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LOME
dinsdag 5 mei 1992 UITGAVE:

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

Magere speklappen
500 gram

Champignon- of
kerrie gehakt

Malse bieflappen

Runder saucijzen

500 gram

500 gram

500 gram

1.95

4.95

9.95

5.95
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.Ï7O

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

ËKIein
'Westland
HENGELO GLD

tel 1054

Kerkstraat 6

Kg Hollandse spitskool 1.60

Rode grape fruit
8 stuks 6,95

Uit onze rauwkostkeuken:

510 gr pittige ijsbergsla 3.95
500 gr kerry salade 3.95

Gelegenheid tot verzilveren
van Schildersbonnen

op woensdag 13 mei a.s.

's avonds van 19.00 tot 20.30 uur bij mevr.
F. R. Ooms-Lubbers, Vordenseweg 24,
Hengelo Gld.

Het bestuur
Hout- en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld.

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

Bloemen kleuren
Moederdag (10 mei)
Speciale Moederdag-aanbiedingen:
voor buiten:

COtta pOt met schotel met planten vanaf 14.95
Verder ruime keus In:

- Maleise potten
- Terra cotta potten
- Wilgenmanden
- Buitenplanten
- Chrysantenstekken 1O voor 2.—
- Koolplanten
- Zaden / Dahliaknollen / Glad i o Ie n e. d.

voor binnen:
- leuke Boeketten
- Rozen in kokers
- Plantenbakjes
- Bloemstuk/es
- Bledemeijers
- Bloeiende / groene planten

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Spalstraat 1

Slijterij

't HOEKJE
7255 AA Hengelo Gld

Moederdagtip
Laat moeder eens kennis ma-
ken met de veelzijdigheid van

koffielikeur

nu flesje 0,35 liter

_ «.es .
MILIEUVRIENDELIJK

TAPIJT
bij Heijink, compl. woninginrichting

de zaak voor al uw tapijten, lami-

naat en vinyl vloeren.

Tevens de zaak voor betrouwbaar en eerlijk

advies, waar het goed winkelen is.

GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Philips snijstaaf Mixer HR 1380
Met deze snijstaafmixer maak je moeder extra
blij want voor het maken van sausen, baby-
voeding, milkshakes en cocktails enz. is er
geen betere keukenhulp denkbaar. Uiterst
compact van vorm en zo onder de kraan af te
spoelen. Ideaal om erbij te hebben!

Philipsprijs 69,-- nu

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

optiek

KORMELINK

brillen - contactlenzen

Spalstraat 27 ..Hengelo (G), Tel. 05753-1771
's maandags gesloten

Albert Heijn
(faxn. Wansink)

L U B B E R S BAKKERIJ
W O O N W I N K E L HEKKELMAN

Regelink's TH.
Schildersbedrijf Handwerken - Wol

Vishandel
Hengel

De
Schoenmaker

Willem van Hal

EDAH
Fam. G. Botterman

PIEDROTACX
SCHOENMODE

GLAS-VERF-BEHANG

'S*»*;

Huidverzorgingsstudio
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Voor KADO'S naar ,DE SPANNEVOGEL'

500 gram 4.65
RUNDERVINKEN
per stuk 1.80

MOSTERDSPEK
100 gram 1.90

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.30

SLAGERIJ

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

Enkele Moederdag tips
Klokradio

vanaf

Philips of Braun
electr. tandenborstel

vanaf

Philips of Braun
staafmixer

vanaf

Philips haardroger
met diffuser

van 59.— nu

Philips stoomijzer

Kruimelzuiger

Electr. friteuse

vanaf

vanaf

vanaf

49.00

89.95

49.00

39.95

59.50

34.95

99.00

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

MOEDERDAG
LIKEURENDAG

UW EIGEN SLIJTER
heeft alle smaken in huis

Speciaal bij Tia Maria

doos heerlijke truffels kado

Zie verder onze etalage

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

w
Q

Bakkerij Bruggink \
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK

Voor
MOEDERDAG *

Een lekkere SLAGROOMTAART l
van 17.50 voor 15.00 -

SCHUIM SLAGROOMTAART f
van 15.0O voor 12.50 e

aa NV A - aaxnva SHIHVAY aa NVA

O, wat zijn wij heden blij, wij hebben er een nieuwe

buurman bij.

Dat moet natuurlijk gevierd worden en daarom bak-

ken wij donderdag, vrijdag en zaterdag

Oliebollen 10 voor ƒ 5,95

Zaterdag 9 mei Nationale Molendag, daar springt uw
windmolenbakker natuurlijk op in. Gemaakt van
molenmeel van de Hackfortermolen uit Vorden:

Mueslibol ƒ3,
Volkorenbol ƒ 1,5O

Zondag 10 mei Moederdag. Verwen moeder met

een heerlijk ontbijt op bed met diverse broodjes

gevuld of ongevuld, groot of klein het zal voor

moeder een verrrassing zijn.

Ook speciale Moederdagtaarten maken moeder-

dag een feestelijke dag.

Bonbons uit eigen bakkerij, leuk om te geven. Verpakt in een
leuk doosje of schaaltje.

Samen met ons kunt u wat leuks samenstellen zodat u echt
iets speciaals kado geeft.

Moederdag-aanbieding:

Aardbeiensnit ƒ 6,95

Samen met u maken we er weer een smulweekend van!

NNIND/VIOLENB/1KKERS

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

Hotel - Café -
Zalencentrum

De Kruitberg
Verras moeder eens met onze heerlijke

Salades en Puddingen
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 Rol ls -Bent ly
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

KOOP BIJ DE KWEKER
Perkplanten ƒ 0,50
Geraniums en Fuchsia v.a. ƒ 2,50
Chrysantenstekken 35soorten ƒ0,30

Bij aankoop van ƒ 50,- aan perkplanten,
1 zak potgrond (20 liter) gratis.

Grote sortering potten en schalen
Rieten manden in veel modellen
Uzeren draadmodellen
Kado-artlkelen
Kamerplanten en snijbloemen
Bloem werk

Aanbieding:
3 potten (roodsteen) 20, 25 en 30 cm ƒ 15,~

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14
6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033 - Fax 73343

Wat achter de hand met
" onverwacht moederdag-

bezoek?
;! boerenjongens, vruchten-

schnitten, Zwitsers appel-
taartje, slagroomtaartjes
en diverse puddingen.
Keus te over bij bakkerij

» Kreunen, speciaalzaak in
8f'brood en banket

^ Jonge werkende vrouw
f zoekt met spoed woon-

i \ruimte in Hengelo Gld of
£/ omgeving. Tel. 05437-51291

fi

Hengelo Gld

Vrijdag 8 -15 22 - 29 mei
Alleen bij ons alle GERANIUMS

( zowel hang als staande) 5 stuks voor

f 10.00
Ook groot assortiment PERKGOED zoals:
AFRIKLAANTJES, SALVIA'S, BEGONIA'S

AGARATUM, FUCHSIA'S enz. enz.

BLOEMENHANDEL RCESSINK
Iedere vrijdagmiddag op de Hengelose weekmarkt in de Spalstraat

Wij maken voor Moeder!!!

AARDBEIEN-
SLAGROOMTAART

17.50van 20.— voor

BAKKERIJ

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

Tuinhout- en Vijvercentrum

"Vatte Verzasca
Benodigheden voor uw tuin:

- Bielzen
- Tuinhout
- Siersteen
- Vijverfolie
- Natuursteen
- Vijverplanten
- Vijvervissen
- Tuinschermen div.
- Vijverpompen
- Vijveraarde

Wij verzorgen ook de complete
aanleg van uw vijver.

Vrijblijvende informatie en offertes:

Tel, 05753-1195 of 3559

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

Voor Moederdag:
Elke kaasklant

1e 100 gram Roombrie ƒ "I

1 pot echte jam div. soorten

(incl. ƒ 0,75 statiegeld) ƒ 6,

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

DE MODE BEWUSTE VROUW
KIEST VOOR BETAALBARE MODE

* Anne Christien
* Cotton Club
* Yoyce
* Claire
* Dutch spijkerbroeken

Deze merken vindt U bij

Schröder
bij de kerk

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin- perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* Chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395



ï in de

Nieuwe
vanaf donderdag 7 mei 8.30 uur

Zie de folder „Open Huis" op woensdag 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur

MOEDERDAG 10 MEI - MOEDERDAG 10 MEI - MOEDERDAG 10 MEI
O s:

Moederdagtip:
exclusieve Moeder-

dagtaartjes met rode
rozen gegarneerd

v.a. 10,--

Moederdagtip:
Nieuw: speciaal voor

die feestelijke ontbijtta-
fel Kruidenbroodjes,

lekker en gezond

Moederdagtip:
al onze taarten worden

feestelijk versierd.
Keus te over:

Slagroom, Kwark,
Vruchten, Schuim,
Mocca, enz. Bestel

tijdig tel. 05753-1474

Moederdagtip:
Hartenvlaai 12.50

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De speciaalzaak in brood en banket

JONGE JENEVER

drie sterren een
uitstekende borrel

.45

puur of om te mix

14.95

SAFARI
AFR1CM4
LIQUEUR

PEACHTREE
UGHT FRUIT
UQUEUR

The American dream

15.95
12.95

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293
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Wij gaan moeder verwennen
14 krt gouden damesringen met diamant

van/ 69,--voor ƒ 55,—
van ƒ 89,-- voor ƒ 70,--
van ƒ 119,-- voor ƒ 95,—
van ƒ 149,-- voor ƒ 120,—
van ƒ 179,- voor ƒ 143,—
van ƒ 199,- voor ƒ 159,—
van ƒ 229,- voor ƒ 183,—
van ƒ 249,- voor ƒ 199,—

14 krt gouden hartje met diamant

incl. collier...

14 krt gouden oorknoppen model hartje

of klaver met diamant per paar

ƒ 99,

ƒ 69,

— Adembenemend—

14 karaats gouden
choker met diamant

Normaal ƒ279,-

NU VOOR

ƒ 199,-

14 karaats gouden
entourage met bril-
janten van totaal

0.09 karaat incl. collier

Normaal ƒ 399,-

NU VOOR

ƒ 279,-
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In onze winkel hebben wij diverse leuke aanbiedingen in ®

zilver - doublee - horloges - klokken enz.

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036
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10 mei
Moederdag

Kom gerust eens kijken,
er is volop keus aan:

Bloemstukken, boeketten,

cadeau-artikelen

Handgeb. Biedermeijer v.a. ƒ 5,95
Biedermeijer op schaal v.a. ƒ 9,95

En er is volop keus aan:
Perkplanten, Div. Buitenpotten

o.a. Terracotta, Maleis aardewerk,
enz. enz.

Dus verwen moeder eens goed,

kijk maar eens bij Bloemsierkunst

Jolanda hoe dat moet!

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG - TEL. 2977

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersDedrijf
Ron&weg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Altijd goed;
Gouden oorsieraden

23,50 pp

45,- p.p.

© ® 49,- P.p.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SO.IIIT..I 15 H<ng«lo OIO T.l.loon 05753 U74

ROOZEGAARDE
SPALSTRAAT 13
HENGELO GLD

Philips 170 watt Mixer HR 1500
Hier zal moeder jaren plezier van hebben.
Uitgerust met een extra sterke 170 watt motor
en compleet met garden en deeghaken die
met de ejectknop makkelijk uitgenomen kun-
nen worden. Met 3 snelhedenschakelaar en
snoerwinder.

Philipsprijs 70,-- nu

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

MC's, LP's of CD
Met een kado uit onze Pla'.enbar,
maak je elke moeder blij mee!

Platenbar „De Spannevogel"

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraal 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

MEDEDELING
Nu de familie Wansink in hun nieuwe

AH vestiging geen slijterij meer zullen

drijven, bevelen wij ons hartelijk bij u
aan.

Wij zullen zoveel mogelijk proberen U

de artikelen en natuurlijk de service

te leveren die U van de familie Wansink

gewend was.

Bij deze wensen wij de familie Wansink

en personeel veel succes in hun nieuwe

pand.

Familie van de Weer

TIPS VOOR MOEDERDAG
kwaliteitsscharen

vleesmessen

VOOR DE TUIN:

snoeischaren

graskantscharen

gazontrimmers

zelfbouw horredeuren

droogmolens

bloembakken enz.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
BanninksirMt 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) • Tel 05753-1220
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eWS.,EDAH. NIEUWS «i WAAMELINK'S &

Vanaf deze week ook bij Edah
verkrijgbaar

Vergeer Kaas
vers van het mes

Reclame deze week:

1 kg van 11.49 voor

Aanbieding geldig t/m zaterdag 9 mei '92

Vleeswaren:

100 gram snijverse Boterhamworst
en

100 gram snijverse Schouderham
nu samen

van 3.27 voor2.29

Openingstijden:

In de Reclame van vorige
week stond alleen ver-
meld tot en met woens-

dag, echter de donderdag,
vrijdag en zaterdag blijven

normaal

Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah. S
E-OV72

Bloemisterij - Keijenborg

Moeders hebben verschillende smaken, dus is ons assortiment
extra groot en kleurrijk o.a.:
* Bloemstukken van Droog-, Zijde- en Snijbloemen

* Snijbloemen en Div. Boeketten

* Potplanten, plantarragementen voor binnen en bulten

* Div. soorten Aardewerk potten, vazen enz.

dit en nog veel meer voor aantrekkelijke prijzen en als klap
op de vuurpijl:
bij besteding boven de ƒ 15,» op vrijdag en zaterdag a.s.

1O% Korting.

Voor het versturen van Uw Moederdagbloemetje vroegtij-

dig doorgeven.

FA. WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - Tel. 1334

'n Vertrouwd adres voor al Uw Bloembindwerk

. -m , .

MENSEN MAKEN DE SFEER
Bij Herman en Ria Winkelman

voel je je meteen thuis.
Of je nu aan de bar zit in het

gezellige café of onstuimig meefeest in dé
grote zaal (tot 300 personen).

Alles is tot in de puntjes verzorgd.
De koude en warme buffetten/ diners en
barbecue-avonden zeggen alles over de

veelzijdigheid van Herman en Ria.
Mensen maken dan wel de sfeer/

maar de omstandigheden leggen de basis.
En die zijn perfekt!

WINRE voor als er iets te vieren valt of gewoon!

St. Janstraat 3, Keyenborg, telefoon O5753-1 267

:*'.'

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

. GLAS-VERF-BEHANG

XNEU\A/S E^ ÊDAH N£PY^

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. O5T55--IT6T

Philips 1200 watt Haardroger met diffuser
HP4320D
Met deze compacte 1200 watt haardroger is
moeders haar zó weer droog én goed in model
want een speciale diffuser om de uitgeblazen
luchtstroom gelijkmatig te verdelen wordt er bij
geleverd. Tijdelijk extra voordelig!

Philipsprijs 59,-- nu

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

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 MEI

Remlgluskerk
10 uur ds van Andel, Doetinchem

Verzorgingscentrum „De Bleljke"
10 uur ds Elbert

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds R. J. ten Have

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds J. v.d. Wijk-Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 9 mei 18.00 uur Viering t.g.v. het 25-jarig

priesterjubileum van pastoor E. Lammers

Zondag 10 mei 10.00 uur Woord- en Comm.viering

Dinsdag 12 mei 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 Poste!: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozen hoedje om 18.30 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!

9 - 1 0 mei
dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, 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 special i stenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
9 - 1 0 mei

A. R. J. van Ingen, tel. 2002
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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
THefoon 06-11

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", ledere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

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

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 geziirvs- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen ven
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.

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.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak

Tel. 05754—1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur



De voordeur blijft hetzelfde,

de bewoners bok.

Toch verandert er iets,

wij gaan trouwen

MARC OOLTHUIS
en

RIA LOSKAMP

en wel op donderdag 7 mei 1992 om

10.30 uur in het gemeentehuis

te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 11.15 uur

in de St. Willibrorduskerk

te Hengelo Gld.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in
hotel-rest, „'t Zwaantje", Ziewentse-
weg l, Lichtenvoorde.

Ons adres:

Clarissenstraat 16, 7131 WT Lichtenvoorde.

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij

voor ons heeft betekend, maar toch bedroefd,

geven wij u kennis dat heden van ons is heen-

gegaan mijn inniggeliefde man, onze zorgzame

vader en opa

ABRAM GEORG ARNOLÜ

echtgenoot van Martha Catharina Esseveld

op de leeftijd van 64 jaar.

Hengelo Gld, M. C. Arnold-Esseveld

Castricum, A. G. Arnold

L. M. Arnold-Sodenkamp

Sabine

Louise

7255 EA Hengelo Gld, 24 april 1992.

Margriethof 22.

De begrafenis heeft woensdag 29 april plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld,

Wij betuigen u onze welgemeende dank voor

uw medeleven bij het overlijden van onze lieve

vader, groot- en overgrootvader

GERHARD BOSMAN
weduwnaar van Johanna Berendina Voskamp

E. J. Heusinkveld-Bosman

W. Heusinkveld

G. Broekman-Bosman

A. Broekman

J. Holmer-Bosman

B. Holmer

J. H. Brethouwer-Bosman

W. Brethouwer

kleinkinderen en achterkleinkind

H 'ngelo Gld, mei 1992.

lOkiwi's

2 komkommers

20 handsinaasappels

25 mandarijnen
zonder pit

MOEDERDAG

2.50
1.95
5.98

5.98

GROTE SORTERING

BLOEMBAKJES
POTPLANTEN
SNIJBLOEMEN
ZIJDEBLOEMEN
DROOGBLOEMEN enz.
FÜCHSIA'S
GERANIUMS

Bloemen-, groente- en f ruithuis

Joop Kuipers
TEL 05753-1227 HENGELO GLD

Moederdag - Geschenkendag
„DE SPANNEVOGEL"
HET ADRES voor al uw geschenken.

Naast de kleinmeubelen, kleedjes e.d.
een schitterende

KADO-SHOP
met kado's voor iedereen

Graag tot ziens in onze gezellige winkel

Te huur aangeboden woon
ruimte met gebruik van
douche, toilet, keuken,
eigen ingang, in mooie
bosrijke omgeving T. G.
van Manen, Rijnweg 19,
7255 NN Hengelo Gld,
Tel. 05753-7395

OVER PRETTIG WERKEN BIJ GOM A
In verband met de uitbreiding van de
produktie zoeken wij voor aanstelling
op korte termijn enkele

Naast een prettige werksfeer bieden wij
u uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, alsmede ontplooi-
ingsmogelijkheden door aanvullende
funktie-opleidingen.

vakbekwame machinestellers
Goma B.V. Metaalwarenfabriek is een
onderneming die zich beweegt op het
gebied van de toelevering van half-
fabrikaten en komplete eindprodukten.
Deze produkten worden in de hoofdzaak
vervaardigd uit plaat- of bandstaai.

De fabricage vindt plaats op moderne
grotendeels CNO-gestuurde machine^
(kleine tot middelgrote series), •waarbij
in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt
van een C AD/C AM computer.

Voor de grote series wordt gebruik ge-
maakt van eigen ontwikkelde en gefabri-
ceerde stempels of speciaalmachines.

Goma B.V. is gevestigd aan de Ruurlose-
weg 80a te Hengelo in (Gelderland).

De taken zullen ondermeer bestaan uit
het bedienen en omstellen van diverse
produktielijnen. In deze lijnen worden
vanaf rollen bandstaai diverse produkten
vervaardigd.

Voor deze funktie vragen wij.

een ervaren vakman met MTS-werktuig-
bouwkunde of LTS-metaal op C/D niveau
met aanvullende opleiding.

Daarnaast is het van belang dat hij ken-
nis heeft van machine/gereedschapstem-
pels en ervaring heeft met het bewerken
van dunwandig plaatmateriaal.

Belangstellenden worden verzocht hun
schriftelijke sollicitatie met vermelding
van opleiding en ervaring te richten aan:

GOMA B.V. „Metaalwarenfabriek"
t.a.v. de heer Abbink
Postbus 8
7255 ZG Hengelo Gld
Tel. 05753-8211

GOMA
MAATWERK IN PLAATWERK

De gezamenlijke

m at kt kooplui

van Hengelo Gld

heeft voor iedere
kopende klant

gratis plant

POELIER
HOFFMAN

OP DE MARKT IN HENGELO GLD

10 poten 10.00
+1 gratis

Filet per kg 13.75

Kalkoendijen per kg 8.75

Wegens ziekte van onze P.V. en
penn. de heer D. de Berk

Vanaf heden worden deze werkzaamheden

tijdelijk voortgezet dooi*:

A. Hulstijn, Vordenseweg 27

Het bestuur FNV Hengelo Gld

Enkele Moederdag tips
Spagetti fles 4.95

Bonbondoos op voel 10.95

Pyrex lasagna schaal
voor oven en magnetron

van 19.50 nu

Slabak glas met couvert
nu 11.95

Emsa bloemgieter
met decor

van 15.95 nu

Porseleinen kop en
schotel het blauw decor

nu 2.00

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijnSOTO- 614614
l-*

BABOR NATUURKOSMETIKA
Voor moederdag:
Cadeaubon voor een huid-
verzorgingsbehandeling of
munten voor een bruinings-
kuur(/ 7,50 per munt)

Vraag vrijblijvend
advies bij uw BABOR-
depositaire:BABOR

Huidverzorgingsstudio

Anja Holland
't Oude postkantoor
Raadhuisstraat 23
Hengelo Gld
Tel. 05753-3279

Voor moederdag:
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN
*~-
LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

• v ' ,

GAZONGRASZAAD

VIJVERGROND

VELDKEIEN

(ex. collier)

Geelgouden l

hangers
//

graveer-

plaatje

72,50

(on)geluks

hangers

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Sp.Hl...l 15 H.r>e<lo OIO T.»»oor,«7M 1374

VOLOP PERKPLANTEN
Boomkwekerij - Tuinaanleg

Hoveniersbedrijf

HALFMAN BVfs
Rondweg 2o - Hengelo G/d . Tel. 05753-7424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Moederdagtip:
Nieuw: marsepein rozen
weer eens wat anders en
blijven heel lang staan
Te verkrijgen bij bakkerij
Kreunen, tel. 05753-1474

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND MEI

l Itr 3-sterren jenever

l Itr Florijn jenever

l Itr Florijn citroerv-brandewijn

l fles de Kuyper bessenjenever

l fles Harvey's sherry

l fles Ballantines whisky

l fles Safari

l fles Kingston rum wit-bruin

l fles Bootz likeur, div. soorten

l fles Peachtree perziklikeur
met gratis glas

BESTELLINGEN:

19.95

19.45

13.95

12.95

8.95

27.95

18.95

17.95

14.95

16.95

05753-1252

Rib- en haaskarbonade
500 gr 5.45

Boterhamworst 100 gr 1.20
Gegrilde ham 100 gr 1.

SLAGERIJ

KIEUWEICHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

DRUKKERIJ WOLTERS



IpwGROEMSPECIAllST:
Waterplanten
in plm. 80 soorten

Heesters - coniferen - rhododen-
drons
in veel soorten

Vaste planten
in plm. 200 soorten

enz. enz. enz. enz.

OOK VOOR

boomschors
los en in zakken

po'.grond - tui n turf - vijveraarde -
veldkeien
enz. enz. enz. enz.

VERKOOP ALLEEN OP ZATERDAG

OF NA TEL. AFSPRAAK

Groenspecialist

G. J. B O S M A N
Kervelseweg 23, Hengelo 05753-2619, fax 2693

WERELDSCHOKKEN

De aarde beefde
een schok
door haar grondvesten
door hen die erop wonen.

Mijn huis nield stand
mijn leven
mocnt verder, als
was er mets aan de hand
wat mij zou kunnen overkomen.

Uw licht hield stand
het leven
mug vemer, omdat
zijn aooroioeae zij en hand
zijn aooinenKroon, mijn schuld en onverstand
zo neiuevoi voor goea overgenomen.

Dat had mij kunnen overkomen
er was wei aegeiijk iets aan de hand
een schok
ue aarde beefde.

Daardoor bleven mijn grondvesten in stand
üaaruoor mijn leven!

Geert Holterveld

„GEEF 'S VOOR DIABETES"
i>lViV>Cil 3.6 MAL.JUC.1M Uf

De m novemoer j.l. gehouden landelijke collecte
üreei 's voor üiaueies, neeft ruim 'ó.ó miljoen opge-
bracht. t ioU.UUU meer aan lyyu en het noogst oe-
haaiae resultaat smas de eerste collecte in lyö2 van
sian ging.

Met ae opbrengst subsidieert het Diabetes Fonds
JNeaerianu onutrzoeKsprojecten üie zien richien op
ae uesirijaing van aiabetes meiiuus (suikerziekte)
en net tei-ugui-ingen en voorkomen van uit üeze aan-
aoening voortKomenue compiicaues als oogziekten,
hart- en vaatziekten en nieraanaoemngen.

in ons lana hebben naar schatting 300.UOO mensen
aiaueies meuiius. De verwacnung is aat over een
tiental jaren net aantal mensen met üeze nog steeds
on£enee6iijKe aanuoening zal opiopen tot een half
miljoen.

üet is aaarom noodzakelijk dat onderzoek naar het
omsiaan van uiaoeies gecontinueerd en uitgebreid
kan woraen.

INTERNATIONAAL „HERMAN LEBBINK"

De voetbalvereniging Steenderen, afdeling jeugd,
organibeert weer naar traaitioneie tournooi voor de
jeugu op net sportpark Het Hoge Wessel, Steenderen

Aan uit tournooi aoen veel binnen- en buitenlandse
pioegen mee. in lotaal zuilen er 4V ploegen, bestaande
uit jouwens en meisjes meeaoen.

Op zateraag Ib mei speien de C-junioren.

Op zaterdagmorgen 2ü mei spelen de meisjes, F, El,
en 0,2 pupmen en s miaaags spelen ae D-pupillen.

Op zonuag 24 mei spelen de B-junioren.

De aanvangsujaen van alle weastrijden zijn om
y.öU uur. in verbana met de te verwachten grote be-
lan^ö teuing veizoeKt ae organisatie om ae ingang
bij ae sporüiai aan ae l^r. üernnaraiaan te gebruiken

Hier is ook voldoende parkeerruimte aanwezig.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

Vvoensdagavond b mei is onze maandelijkse schrijf-
avona van la. UU tot 2U.3U uur in „de Bieijke".

liir worat geschreven voor een gewetensgevangene
uit Unana, voor opheldering inzake een wreae moord
op een vrouw in Uil Salvador en voor een eerlijk
proces en onaerzoek voor een veroordeelde uit
Koeweit

De voorbeeldbrieven liggen klaar, u hoeft ze alleen
maar over te schrijven. Gaarne ontvangen we u
woensüag b mei (wij zorgen voor de koffie).

Mocht u woensdag verhinderd zijn en toch graag uw
bijarage (a.m.v. het schrijven) willen leveren, dan
kunt u vrijaag ü mei kopieën van de brieven ophalen
bij ae ae wereiawmkeiKraam op de markt.

E1ERWEDSTR1JD HHV
Rond Pasen organiseerde de HHV haar traditionele
jaarlijkse eier wedstrijd.

Aan ae Veengoot trachtten 28 vissers er een genoeg
lijke morgen van te maken, waarna in zaal Wol-
brmk ae eieren als volgt werden verdeeld:

l J. Ibink 110 cm, 2 W. Menop 70 cm, 3 H. Hulstijn
jr 68 cm, 4 J. Kei 61 cm, 5 H. Aberson 59 cm.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12. Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

Gevonden in Vierakker
een mountainbikc
Tel. 05754-1788

GROTE SORTERING

t mmer- en
balkhout
Tevens geïmpregneerde

rabat- en vuren
planken
voor schuttingen

H E N D R I K S
Aannemersbedrijf
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld - 05753-1448

Te koop jongensfiets 26",
2 jaar oud, en meisjesfiets
18", i.z.g.st. G. Versteege
Lankhorsterstraat 4,
Hengelo Gld, 05753-4234

AFSCHEID UIT DE PRAKTIJK VAN DR EIJKEL-
KAMP TE KEIJENBORG

De afgelopen twee jaar is drs L. F. J. Timmers in de
praktijk van dokter B. A. M. Eijkelkamp te Keijen-
borg, werkzaam geweest als arts-assistent in oplei-
ding tot huisarts.

Met ingang van l mei is hij uit deze praktijk vertrok
ken om elders zelfstandig als huisarts verder te gaan
In deze periode heeft hij met veel mensen contact
gehad, soms vluchtig, soms intensief. Graag wil hij
langs deze weg iedereen bedanken voor het in hem
gestelde vertrouwen en de zeer prettige samen-
werking.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 21 t.e.m. 27 april 1992

21 april werd er aan de Berkenlaan in de sloot een
zwarte damesfiets aangetroffen, waarvan tot nu toe
de eigenaar onbekend is.

22 april: een aanrijding op de Vordenseweg met
materiële schade. Het betrof hier een zogenaamde
kop-staart aanrijding, waarbij de bestuurder te
weinig afstand hield van 'zijn voorganger en er
achter op botste.

24 april Een aanrijding op de kruising Kruisbergse-
weg-Kroezerijweg, waarbij de bestuurder op de
Kroezerijweg geen vrije doorgang verleende aan de
bestuurder welke over de Kruisbergseweg naderde.

Gevolg was een aanrijding met behoorlijke mate-
riële schade, doch geen persoonlijk letsel.

Eveneens bemiddeld bij een burenprobleempje in het
buitengebied

26 april. Alweeer een „stoere daad". In de vroege
avond hebben bij het Chinees restaurant een 3-tal
knapen zich zeer vervelend gedragen. Binnen had
men eten op de grond gegooid, glazen stuk gegooid.

Ook wilde men niet betalen. Het betrof een 3-tal
bekenden van ons en zij zullen dan ook bericht
krijgen dat voor hun de toegang tot de Chinees
wordt ontzegd.

Wegraces: Dit jaar zijn de wegraces rustig verlopen.

Er was een klein probleempje bij het rennerskwar-
tier over het eigendom van een antennemast voor de
verbindingen. Beide partijen zullen dit na de races
met elkaar regelen.

27 april kwamen er 2 aangiftes binnen van diefstal
van een fiets. Beide fietsen waren in het weekend in
het dorp ontvreemd.

Hans de Voer

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
«^ 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

^ visitekaarten
•&- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
f^ rekeningen, briefpapier
xs- circulaires, folders, prijslijsten
«sr enveloppen, briefkaarten, sets
<«r kettingformulieren enz. enz.

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

ALLE GEDRAGINGEN IN HET VERKEER WELKE
GEVAAR OF HINDER VEROORZAKEN,
ZIJN VERBODEN
Autogordels
bestuurders van motorvoertuigen en de naast hem
gezeten passagiers zijn verplicht de aanwezige auto-
gordels te dragen.

Sinds l april 1992 zijn achterin het voertuig het
dragen van autogordels ook verplicht.

Dit geldt niet t.a.v. de bestuurder tijdens het ver-
voer van passagiers tegen betaling (dus in voer-
tuigen van erkende taxibedrijven).

Het dragen van een autogordel is eveneens niet ver-
plicht voor kinderen jonger dan 12 jaar die gebruik
maken van een goedgekeurd kinder beveiligings-
middel (kinderzitje-heupgordel).

Alle uitzonderingsbepalingen welke in het oude RVV
van toepassing waren, zijn vervallen, dus een ieder
m.u.v. bovengenoemde twee gevallen zijn verplicht
een autogordel te dragen.

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid tot ont
heffing van het dragen van een autogordel. Deze ont
heffing moet worden aangevraagd bij de Minister
van Verkeer en Waterstaat.

Dus ook de bestuurder-passagier van voertuig met
grijs kenteken (bestelauto, vrachtauto, waar de
veiligheidsriemen in zijn aangebracht). moeten de
autogordels gebruiken.

Helmen
Bestuurders en passagiers van een bromfiets of motor
fiets moeten een helm dragen.

Het dragen van een helm is niet verplicht voor be^
stuurders en passagiers van een snorfiets.

Zitplaats kind op fiets en bromfiets
Fietsers en bromfietsers mogen kinderen beneden
de leeftijd van 12 jaren vervoeren, indien zij zijn
gezeten op een doelmatige en veilige zitplaats met
voldoende steun in rug, handen en voeten.

ZATERDAG 16 MEI NORMAALMARKT

Op de Normaalmarkt kan men in de eerste plaats
kaarten verkrijgen voor Höken in Toldiek.

Van heinde en verre zal men voor dit doel dan ook
naar Flophouse komen. In januari komen al ver-
zoeken om kaarten voor dit bijzonder aansprekende
evenement op de laatste vrijdag van juni, al binnen.

't Hele land weet er van: Höken in Toldiek is iets
aparts. Dit jaar komen onze jongens ( met een enigs-
zins gehavende Bennie) alweer voor de 16e keer
achter de varkensschuren van Willem Willcmsen
spelen bij de jeugdsoos met die oer-Achterhoekse
naam: Flophouse.

Vorig jaar kwam menig voorverkoopadres niet meer
aan zijn gewone werkzaamheden toe omdat men
eenvoudigweg suf werd gebeld om kaarten, terwijl
de Hökeri'je al lang en breed uitverkocht was.

Start voor de voorverkoop voor Normaal op 26 juni
en het koffieconcert op 28 juni, in de Lentetente van
10.00 tot 17.00 uur.

Rodeo-wedstrijden, Kop van Jut, marktkraampjes,
bijzondere Normaal-affiches, T-shirts, attributen, het
anhangerschap, videobeelden, in een entourage van
decorstukken die bij diverse optredens zijn gebruikt

Wie in ieder geval verzekerd wil zijn van een kaart
voor Höken in Toldiek, komt naar de Normaalmarkt
dag.

DAMNIEUWS
De laatste kaarten in de onderlinge competitie zijn
bijna geschud. H. Zonnenberg is met 2 wedstrijden
te gaan bijna zeker dat hij terugkeert in het Ie.

Ook G. Halfman heeft een grote kans op terugkeer
ruimen, terwijl W. Eijkelkamp nog kans heeft als hij
in het Ie. J. Luiten moet hierdoor zeker het veld
wint van G. Halfman. H. Hulshof heeft met 2 punt
achterstand en 2 wedstrijden, weinig kans om in het
Ie te blijven.

In de 2e groep blijft het verschil tussen H. Dijkman
en G. Botterman nog altijd gelijk, l verliespunt meer
voor G. Botterman, maar zij zullen elkaar in de
laatste wedstrijd treffen.

Uitslagen: D. Walgemoet-J. Heuvelink 1-1, H. Groene
veld-J. Vos 1-1, H. Zonnenberg-J. Luiten 1-1, H.
Dijkman-E. Berendsen 2-0, G. Botterman-B. Goor-
man 2-0, L. Koldenhof-J. Wentink 2-0, J. Schabbink
-G. Wentink 2-0.

Stand: 7. H. Zonnenberg 19-21, 8 G. Halfman 20-21,
9 W. Eijkelkamp 20-20, 10 G. Kreunen 20-20, 11 J.
Luiten 21-20, 12 B. Harkink 19-16, 13 D. Walgemoet
19-16, 13 H. Groeneveld 20-17, 15 H. Hulshof 17-14.

Nr 15 degradeert. Ie team 8 spelers, 2e team 6
spelers.

In de Gelderse finale voor sneldammen had J. Heij-
ink zijn dag niet en eindigde als laatste in de Ie klas.
In de prov. hoofdklassen werd H. Luimes 8e.

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

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VI iRKILAARD?

, De eidereenden 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 kweekbankcn 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 jareniang 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.
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Inderdaad, do c Mm-enden verdienen onze bescher-

ming. Noteer mi j als lid van de Waddenvereniging

voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Handtekening:

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


