaas

STRASS-
BOURGER
VINKEN

100 gram

265

Fijn gekruide run-
dervinken met in

het midden een pit-
tig knakworstje. In
20 minuten klaar.

Alleen op dinsdag

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week
SHOARMAVLEES

(max 2 kg per klant)

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

4.95

4.95

4 95
SCHOUDERKARBONADE
(MAX. 2 KG. PER KLANT) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Bloemen
verkoopkas

Tuinprimula's volle kist 17.50

Mini Kaaps viooltjes
3 stuks 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEPANEERDE SNITSELS
100 gram 1.75
MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 9.65

KOOKWORST
100 gram

KATENSPEK
100 gram

1.25

1.80

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VAN D E R B I L T

15 ml
30 ml
100 ml
150 ml
150 ml
150 ml
100 gr
100 gr

Unieke aanbieding
Eau de toi lette
Eau de toi lette
Deodorant spray
tube Badschuim
tube Bodymilk
Geldouche
luxe zeep
zeep in kartonnen verpakking

VANDERBILT

van f 10,95
van f34,50
van f 10,95
van f 2.^,95
van f 22,95

van f22,95
van f 13,25
van f 15,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

f 14,95
f 29,50

f 14,95

f 14,95
f 14,95

f 14,95
f 14,95

f 12,95

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

SPECIALE VOORJAARSAANBIEDIXG
Geldig zo lang de voorraad strekt

Ie KLAS

Voetbalschoenen
in de kleur zwart-rood zwart-geel

maten 31 t.e.m. 47

1 paar ƒ 100,-

het 2e paar GRATIS

Onze voor jaarskollektie is binnen
Neem vrijblijvend een kijkje

Ook een ruime sortering

kinderschoenen
o.a. BRAKKIES

JAN EN RIEK HERMANS
Past. Thuisstraat 8 - KEIJENBORG
Tel. 05753-1669

LAAT JE EIGEJV KOPPIE EEJVS TEKENEN!

Keijenborgse info-beurs

ZAKEN AAAI-BOD!
Zondag 5 april 11.30 -18.00 uur

NOVITEITEN en AMBACHTEN zijn o.a.

* KUNSTSTOF KOZIJNEN/RAMEN * SATELIETTV

* ZITMEUBELEN * SMIDSWERK

* HORECA en CULINAIRE TIPS * TUIN EN VIJVERS

* ZONNEPANELEN * FERRARI RACES

Stands van o.a.: Woning en Textiel, Mengvoeders,
Installatiebedrijven, Automobielbranche,
Dekbedden, Bouwaktiviteiten

* TUINMEUBEL-SHOW
* DEMONSTRATIE BLOEMSCHIKKEN

* CHOCLADE-EIEREN GIETEN

ALS VANOUDS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR VOOR HET
KOMENDE SEIZOEN MET DE LEVERING VAN

TUINZADEN

VAN TUINDERSKWALITEIT (geen handelszaad)
Alle groente-zaden zijn bij ons los verkrijgbaar.

BLOEMZADEN

IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN

Haal GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

Dit jaar keuze uit 16 rassen POOTAARDAPPELEN.

Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!
VOEDERBIETENZAAD tegen concurrerende prijzen

KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDEL

W A A M E L I N K Z A A D H A N D E L
Sinds 1883 een vertrouwd adres

Tel. 05753-1334

Lentefestival bij
Bakkerij Jozef Schabbink

Limburgse Vlaaien
div. soorten Lenteprijs mmi&^J

Aardbeienschelpen
5 stuks Lenteprijs

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel 05753-1250

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

• tZ E L H E M'
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

-Westland
i

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

Malse Hollandse andijvie kg 2.95

Kg Hollandse tomaten 3.95

500 gr zoete blauwe druiven 2.95

Uit onze rauwkostkeuken:

Hawaii salade 500 gr 3.95

Jimp slank salade 500 gr 3.95

BROOD en
BANKET-
specialiteiten

ëfódag
Zijn vérs

'.BROOD
* bakt

* KIEMENPUNTJES
Rijk aan vitamine E, voor prestatie en

vitaliteit nu 6 halen J BETALEN

* APPEL-WEI N K W AR K

een duitse delicatesse deze week | ,55

* WEEKENDTAARTJE:

Rijstevlaai

met veel slagroom slechts 6i9B

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De speciaalzaak voor brood en
banket

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK
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Krop Sla
Hollandse
Komkommei
somen slechts

t

Elke dag Verrassend Voordelig^

Verse
Kuiken
bouten
hele kilo von 6.98 voor mw

TOMATO,
VETCHUP/

Heinz
Tomaten
Ketchup
513grom von 269 voor

HUI»
Besthuit
3 rollen von 2.67 voor

\

t

JEHEVER

in onze slijten!

Admiraal
Jonge
Jenever
pet fles

'Doos d 12 flessen fl. 180.-

••••Alleen geldij van
dinsdag 24 t/m

zaterdag 28 maart

Nieuw

Zonnebank
met gezichtsbruiner

losse muntverkoop a
ƒ 7,50 per munt (25 min)

voor afspraak en informatie

Huidverzorgingsstudio

Anja Holland
't Oude Postkantoor
Raadhuisstraat 23

Hengelo Gld
Tel. 05753-3279

Voor behang naar

Lenselink
Altijd grote voorraad

Ook diverse koopjes
in restanten

GLAS-VERF-BEHANG

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje.

Wij noemen haar
ELLEN

Hans, Wilma en Torn Rietman

17 maart 1992.

Kreunenskamp 7,
7255 WC Hengelo Gld.

Op woensdag l april 1992 hopen wij

JOKE EN WIM BESSELINK

samen met Annet, familie en vrienden ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie van 15.00 tot
17.00 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Sarinkkamp 44,
7255 CW Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Op woensdag l april a.s. zijn onze ouders

MARINUS WIJNBERGEN

EN

HARMINA WIJNBERGEN-DIKKEBOER

60 jaar getrouwd.

Wij willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en
geven een receptie van 15.00 - 17.00 uur in Hotel
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
U bent van harte welkom.

Jan en Alie

Gerrit en Alie
Rinie en Willemien

Gerrie en Henk

Marianne

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, kado's en kaarten die ons huwelijk tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

JOS en JOKE BERENDSEN-VEERBEEK

Toldijk, maart 1992.
Zutphen-Emmerikseweg 31 a.

DANKBETUIGING

Naast het verdriet omdat hij niet meer bij ons is denken
wij met dankbaarheid terug aan de overweldigende be-
langstelling en het medeleven na het plotseling overlij-
den en bij de crematie van onze lieve man, vader en lieve
opa

JAN OOSTENDARP

die ons zo dierbaar was.

Het heeft ons bijzonder goed gedaan te merken dat
zoveel mensen hem hebben gewaardeerd.

Echtgenote, kinderen en
kleinkinderen

Hengelo Gld, maart 1992.

Voor uw aanwezigheid, bloemen, planten,
kado's en brieven, die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van de opening van onze ver-
nieuwde winkel zeggen wij u hartelijk dank.

Uw belangstelling was overweldigend en hart-
verwarmend en maakte dat 11 maart 1992 voor
ons een onvergetelijke dag zal zijn.

BEDANKT!'

HERBERT en GERRIE HEKKELMAN

HENGELOSE TONEELVERENIGING

NIET ELKE HAAN KRAAIT

ZATERDAG 28 MAART

ZAAL LANGELER, HENGELO GLD

aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken
bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag
van:
de heer H.J. Wesselink te Hengelo, voor een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben van een varkensmesterij en
rundveehouderij op het perceel Bargelsdijk 1 -1 a te
Hengelo;
de heer H.J. Zweverink te Hengelo, voor een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
en in werking hebben van een varkensmesterij op
het perceel Heideweversweg 4 te Hengelo;
positief te beschikken onder voorwaarden om ge-
vaar, schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen op het ge-
meentehuis, afdeling Grondgebiedszaken,
Raadhuisstraat 20 te Hengelo ter inzage van 25
maart 1992 tot 8 april 1992 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 beroepstermijn
liggen de stukken ter inzage op de afdeling
Grondgebiedszaken.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aan-
vraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ont-
werp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons
college.

Hengelo, 24 maart 1992.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Afra Jansen van den Berg-Mens
diëtist/voedingskundige

CHRISTINALAAN 16 - 7251 AX VORDEN - TEL. 05752-1507

Op donderdag 26 maart a.s. om 14.00 uur start ik in
samenwerking met een acupuncturist een cursus

"VERMAGEREN IN GROEPSVERBAND"

Deze cursus is bedoeld voor:
mensen die te zwaar zijn
of zich te dik voelen.

De cursus duurt 12 weken en zal ondersteund worden
door 2 a 3 consulten acupunctuur.

De kosten zijn ƒ 190,-.
Graag van te voren aanmelden i.v.m. beperkt aantal
plaatsen.

SLANK-KLUP/6,-p.w.

inschrijfgeld ƒ 25,-- + ƒ 5,-- adm.

* Kleine groepen
* Elke week nieuwe menu's waar

het hele gezin van mee eet
' Verantwoorde begeleiding
* Speciale tiener menu's
' Speciale vegetarische menu's
* Speciale voeding voor de

aanstaande moeder

Wilt u ook lid worden van de ,SLANK-KLUP kom
dan op donderdagavond van 19.00-20.00 uur in
„Ons Huis", Beukenlaan 30, Hengelo Gld.

Bel voor inlichtingen met uw assistente
05753-1297, regioleidster 05407-63397 of het
hoofdkantoor 05498-44674

Onze kracht - persoonlijke aandacht

Achterhoeks dialect voor u

gezongen door

Ben Schreurs en Hanneke Hiddink

Pariy-Restauarant ,,de Smid"

KERKSTRAAT 11 - KEIJENBORG

Koffieconcert georganiseerd door „Vrienden
van Maria Poste!" - Keijenborg.

ENTREE ƒ 7,50 (INCL. KOFFIE)

C.B.T.B.
AFDELING STEENDEREN - TOLDIJK

Geachte leden en belangstellenden

op vrijdag 27 maart a.s.

hopen wij onze jaarlijkse

TONEELAVOND
te houden in

zaal „Den Bremer" te Toldijk

Ontvangst met koffie vanaf 19.45 uur en
opening door de voorzitter om 20.00 uur.

Hierna zal toneelver, 't buurtschap uit Sin-
deren een toneelstuk opvoeren met als t i t e l :

WAAR EEN WIL IS

In de pauze is er een VERLOTING

Wij willen u en uw familie, vrienden en be-
kenden hierbij uitnodigen.

De toegang is gratis.

Steenderen, maart 1992.

HET BESTUUR

AANBIEDING deze week:

Eierbrood van 3.65 voor 3.25

Gevulde Koeken 6 voor 7.95
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

Aardbeienschelpen 1.50

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753^1200

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Magere runderworst
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Eigengemaakte
boierhamworst
100 gram

Rauwe ham
100 gram

7.65

3.95

1.10

2.75

praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. LEUSINK
Praktijk gericht op:

maag-darmklachten, kouwelijk zijn, allergie,
migraine, moeheid, chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4 - Zelhem
Tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak.

Magere RIBLAPPEN 500 gr 8.95

GEGRILDE HAM 100 gr 1.98

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

! Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 =

Te koop jonge hennen aan de leg, tevens gelegen-
heid voor het uitbroeden van eieren gevraagd.
konijnen, ganzen en eenden. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, Tel. 05753-1670



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

Achterham

100 gram 2.39

Boeren leverworst

•

Rosette de Lyon

100 gram 2.89

Mona gezinspudding
500 gram 1.99

'- j iVij „^

AH boerenland karnemelk

liter 1.29

••• • • • % • • il
ijtenj „De Zon

Florijn jonge jenever

liter 9.45

Delaforce port

fles 11.95

Mager ribstuk

500 gram 598 kg

Al',:son volkoren brood

1.99

Kersenstrooisel vlaai

1000 gram

AH wit - bruin brood

800 gram

Golden Delicious

Z.99

AH dubbeldrank

liter

AH huiswijn

rood-wit-rosé

liter 4.45

Albi afwas
3 halen, 2 betalen

3.58

Pickwick theezakje

80 gram l m

AH knakworst

200 gram 1.49

Kiwi

500 gram 1.69

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Ferrari F l
IN ONZE STAND

op de infobeurs

—ZAKEN AAN BOD -

Waar u de kans krijgt om

achter het stuur van een

brullende Ferrari te kruipen.

Zeg een eerlijk, zou u

die verleiding zelf

kunnen weerstaan?

SPEKTAKEL
SPORT GOED

met SPORTGOED
van

AnrOXKEMP
St.Janstraat 28 Keljenborg GW. Tel.05753-1977

Voorjaar:

tijd voor uw tuin
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

VIJVERGROND

GAZONGRASZAAD

VELDKEIEN

Boomkwekerij - Tuinaanleg

Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2o - Hengelo G/d - Tef. 05753-7424

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg, tel. 05753-1395

Zondag 29 maart

GROTE BINGO
met vele geldprijzen
levensmiddelen- en vlees-
pakketten

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Te koop partij stalmest.
Tel. 05755-1435.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF- BEHANG

Te koop goudpeel broed-
eieren. Tel. 05753-3438.

H.H. Aardappellelers
uw veld (je) machinaal
laten poten en aanaarden.
Bel A. Menkveld, Veer-
mansweg 12, Hengplo Gld
Tel. 05753-2136.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Nu een grote keuze in onze nieuwe

voorjaarscollectie

DWIN

l A N

rarae ioud
KLEDING - nef even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, [
die met vragen zitten, |
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614

DRUKKERIJ WOUTERS
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Brood:

Vlaai van de week

verse
Abrikozenvlaai

van 7.25 voor5•
Diepvries:

Tappaz combi pak
bestaande uit

15 frikandellen en 14 hamburgers

7.5Ovan 9.95 voor

Extra:

Cötes du Rhöne
2 flessen a 750 ml.

7.5Ovan 10.90 voor

zolang de voorraad strekt

Prijsknallers
Vlees:

Magere
Hamburgers

puur rundvlees

6 stuks nu voor5.98
Mona:

Gezinspudding
chocolade/vanille

beker van 500 gram

van 2.29 voor 1.79
Extra:

Gallerie
chocoladereep

diverse smaken 75 gram

van 1.19 voorO.75
Aanbiedingen geldig van maandag 23 maart t/m zaterdag 28 maart 1992.
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah. j
E-O.3-72

m ,

T ̂  ̂

Hotel ~ Café - C>e§taurant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

Sluiting postkantoor
Het postkantoor aan de Burg. Smitsstraat 17 te Steenderen wordt met
ingang van 31 maart a.s. gesloten.

Op 2 april a.s. zet PTT Post de dienstverlening voort in het nieuwe
postagentschap in de Supermarkt van de heer Aalderink, Dorpsstraat 14.

De openingstijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag
Zaterdag

09.00-12.00 uur en
14.00-17.30 uur
09.00-12.30 uur
Gesloten

Heeft u nog vragen dan ligt tot 30 maart op het postkantoor een informatie-
folder voor u klaar.

In verband met de verhuizing van de inventaris naar het nieuwe post-
agentschap is het postkantoor op 31 maart en 1 april gesloten.

Voor uw post- en postbankzaken kunt u deze dagen terecht op het post-
agentschap in Baak.

Openstellingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

, • JEQftrt' NIEMWS t&VH NIEUWS *Ö>AH 'NiajWS £DAH »N1EUWS V EDAH WEUWS 'H)AH. NIEUWS 'EDAH NJ€C?WS'

;5*f-i

WH NIEUVVS .EDAH NIEUWS • •
,

Woensdag

08.30-12.15 uur en J
13.30-17.30 uur
08.30-12.00 uur

r*Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij

een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer 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. 50.800.-

• 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)

vanat
n. 50.oOOr

Marktver.
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING
op dinsdag 31 maart 1992
in zaal Michels, Spalstraat 45.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen vorige ledenvergadering.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Rapport kas-controlecommissie.
6. Benoeming kascommissie 1992.
7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren E. Jolink en
F. Mullink.
Zij stellen zich herkiesbaar.

8. Vaststelling contributie 1992.
9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 MAART

Remiqluskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goed* Herder Kapel

10.15 uur ds. R. Molemaker

VrIJz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. A. B. Elbert, Hengelo Gld.

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 28 maart 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 29 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het koor

Dinsdag 31 maart 19.00 uur Avondmis

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
iaqelljks rozenhoedje om 18.30 uur
van vrUdaq 1400 uiir tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be-
doeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

28 - 29 maart

dr. Eyck ( praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,

Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath. Kastanjelaan 1, Hengelo Gld,

tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,

tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld

tel. 1266.

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

Openingstijden
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 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 oponngstlJden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

28 - 29 MAART

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

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 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-

tooruren

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

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

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 Zel'hem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en alge
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen \«svi
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 v*n 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.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van
9.00-10.00 uur en van 18.30^-19.30 uur.

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-I Jssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerirvk-Stege, BakermarksedUk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05764-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur



AFSCHEID VAN DE HENGELOSE BIBLIOTHEEK
POLITIE-INFORM ATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Enkele weken geleden nam de bibliotheek van Hen-
gelo Gld afscheid van drie dames, t.w. Bruggeman,
Horstink en Kosstede.
Alle drie waren ze vele jaren actief in de uitleen.
De lezers van de „bieb" zullen hen missen. Ze blijven
echter nog een poosje actief binnen het bibliotheek-
bestuur.

Tijdens een gezellig samenzijn met alle medewerk-
sters werd hen, via een terugblik, veel lof en dank
gebracht. Als blijk van waardering kregen ze bloe-
men en een beeldje van de „contente" vrouw.
Op de foto van links naar rechts: de dames Horstink,
Kosstede en Bruggeman

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN

VERKEERSTEKENS

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of hin-
der veroorzaken zijn verboden.
Autosnelwegen-autowegen
1 het gebruik van een autosnelweg is slechts toege-
staan voor bestuurders van een motorvoertuig waar-
mee een snelheid van tenminste 80 km per uur mag
en kan worden gereden.
2 het gebruik van een autoweg is slechts toegestaan
voorb estuurders van motorvoertuigen waar mee met
een snelheid van tenminste 40 km per uur mag en kan
worden gereden.
- het navolgdene is op een auto (snel) weg verboden

keren - achteruitrijden - stilstaan
— met uitzondering van noodgevallen is het verboden

op een auto(snel)weg gebruik te maken van een
vluchtstrook, vluchthaven of berm.

— een samenstel van voertuigen (bv personenauto met
caravan) langer dan 7 m en vrachtauto's moeten
op een auto(snel)weg met 3 of meer rijstroken de
2 meest rechts gelegen rijstroken gebruiken,
m.u. v. voorsorteren

Erven (vroegere woonerven)
— voetgangers mogen de wegen binnen een erf over

de volle breedte gebruiken
— bestuurders mogen niet harder dan stapvoets rijden
- alle bestuurders van rechts hebben voorrang (dus

automobilist moet aan fietser van rechts voorrang
verlenen binnen een erf)

— parkeren door motorvoertuigen mag alleen op de
voor parkeren aangegeven plaatsen.

Verkeerspleinen
— vlak voor of op verkeerspleinen is het toegestaan

anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te
rijden

— vlak voor of op verkeerspleinen is het toegestaan
rechts in te halen

CONCERT CHR. MANNENKOOR ZELHEM

Zondag 15 maart hebben vele zangliefhebbers kunnen
genieten van mooie zang van het chr. mannenkoor uit
Zelhem. Het gevarieerde repertoire werd door het
koor op prachtige wijze ten gehore gebracht o.l.v.
dirigent Willem Jan van Asselt.
Ook het gastkoor the new Valley Singers uit Nijver-
dal brachten mooie liederen ten gehore waaronder
zeer mooie negro spirituals.
Deze twee geheel verschillende koren bezorgden het
enthousiaste publiek een sfeesvolle zangmiddag in 'n
mooi versierde Lambertikerk te Zelhem, waarvoor de
^bloemen beschikbaar waren gesteld door bloemen-
;boetiek Beo.
De lady-speaker Jennie Mos presenteerde het geheel
op voortreffelijke wijze

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor (27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist, g*

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen
Giro 2737, Bank 70.70.70.538

STICHTING HULPDIENST

HENGELO EN KEIJENBORG

De vrijwilligers deden weer veel goed werk, dit blijkt
uit het jaarverslag van de algemene Hulpdienst. De
vrijwilligers hebben zich op tal van plaatsen ingezet
zoals: vervoer naar de dagverzorging in „de Bleijke",
vervoer naar het ziekenhuis in Doetinchem en Zut-
phen boodschappen doen, boeken ruilen, oppassen,
huishoudelijk werk, gewoon een praatje maken.
In Hengelo en Keijenborg zijn momenteel 20 alar-
mering-toestellen in gebruik. Deze personen worden
begeleid door onze kontaktpersonen.
Tafeltje-Dek-Je kende het afgelopen jaar een explo-
sieve groei Er werden in 1991 veel maaltijden uit-
gereikt en wel 8261, dit zijn er 2356 meer dan in 1990.
Er maakten in totaal 47 gezinnen gebruik van
Tafeltje-Dek-Je. Om alle maaltijden te bezorgen
werd er ruim 13.000 km afgelegd door de vrijwilli-
gers. Medio 1991 is de auto-vergoeding per kilometer
verhoogd van 40 naar 45 cent.
Door de gemeente Hengelo werd f 2.— subsidie per
maaltijd verstrekt. Tevens ontving de Hulpdienst
subsidie voor de overname van 14 thermoports.
De maaltijden worden bereid door twee bejaarden-
tehuizen, „de Bleijke en „Maria Poste!".
Op de landelijke vrijwilligersdag, 7 december 1991,
werden de vrijwilligers verrast met een kerstroos als
dank voor hun belangeloze inzet.
Help elkaar in nood, bij de Hulpdienst bent u als vrij
williger van harte welkom en vele handen maken
licht werk.

DAMNIEUWS

Hei 2e speelde de laatste bondswedstrijd van dit sei-
zoen. Het 2e team van Terborg kwam op bezoek" en
werd met een grote nederlaag naar huis gestuurd.
H. Groeneveld gaf de gasten nog moed door te verlie-
zen, maar G. Halfman maakte dit weer gelijk. Teanv-
leider Harkink hield het evenwicht nog even, maar
vervolgens trokken G. Kreunen, H. Zonnenberg en H.
Hulshof met winst DCH 2 over de streep.
Topscorer is H. Zonnenberg met 9-13 2e is G. Half-
man met 8-11. DCH 2 eindigde in de middenmoot in de
3e klasse Oost Gelderland.
Onderlinge competitie:
Finale A: D. Walgemoet-H. Zonnenberg 1-1, H. Luimes
J. Heuvelink 2-0, H. Groeneveld-G. Halfman 0-2,
J. Vos-G. Kreunen 2-0, H. Vos-B. Harkink 2-0, W.
Eijkelkamp-D. Walgemoef 0-2.
Stand: l H. Luimes 18-34, 2 H. Vos 18-29, J. Heijink
17-24, 4 J. Vos 15-22, 5 A. Hoebink 17-21.
Finale B: J. Wentink-E. Berendsen 1-1 G. Botterman
J. Schabbink 2-0, H. Dijkman-G. Boterman 0-2, J.
Wentink-G. Wentink 1-1 B. Goorman-L. Koldenhof
afgebr. J. Schabbink-F. Berendsen 2-0
Stand: l H. Dijkman 17-22 2 G. Botterman 16-19
3 L. Koldenhof 18-19 4 W. Engbers 20-19 5 B. Goor-
man 16-15.

Op 11 maart snelheidscontrole gehouden op de Vorden
seweg buiten de bebouwde kom. Hierbij zijn 22 be-
stuurders bekeurd. Hoogst gemeten snelheid 119 km
per uur.
Op 12 maart zijn er meerdere valparkieten gevonden.
Verzoek aan de volièrehouders om hun vollere na te
kijken. Afgelopen week bemiddeld bij diverse pro-
blemen.
Aangifte opgenomen van vernieling van een markies
(zonnescherm) in de Spalstraat. Een „held" durfde zo-
maar 's avonds een snee in de markies te maken.
Tevens heeft er op 13 maart een winkeldiefstal plaats
gevonden. Uit de winkel is een staaf mixer ontvreemd
Afgelopen week zijn er 5 aanrijdingen geweest. Bij
deze aanrijdingen was alleen sprake van materiële
schade. Geen persoonlijk letsel.
Een bromfietsbestuurder bekeurd voor het rijden op
een onverzekerde biomfiets.
Op 16 maart een persoon thuis opgehaald welke '.ij n
boetes niet had betaald. De man moet nu 4 dagen
zitten.
Nu het weer beter wordt en de motorrijders hun
rondjes gaan rijden, willen wij deze waarschuwen voer
het feit dat veel motoren zijn uitgerust met een
niet originele kentekenplaat. Wij zullen hier nu voor-
taan tegen optreden. Boete f 100,—
Ook zullen wij exra aandacht gaan besteden aan d(
kentekenplaten op aanhangwagens. Het kenteken op
de aanhanger dieni't hetzelfde te zijn als dat van het
trekkende voertuig. Boete f 100,—
Tegenwoordig hebben veel auto's een trekhaak. Het
is echter niet toegestaan dat de rekhaak voor de ken-
tekenplaat zit. Met name bij de Peugeot's type
205. 309 en oudere BMW 316-serie zit de trekhaak
midden voor de kentekenplaat. Dit euvel kan verhol-
pen worden door een kantelbare trekhaakknop of het
verplaatsen van de kentekenplaat. Denk bij het laatste
dan ook aan het verplaatsen van de kentekenplaatver
lichting.

Jaap Henk Holland

DAGOPVANG IN VERZORGINGSTEHUIS

„MARIA POSTEL" TE KEIJENBORG

Op dinsdag 3 maart j.l. is de dagopvang gestart in
het verzorginshuis „Maria Poste!" te Keijenborg voor
oudere mensen uit de regio.
Het projekt is in samenwerking met het verzorgings
tehuis de Bleijke van start gegaan waardoor er in de
gemeente Steenderen en Hengelo op 3 lokaties is
gerealiseerd n.l. De Bongerd te Steenderen, de Bleijke
te Hengelo en Maria Postel te Keijenborg.
De plannen om in Maria Postel met dagopvang te
starten waren er al heel lang, maar door omstandig-
heden werd de uitvoering vertraagd.
Twee dagen per week zal de dagopvang plaatsvinden
op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.
De deelnemers worden door vrijwilligers opgehaald
en thuisgebracht.
Was is nu het doel van dagopvang en wie komt daar-
voor in aanmerking.
Het deelnemen hieraan kan om uiteenlopende rede-
nen belangrijk zijn.
Door dagopvang heeft een deelnemers weer con-
tacten met andere mensen; vanuit de thuissituatie
is dat moeilijker
Aktiviteiten die er plaatsvinden kunnen bevorderend
en stimulerend werken voor de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.
Afleiding in de dagen die zo op elkaar lijken omdat
je op jezelf bent aangewezen.
Voor het thuisfront kan het prettig zijn om de zor;*
voor een of twee dagen per week aan anderen ove:
te laten en daardoor wat tijd voor zichzelf te hebben
Het kan definitieve opname in een verzorgingstehuis
uitstellen of hierdoor niet meer nodig zijn.
Dagopvang blijkt echt wel in een behoefte te voor-
zien en ook vanuit de verzorgingstehuizen willen wij
graag meehelpen om de thuiszorg te ondersteunen
en samen met meerdere instanties en deskundigen
aktiviteiten op touw zetten en daardoor mensen zo
lang mogelijk in hun eigen huis, dus vertrouwde om-
geving te laten wonen.

TRIMLOOP BAAK

De gymnastiekvereniging DOG Baak organiseert op
zondag 5 april een trimloop. De start is 's morgens
vanaf 10.00 uur. Vanaf een uur eerder kan er worden
ingeschreven. De start en het inschrijven is bij de
gymzaal, gelegen achter de St Martinuskerk.
Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden, 2,5, 5 en
10 km. De te lopen route is bepijld met de woorden:
trimloop Baak.

JUZ&tKR?)
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MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

INFO-BEURS KEIJENBORG

ZAKEN AAN BOD

Op 5 april a.s. wordt er voor de vierde maal de
Keijenborgse Info-beurs houden in dorpshuis
„de Horst".
Onder de naam Zaken aan bod zullen ruim 20 Keijen-
borgse ondernemers deze beurs aan de bezoekers pre-
senteren.
Aan de elementen show en demonstratie hebben de
ondernemers dit jaar nog wat extra aandacht willen
geven.
Zo zijn er o.a. demonstraties bloemschikken en choco-
lade eieren gieten. Op culinair gebied zal de horeca u
smaakvolle tips laten zien en proeven. Een uitgebreid
assortiment tuinmeubelen, vijvers en zitmeubelen za!
worden geshowd.
Aan de jeugd is ook gedacht, want voor hen is er een
gratis wedstrijd met mooie prijzen en voor de jongsten
is er een grabbelton.
Voar diegene die een lekker snel over een circuit wil
scheuren, staat een fraaie Ferrari klaar om zijn
of haar behendigheid eens te testen.
Ieder uur zal er een gratis verloting plaatsvinden
voor elke bezoeker en aan het eind van de dag zal de
hoofdprijs, een luxe magnetron of CD-speler naar
keuze, worden getroken.
Kortom aan alle elementen is gedacht om deze vierde
Info-beurs wederom tot een succes te maken.

PASSIEMUZIEK IN DE LAMBERTIKERK ZELHEM

Op 28 maart 1992 voert het Zelhems Chr. Oratorium-
koor o.l.v. Lamert Huizinga de Lucas-passion van J.S.
Bach uit. Medewerking verlenen: het Gelders bege-
leidingsorkest met Klaas Stok aan het orgel, Harry
Pierik, tenor-evangelist,Felix Schoonenboom, Chris-
tus, Connie de Jongh, sopraan, Mariët Wasser, sopraan
Aleida van Dongen, alt, en Willy Beursken, bariton.
Het concert is in de Lambertikerk te Zelhem en be-
gint om 20.00 uur. De toegangsprys bedraagt f 12.50 en
65+ en CJP f 8.00

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

r geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

0 visitekaarten
rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
* enveloppen, briefkaarten, sets
* kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

OPEN DAG DE LEER

Op zondag 29 maart houdt de basisschool de Leer een
Open dag. Als thema voor deze dag is gekozen voor
zorgverbreding. Door middel van een diapresentatie
wordt gepoogd een goed beeld te geven van de wijze
waarop de zorgverbreding op de Leer inp raktijk
wordt gebracht.
Om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden
wcrdtg ebruik gemaakt van een leerlingenvolgs steem
en worden er maandelijks leerlingbesprekingen ge-
houden. ,.
Uiteraard zal de school zich ook op andere manieren
presenteren. Zo zijn er o.a. demonstraties met com-
puters door leerlingen, worden veel nieuwe leermidde
len getoond, s er een videopresentate waarbij een in
druk wordt gegeven van de vele aktiviteiten die er
jaarlijks op school plaatshebben. Voorts zijn er demon-
straties door twee blokfluitgroepen van de eigen
school.

FILMAVOND HAMOVE

De jaarlijkse filmavond van Hamove is op donderdag
26 maart a.s.
Door het Hamove-filmteam is weer een leuk pro-
gramma samengesteld uit materiaal dat door hen op
film is vastgelegd en de mensen kennende kunnen ei'

ui ooie en grappige momenten te zien zijn.
Deze avond is. uiteraard niet alleen voor de leden
toegankelijk, maar ook niet-leden zijn van harte
welkom, alleen dien zij een kleine vergoeding te be-
talen.
De plaats van handeling is zaal Langeler en de aan-
vang is 20.00 uur.



REUMA
DESnUEPIJN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren
leven, maar geen moment van de dag laat het
je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is. Stilte,
die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor
een reumapatiënt direct omgezet worden in
verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en
onderzoek. Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

NIEUW!

Samen verder.....
Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Intercard-huwelijkskollektie '92.

Wij helpen u ook met de tekst,

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

l ISmtercanl j

Dit schattige beertje is slechts
één van de nieuwste geboortekaartjes

uit de Intercard kollektie.
Kom eens langs.

Zeker dat u een keuze kunt maken.

BESCHERMD
VliRKLAARD?VOGE LVRIJ

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

De eidereendcn in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jaremang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

l 1
Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

landelijke Viremging lol Behoud van de Waddanzei

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencréche. Antwoordnummer 950.

L»950 WL Pieterburen Giro 8020 l

H j

zeehondenc rèche p i e t e r b u ren


