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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), S teenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Magere Mager
Speklappen Rundergehakt

.y t) 1 kg y .500 gram

Magere varkens Verse
poulet Kippenpoten

4,95 ,„ 4,95500 gram

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

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95
Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Bloemen
verkoopkas

3 bos CHRYSANTEN 6.95

3 mooie grote BEGONIA'S 10.-
div. kleuren

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

voordeperfekte

inmaak

17.95
Ha fijn, na fijn

19.45

PASSOA
KINGSTON
RUM

16.95
17.95

VERHUUR
tapinstallatie*

14.95

SLIJTERIJ

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Spar Aalderink Steenderen
VRAAGT

voor uitbreiding van het verkoopteam

cassière-verkoopster
voor plm. 32 uur per week

Minimaal 18 jaar
Detailhandelsgerichte opleiding gewenst

Sollicitaties aan:

SPAR AALDERINK
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

SPAARBANK
Beleggersgiro:
voor rendement
en fiscaal voordeel

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V
Spalstraat 26

7255 AC Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

MET TAPIJT VAN DE
1APIJTMEESTERS
LOOPT IEDEREEN
WEG!

NOVA BARBEQUE GR 20O
Deze verplaatsbare electrische bar-
beque maakt er een echt feest van.
Volledig demonteerbaar en makke-
lijk te reinigen. Dus nu smakelijk
en rookvrij-
barbequen.
Novaprijs 196,-

ui nu iiiidn,eiij*
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BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD
electrisch install. bedrijf

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

De Tapijtmeester

weet welke eisen u

aan uw nieuwe tapijt

stelt. Daarom heeft hij

een meesterlijke kollek-

tie machtig mooi tapijt voor u sa-

mengesteld van de betere merken.

En z'n service? Die is bijna niet meer

van deze tijd. De maat opnemen,

thuis bezorgen, leggen, de Tapijt-

meester neemt het u uit handen.

Kompleet in tapijt, kompleet in

service, dat zijn De Tapijtmeesters.

TAPIJTMEESTERS

kamer schilderen
behangen

beleefd aanbevelend

. G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36, Hengelo Gld,

tel 05753-1216, na 18.00 uur

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
*

APPELTAARTJE l
van 6.50 voor fi.Rfl <

^''Westland
L J

HENGELO GLD
tel 1054

Kerkstraat 6

14 grote sappige PERZIKEN 6,98
3 kg sappige HANDPEREN

1 kg malse ANDIJVIE

Uit onze KAASBOETIEK

Kg BELEGEN KAAS 10.95

'/2 kg MAASDAMMER GATEN-
KAAS 6.49

'/2 kg „KAGRO" LIGHT
30+ JONG BELEGEN 6.95

lOOgrCASTELLOBLUE 2.75

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

Kg RABARBER COMPOTE 8.98

500 gr KOOLRABI-HAM SALADE
5.95

500 gr KERRY SALADE 5.95

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469
KRENTEBOLLEN

z
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s haien, 4 betalen

Heeft u nog materiaal voor de Rommelmarkt (voor
de 20e keer) van de chr. muziekver. Crescendo.bel
dan tel. 05753-1782.

Ook 2e hands kleding is van harte welkom (graag
wel gewassen).

awavM aa KVA - uaMMva awuvM aa NVA



Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter en

zusje

LEONIE

Jan, Martien en Jorien Zweverink

28 mei 1992.

Ruurloseweg 84,

7255 MA Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Op 17 juni zijn wij 45 jaar getrouwd.

THEET EN ANNIE BEUNK

Wij hopen dit te mogen vieren met kinderen, kleinkinde-

ren, familie, buren, vrienden en kennissen om 19.00 uur

met een H. Mis uit dankbaarheid in de St. Willi-

brorduskerk, daarna is er van 20.00 tot 22.30 uur een

receptie in zaal Michels, waarbij u allen wordt uitgeno-

digd.

Oude Varsselseweg 3,

7255 MC Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken

voor de vele felicitaties, gelukwensen, bloemen

en cadeaus, welke wij mochten ontvangen bij

ons huwelijk op 15 mei j.l.

Mede hierdoor is het voor ons een onvergete^

lijke dag geworden.

HANS en ANJA EGGINK-GARRITSEN

Varsselseweg Sla,

7255 NR Hengelo Gld.

Hierbij willen wij een ieder die in welke vorm dan ook

ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken.

B. WENTINK
D. WENTINK-EENINK

Juni 1992.

Blekweg 2,

7255 MV Hengelo Gld.

ZONDAG 5 JULI ROMMELMARKT - ZONDAG 5 JULI ROMMELMARKT
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OPHALEN en BEZORGEN
goederen voor de

ROMMELSNUFFELMARKT
van de muziekver. "St. Jan", Keijenborg

Zaterdag 13 juni a.s.

g Opgehaald wordt binnen de bebouwde kom ^

l van Keijenborg en Velswijk. Woont U buiten de g

§| bebouwde kom, wilt U dan de spullen bezor-

% gen bij fam. Mullink, Bronkhorsterstraat 9, |

5 Keijenborg.

v Voor verdere inlichtingen tel. 05753-2462 of M

9 1368
i

ixavwiawwou nnr s OVGNOZ • ixavwiawwoy nnr 9 OVQNOZ

DAT WÓRDT LEUK
GELD VERDIENEN MET

HET EK VOETBAL!
Want nu is er Winnerstip! Een kompleet

nieuw spel waarbij alles draait om het voorspellen

van winnaars van speciaal geselecteerde sport-

evenementen.

Zo wordt het nog spannender om belang-

rijke sportevenementen op de voet te volgen.

Want: uw gouden tip is geld waard!

Zo kan voortaan iedereen leuk geld verdie-

nen met topsport! Winnerstip speelt u bij de offi-

ciële Spelnet-winkelier.

Bij ons dus. Graag tot ziens.

UW GOUDEN TIP IS GELD WAARD!

Spalstraat 12
7255 AC Hengelo Gld
tel. 05753-2396
's maandags gesloten

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

RIBLAPPEN
500 gram
E.K. SCHIJVEN

per stuk

BOTERHAMWORST

100 gram

LEVERKAAS

100 gram

8.95

1.15

1.20

1.40

11

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbeürljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

AFWEZIG 7 JULI TOT
10 AUGUSTUS

Marianne Lukassen
Pedicure Groene Kruisge-

bouw Hengelo Gld.
Tel. 05753-1397.

IS VADER OOK ZO'N

GROTE BOFKONT?

Zie volgende week.

Te koop alle soorten kool-
planten en bieslookpollen
Niesink, Past. Thuisstraat

10, Keijenborg, tel. 2518.

Bij Bakkerij Hekkelman vindt U tijdens het EK
voetbal diverse Zweedse en Oranje produkten,
van Zweeds appelgebak tot Oranje cake, van
Zweedse platte tot Oranjebol.

Met brood en banket van Bakkerij Hekkelman
wordt het echt aanvallen!!

aanbieding:

Oranje gebak deze week 1.50

\NIND/VIOLENB>»KKERS

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

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1992 worden de

komende periode de volgende collectes ge-

houden:

14 t/m 27 juni - Prins Bernhard Fonds

28 juni t/m 4 juli - Epilepsie Fonds.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot

en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

De hinderwetstukken liggen in het

gemeentehuis, afdeling grondgebiedszaken, ter

inzage op werkdagen van 08.30 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.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot

bovengenoemde afdeling, telefoon 1541, toestel

26.

| RAADSVERGADERING |

De eerstvolgende raadsvergadering zal wor-

den gehouden op dinsdag 23 juni 1992, des

avonds om 8 uur in de raadszaal van het

gemeentehuis.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke

Aangelegenheden zal op maandag 15 juni a.s.,

te 14.00 uur, in het gemeentehuis voor een

openbare vergadering bijeenkomen.

Vanaf 14.00 uur bestaat gedurende 15 minu-

ten, voor niet-commissieleden de gelegenheid

gebruik te maken van het spreekrecht.

Wie van het spreekrecht gebruik wenst te ma-

ken dient daarvan te voren kennis te geven aan

de voorzitter en het spreekrecht is beperkt tot

onderwerpen, welke op de agenda voorkomen.

De agenda voor deze vergadering luidt als

volgt:

1. Opening.

2. Verslag vergadering gehouden op 10 maart

1992.

3. Ontwikkelingshulp.

4. S.O.G.-aangelegenheden

5. Wat verder ter tafel komt.

6. Sluiting.

AFVAL-APART OOK IN
OE GEMEENTE HENGELO

EXTRA INZAMELING
GROF VUIL OP 19
JUN11992.
Van de mogelijkheid

om grof huishoude-

lijk afval aan huis te

laten ophalen wordt

zo druk gebruik ge-

maakt, dat een extra inzamelronde wordt ge-

houden en wel op vrijdag 19 juni 1992.

Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en

Keijenbo/g woont hoeft grof huishoudelijk afval

niet meer tevoren aan te melden. Het kan

gewoon op de ophaaldag voor grof vuil aan de

straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde

kom of in Varssel of Veldhoek woont wordt

verzocht zich tot uiterlijk donderdag's 12.00 uur

voor de ophaaldatum aan te melden. Het tele-

foonnummer is (05753)-1541. Als grens voor

de bebouwde kom worden de borden "Hengelo"

en "Keijenborg" aangehouden.

Op 14 augustus 1992 is de volgende inzamel-

dag voor grof huisvuil. De ophaaldata voor grof

huishoudelijk afval staan vermeld op de ophaal-

kalender. Onder grof huisvuil wordt verstaan al

het huisvuil dat niet in de grijze container past,

zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten

e.d. Voor een milieuvriendelijke verwerking van

de koelkasten wordt zorggedragen. Ook ge-

bundeld snoeiafval en grof tuinvuil kan worden

aangeboden. Afval in zakken wordt niet mee-

genomen! Buiten de inzamelrondes om wordt

geen grof vuil ingezameld. Grof vuil dat naast

de container wordt gezet zal niet worden mee-

genomen.

Namens de beladers verzoeken wij u dringend

zich aan de volgende spelregels te houden:

- biedt uw grof vuil dusdanig aan dat het hand-

zaam gebundeld is;

- Stukken of bundels grof huisafval mogen geen

grotere inhoud hebben dan lm3 of zwaarder

zijn dan 25 kg;

- het grof vuil dient op de Inzameldag voor 8.00

uur aan de weg te worden gezet.

Wij wijzen er nog even op dat bouw- en sloop-

afval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit

afval wordt niet in de grof vuil ophaalronde
meegenomen.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen

met het gemeentehuis, telefoon (05753)-1541.

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

INFORMATIERUBRIEK

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 20 mei t/m 2 juni 1992 waartegen op basis van de Wet AROB

een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

Woningbouwvereniging "Thuis Best", Spalstraat 41.

Hengelo Gld

P. Willemsen, Teubenweg 34, Keijenborg

F.G. Langeler-Woerts, Spalstraat 5, Hengelo Gld

ten behoeve van:

het oprichten van 6 woningen aan de Middenweg

het oprichten van een berging

het veranderen en uitbreiden van een horeca-inrichting

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 grondgebieds-zaken.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET
H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van:

Maatschap G.J.H, en J.H.J. Haggeman te Hengelo voor een nieuwe de gehele inrichting omvattenoe nmderwet

vergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een kippenhouderij, op het perceel Riefelerdijk 9 te Hengelo;

de heer B. Rexwinkel te Hengelo voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, i.v.m.

uitbreiding/wijzig';>g van een fokzeugen- en schapenhouderij, op het perceel Wolsinkweg 2 te Hengelo.

De aanvragen liggen ter inzage van 11 juni 1992 tot 11 juli 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn

liggen de stukken ter inzage.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 11 juli 1992 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een

bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde 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.

Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven of aantonen, dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van de heer A.J. Eugelink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting

omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een varkens-, rundvee- en

konijnenhouderij, gelegen aan Varsselseweg 23 te Hengelo, positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar,

schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 11 juni 1992

tot 25 juni 1992. Na deze datum, tot het eind van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag 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 ontwerp-beschikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken,

op 19 mei 1992 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:

de heer SJ. Remmelink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de

Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een melkrundveehouderij en varkensmesterij, gelegen aan Memelinkdijk 8

te Hengelo.

De beschikking ligt ter inzage van 11 juni 1992 tot 11 juli 1992.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 11 juli 1992 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 irt 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 het treffen van een

voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.

Hengelo, 10 juni 1992.

AKTIE TANKSLAG GEMEENTE HENGELO

Vorige week heeft de gemeente Hengelo een brief gestuurd naar de mensen die positief gereageerd hebben op de

in november 1991 gehouden enquête betreffende de Aktie Tankslag. De brief bevat nadere informatie over de

uitvoering van de aktie, de kosten, de bijdrage in deze kosten en de wijze waarop eigenaren van een niet meer in

gebruik zijnde olietank zich definitief kunnen aanmelden om hun tank onschadelijk te laten maken. Zo'n 240

tankeigenaren hebben aangegeven mogelijk bereid te zijn deel te nemen aan de Aktie Tankslag.

Inmiddels heeft de gemeente Hengelo, in samenwerking met een aantal regiogemeenten, opdracht verleend aan het

bedrijf Isotank te Opijnen om de olietanks onschadelijk te maken. Isotank heeft ruime ervaring met het uitvoeren van

dergelijke akties en kwam na offertevergelijking het meest gunstig naar voren. Het bedrijf is in het bezit van een REIS-

erkenning (Regeling inzake erkenning van saneringsbedrijven). De REIS-erkenning geeft een garantie dat Isotank de

olietanks op een voor het milieu verantwoorde wijze definitief buiten gebruik stelt; als bewijs hiervan verstrekt Isotank
aan de tankeigenaren een "KIWA-certificaat"

Kosten
Bij deelname aan de aktie kunt u kiezen uit drie saneringsmogelijkheden:

ondergrondse olietank methode 1 leegzuigen, reinigen en vullen met zand door Isotank / 793,95 (incl. BTW); methode

2 leegzuigen, reinigen en verwijderen door Isotank ƒ 1422,-- (incl. BTW); methode 3 Er kan een korting op methode

2 gegeven worden van ƒ 414,75 (incl.BTW) indien u zelf een gedeelte van het werk uitvoert.

bovengrondse olietank (van staal, zonder bitumineuze coating) leegzuigen, reinigen en verwijderen ƒ 414,75 (incl.
BTW).

- genoemde prijzen zijn gebaseerd op ondergrondse tanks met een grootte van maximaal 3000 liter en op

bovengrondse tanks met een grootte van maximaal 1600 liter met een restinhoud van maximaal 200 liter; bij een

grotere inhoud geldt een meerwerkregeling;

- eventuele meerkosten door deze meerwerkregeling of door slecht bereikbare tanks komen geheel voor rekening van
de tankbezitter;

- de genoemde prijzen gelden alleen voor tanks, waarin zich restanten van gebruikelijke brandstoffen (dieselolie,
huisbrandolie of petroleum) bevinden;

- voor tanks met andere brandstoffen zoals afgewerkte olie of benzine zal Isotank in overleg een aparte prijsopgave
verstrekken.

Bijdrage In de kosten
De gemeente stelt een subsidiebedrag beschikbaar aan de mensen die deelnemen aan de Aktie Tankslag. Voor de
subsidie komen alléén tanks in aanmerking die in het kader van deze gemeentelijke aktie onschadelijk worden
gemaakt door het door de gemeente aangewezen bedrijf (Isotank). Het subsidiebedrag voor het saneren van

ondergrondse olietanks bedraagt zowel voor methode 1, 2 als 3 ƒ 400,- per tank, ongeacht de hoogte van de

saneringskosten. Voor het saneren van ondergrondse olietanks gelegen in de grondwaterbeschermingsgebieden 't

Klooster en Olde Kaste geldt bij de keuze voor verwijdering (methode 2 en 3) een subsidiebedrag van ƒ 1000,- per

tank. Hierdoor is in deze gebieden de eigen bedrage voor het verwijderen nagenoeg gelijk aan de eigen bijdrage voor
het vullen met zand.

Na aftrek van de subsidie gelden de volgende eigen bijdragen: methode 1 ƒ 393,95 alle gebieden; methode 2 ƒ 1022,-

- in overig gebied; methode 2 ƒ 422,- in de grondwaterbeschermingsgebieden; methode 3 ƒ 607,25 in overig gebied;

griethode 3 ƒ 7,25 in de grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor bovengrondse olietanks geldt een subsidiebedrag van ƒ 100,-. Voor uw rekening komt dus / 314,75.

Voor tanks van voormalige brandstofverkooppunten geldt een verminderde bijdrageregeling. Huidige brandstof-
verkooppunten worden van subsidie uitgesloten.

Wij hopen dat de subsidie voor u een stimulans is om u op te geven voor de Aktie Tankslag. Wij zijn ons ervan bewust

dat het ondanks deze subsidie een hele uitgave is. Maar u moet zich hierbij realiseren dat u (veel) duurder uit bent als

u op een later tijdstip uw tank zonder subsidie onschadelijk moet laten maken door een erkend bedrijf of als er

INZAMELING
LANDBOUWPLASTIC

Landbouwplastic wordt dit jaar in de gemeente

Hengelo ingezameld op maandag 29 juni 1992.
In samenwerking met het Landbouwschap Gelder-

land en het Samenwerkingsverband Oost-Gelder-

land wordt deze inzamelronde georganiseerd.

Het Landbouwschap zal de landbouwers benade-

ren over de inzameling door aankondigingsbrieven

te versturen. Per landbouwer wordt een bijdrage van

ƒ 15,-- gevraagd in de kosten van inzameling. Het

Samenwerkingsverband zal de eigen bijdrage van

de landbouwers innen en de overige kosten van

inzameling voor haar rekening nemen. Na schrifte-
lijke aanmelding en voldoening van de bijdrage
wordt het landbouwplastic opgehaald.
De opzet is een uniform inzamelsysteem in de hele

provincie op te zetten, waarbij de kosten het eerste

jaar worden betaald door provincie, gemeente/sa-

menwerkingsverbanden en landbouwers. In een

overgangstermijn van drie jaar zal de bijdrage van

provincie en gemeenten/samenwerkingsverbanden

worden afgebouwd. Omdat landbouwplastic in prin-

cipe bedrijfsafval is zullen de kosten van de inzame-

ling dan volledig voor rekening van de landbouwers

komen.

Het ingezamelde landbouwplastic zal voor herge-

bruik geschikt worden gemaakt.

INZAMELING KLEIN
CHEMISCH AFVAL

INZAMELING KLEIN
CHEMISCH AFVAL MET
DE CHEMOKAR
De chemokar komt op 2,

3,6,7 en 8 juli in Hengelo

opnieuw huis aan huis

langs om het klein che-

misch afval in te zamelen.

Een dezer dagen wordt huis aan huis een milieu-

krant verspreid, waarin allerlei belangrijke zaken

staan over de inzameling van het klein chemisch

afval. Bij deze krant is een inzamelschema gevoegd

voor de gemeente Hengelo, waarin staat vermeld op

welke dag de chemokar uw straat aandoet.

De chemokar neemt maandag 6 juli en woensdag 8

juli, voordat de huis aan huis inzameling begint, een

vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze

standplaats is op 6 juli in Hengelo op de parkeer-

plaats bij de Rabobank en op 8 juli in Keijenborg op

de parkeerplaats aan de Pastoor Thuisstraat (te-

genover de kerk).

Het apart verzamelen van klein chemisch afval met

de milieubox is nog steeds een succes. In de ge-

meente Hengelo is in 1991 met de milieubox 16.027

kg klein chemisch afval bij de chemokar ingeleverd.

Ook is veel klein chemisch afval ingeleverd bij het

gemeentelijk depot.

Toch blijkt uit steekproefcontroles op de Stortplaats

in Zelhem dat er nog regelmatig klein chemisch afval

in het huisvuil uit Hengelo zit, zoals verfresten,

medicijnen en verdunner.

Dat is jammer. Verzamel al uw chemisch afval in de

blauwe milieubox en lever deze in bij de chemokar

die 2 keer per jaar bij u langs komt. Als u de

chemokar heeft gemist kunt u het chemisch afval

afgeven bij het depot op de gemeentewet aan de

Zelhemseweg 38 op vrijdagochtend tussen 8.00-

12.00 uur.

In de milieukrant staat een lijst met de meest voor-

komende chemische afvalstoffen.

Wie twijfelt of een bepaalde stof ingeleverd kan

worden of andere vragen heeft over de inzameling

kan contact opnemen met de afdeling Grondgebieds-

zaken van de gemeente Hengelo, telefoon 1541.

bodemverontreiniging optreedt als gevolg van het

doorroesten van de tank.

Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks (BOOT)
1 januari 1993 treedt het Besluit Opslag in Onder-

grondse Tanks in werking. Voor buiten gebruik

gestelde tanks betekent dit dat deze onschadelijk

moeten worden gemaakt door een KIWA-erkend

saneringsbedrijf. Op tanks die behandeld zijn in

deze aktie is de nieuwe regeling niet meer van

toepassing. Voor in gebruik zijnde opslagtanks be-

tekent dit besluit dat de opslagtank voorzien moet

zijn van de nodige keuringscertificaten, wat de no-

dige kosten met zich meebrengt. Voor tankeigenaren

die een tank in gebruik hebben die buiten gebruik

gesteld kan worden lijkt het daarom raadzaam van

de Aktie Tankslag gebruik te maken. Aktie Tankslag

biedt u dus een unieke mogelijkheid om op relatief

goedkope wijze uw ondergrondse tank te laten

saneren.

Aanmelden
Het onschadelijk maken van de olietanks zal plaats

vinden na de zomervakantie, in de eerste helft van

september 1992. Indien u mee wilt doen dient u een

opdrachtformulier in te vullen en vóór 22 juni 1992 te

sturen naar het gemeentehuis in Hengelo. Heeft u

géén brief met opdrachtformulier ontvangen, maar

wilt u zich tóch aanmelden voor deze aktie, neemt u

dan contact op met de afdeling Grondgebiedszaken

van de gemeentehuis, tel. 05753-1541. Hier kunt u

ook terecht voor nadere informatie over de Aktie

Tankslag.



Het HKM-Oranjecomité
wil onderstaande bedrijven hartelijk dank zeggen
voor hun financiële ondersteuning van het
Koninginnefeest, waardoor het ook dit jaar weer
mogelijk was start- en prijzengelden uit te reiken

aan onze optochtdeelnemers.

Heel hartelijk dank.

Apotheek Hengelo
van Aken assurantiën
Arendsen installatiebedrijf
Bruggink bakkerij
Bosman hovenier
Cuppers bouwbedrijf
De Eendracht bouwbedrijf
De Gompert manege
Disbergen woninginrichting
Fluit tweewielers
Flex-o-therm kunststoffen
Groot Kormelink optiek/horlogeriën
Goma metaalwaren
Hartelman motoren
Hekkelman bakkerij
Harmsen ijzerwaren
Harmsen vakschilders
HCI bouwmaterialen
Heijink Spannevogel
Halfman boomkwekerij
Kranenbarg aannemersbedrijf
Kohier optiek
Lubbers aannemersbedrijf
Langeler hotel
Lenselink meubelfabriek
Memelink assurantën
Ordelman & Dijkman installatiebedrijf
van Onna kapper
Reiger Racing suspension
Thuis Best woningbouwvereniging
Uiterweerd drukkerij
Vezo supermarkt
Vossers & Hoftijzer administratiekantoor

Wullink aardappelen

Wolbrink café
Wolters drukkerij
Winters installatiebedrijf
van de Weer café restaurant

PEUTERSPEELZAAL „HOPZA"
Een van onze leidsters

MARIA WILLEMSEN

gaat ons na bijna 20 jaar verlaten.

Daarom is er een receptie in de peuterspeel-

zaal, Sarinkkamp no. 7 op zaterdag 27 juni '92

van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent allemaal van harte welkom.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND JUNI

l Itr 3-sterren JENEVER 19.95
l Itr BOKMA JENEVER 21.95
l Itr KUYPER CITR.-BRANDEWIJN 16.95

l Itr COEBERGH BESSEN 16.95
l Itr FLORIJN VIEUX 19.45
l fles CANADIAN CLUB WHISKY 28.95

l fles BERENTZEN APPELKORN 14.95
l fles COCKBURN PORT 14.95
l fles LA CHASSE DU PAPE rood-wit 8.95

l fles ELITERNA BOERENMEISJES 8.75

CAFé EN SLIJTERIJ
WOENSDAGS GESLOTEN

05753-1252

LAAT UW OGEN GRATIS TESTEN

VOOR OPTIMAAL ZICHT

Meer dan de helft van alle Nederlanders draagt een bril of con-

tactlenzen. Behoort u nog niet tot die groep dan is het toch

belangrijk om uw ogen regelmatig te laten testen.

Daarvoor hebben we nu de beschikking over de nieuwste com-

puter-micro technologie. Deze hypermoderne apparatuur

brengt een eventuele oogafwijking direkt in beeld. Loop dus

vrijblijvend binnen en laat uw ogen gratis op vakkundige wijze

testen door uw gediplomeerde opticien.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

ZATERDAG 13 JUNI
organiseert de Chr.
muziekver. "Crescendo"
voor de 20e keer haar
jaarlijkse

ROMMELMARKT
Kom KIJKEN, KEUREN en KOPEN

nabij de Welkoop-winkel in de Spalstraat
te Hengelo Gld.

Aanvang verkoop 10.30 uur

ZATERDAG 13 JUNI

WINNAARS van de

HKM „TIENTJES-REGEN"

op vrijdag 29 mei j.l.

WAAR NIET VERMELD, KOMEN GENOEMDE PER-
SONEN UIT HENGELO

A. G. Abbink-Bretveld
J. den Bakker, Baak
L. Beeftink-Das
mevr. van Bentum
H. Berendsen, Zelhem
A. Berendsen, Baak
H. Berendsen
M. Bloemendaal
E. Branderhorst, VelswUk
H. Bultman
D. Bussink, Doetinchem
H. Claver-Klein Obblnk
S. Derksen, KeUenborg
J. Ditzel, Vorden
J. Eenlnk
A. Eggink, Ruurlo
M. Engbers
M. Esslng
F. Folkerts
fam. Freerlcks
E. Garrltsen
E. Geluk
A. Gerritsen
A. Hebbink-Reinds, Malle
M. Hendriksen
fam. Hietbrlnk
E. Hoeblnk
M. Hoekman
G. l lu ls tün
R. Jansen, KeUenborg
mevr. Jansen, VelswUk

J. Koerhuis
J. Kremer
I. Kroesen
P. Makkink, Vorden
E. Meenink, Baak
M. Melgers
A. Middelkoop, Kilder
H. Momberg
W. Nossels
P. Oonk, Lichtenvoorde
M. Oosten
J. Overgoor, KeUenborg
R. Overveld
W. Peppelman
\y. Polman
J. Roeling, VelswUk
J. Rondeel, Toldyk
B. J. Rondeel, KeUenborg
D. Roordink, Toldijk
G. Schiphorst, KeUenborg
fam. te Slaa
J. steenblik
W. van Til, Hummelo
D. Tolkamp, KeUenborg
mevr. van Tuit-Kriege
D. van Velde, Zelhem
W. van Weperen
C. Wissink
fam. Wolbert
H. Wormgoor
F. H. Zilvold

Te koop zomerhuisje op

camping in Ruurlo, ge-

heel gemeubileerd en in

goede staat. Tel. 05753-

1216, na 18.00 uur.

Te koop imperiaal voor

Nissan Micra, 05753-1990.

Te koop VW Golf Diesel
bj. 9-'87, blauw, 100.000 km

Tel. 05753-7263, na 18.00

uur.

Lastig die MUGGEN . . .

Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben . . .

Werkelijk alle soorten en
maten HORREN . . .
voor ramen, deuren etc.
en vergeet de caravan
vooral niet . . .

Bij wie? . . .

HARMSEN IJZERWAREN
Hengelo Gld, 05753-1220

GOED NIEUWS VAN
T A C X S C H O E N M O D E
Op diverse voorjaarsmodellen hebben wij een
kortingspercentage geplakt

10 1. e. m. 50 pet
korting

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

FRIKANDO 500 gr 6.S5

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.40

SLAGERSHAM 100 gr 1.60

SLAGERIJ

KIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEUENBORG
Tel. 05753-1320

HEROPENING GROENTE. EN FRUITZAAK „KLEIN WESTLAND" TE HENGELO

Het was maandagavond l juni in de Kerkstraat te
Hengelo Gld, een fijne dag voor de fa. Prins BV.
Na een interne verbouwing, waarbij de gehele voor-
zijde van het pand in een prachtige winkel werd
omgetoverd, opende de heer M. Wijnbergen, die vele
jaren zelf op deze plaats een winkel in groente en

fruit had, de deur.

Het was een komen en gaan van belangstellenden
die de winkel met een uitgebreide snij-af deling, waar
de eigen rauwkosten worden gesneden, kwamen be-
wonderen en de families Prins en Wei j er s geluk
wensten met de nieuwe aanwinst.
Wij wensen Henk Weijers en zijn medewerkers en
medewerksters veel succes in hun nieuwe bedrijf.

NMS SPAARBANK INTRODUCEERT BELEGGERS
GIRO

Rendement en fiscaal voordeel
De NMS Spaarbank, een van de grootste spaarbanken
in Nederland, heeft de zogenaamde NMS Beleggers-
giro geïntroduceerd Dit is een gemakkelijke man u-r
om rechtstreeks deel te nemen in de goed renderen-
de beleggingsfondsen van de NMB-bank, de moeder-
maatschappij van de NMS Spaarbank. Deze vorm van
beleggen is uiterst aantrekkelijk voor spaarders die
extra fiscaal voordeel willen genieten door, naast de
rentevrijstelling, gebruik te maken van de dividend-
vrijstelling. Zoals bekend, bedraagt deze voor een
alleenstaande net als de rentevrijstelling f 1000.—
en voor een echtpaar f 2000.—

ledere dag in de krant

Beleggers kunnen aan de NMS Beleggersgiro deel-
nemen via de NMS agent bij hen in de buurt, voor
Hengelo Gld e.o. Gerrits-Lammers BV, Spalstraat 26
tel. 05753-3000. Het principe van de Beleggersgiro is
hetzelfde als een gewone rekening. Cliënten kunnen
er langs girale weg aandelen in de NMB beleggings-
fondsen mee kopen, verkopen of omruilen. Van
iedere transactie ontvangt de cliënt een dagafschrift
zodat hij of zij een goed overzicht houdt over het
totale aandelenbezit. De waarde-ontwikkeling van
da aandelen kan iedere dag worden gevolgd in de
krant. De NMB beleggingsfondsen zijn namelijk
beursgenoteerd.

Gemakkelijke s,tart

De NMS Beleggersgiro is gekoppeld aan een NMS
privérekening. Per transactie wordt slechts een half
procent in rekening gebracht, slechts een derde van
de kosten van gewoon beleggen. De drempel voor
deelname is zeer laag. Beginnende beleggers kunnen
al met f 100.— straten en bijv. vervolgens de beleg-
ging laten groeien door automatische periodieke over
boeking.

Koerswinst
NMS-agent Gerrits-Lammers BV: we raden onze cliën
ten aan om te beginnen met beleggen in de fondsen
die dividend uitkeren. Is met het uitgekeerde divi-
dend de grens van de dividend vrij stelling bereikt, dan
adviseren we over te stappen op fondsen die het div-
dend niet uitkeren, maar binnen het fonds herbeleg-
gen. De belegger heeft dan geen belastbare inkomsten
uit zijn belegging, maar geniet van de koersstijging
van zijn aandeel in het fonds. Bij verkoop van de aan
delen is de koerswinst onbelast. Rendement en fis-
caal voordeel lopen dus naadloos in elkaar over.

Goede resultaten

Natuurlijk zitten er aan beleggen in principe meer
risico's dan aan sparen. Toch sta ik ook wat dit be-
treft volledig achter ons produkt. Via deze weg be-
leggen cliënten namelijk in de huisfondsen van de
NMB-bank. Het beheer daarvan staat garant voor
een sterk gespreid risico. En uit de goede resultaten,
zeker in vergelijking met de concurrentie, blijkt dat

de NMB-bank beschikt over zeer deskundige porte-
feuille-managers, aldus Gerrits-Lammers BV.

KRUIDENTUIN 'T ZUNNEHÖFKEN

Na de winter begint ook in de kruidentuin alles weer
te groeien en te bloeien. Steeds meer mensen weten
inmiddels de weg naar de kruidentuin te vinden. In
de maanden juni t.m. sept. zijn er weer open mor-
gens, waarbij iedereen de gelegenheid wordt gegeven,
om gerechten met kruiden te proeven en ook kruiden
mee te nemen. De dames van de Ned. Bond van Plat
telandsvrouwen afd. Zelhem die ook de tuin verzor-
gen, zijn dan aanwezig om u over het een en ander
te informeren. De open morgens worden gehouden:
11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 6 en 20 aug en 6 sept.
De kruidentuin 't Zunnehöfken is gelegen aan de
Hengeloseweg, hoek Roosweg bij het bejaardencen-
trum „de Zonnekamp".

OPENING Ie HENGELOSE-KEIJENBORGSE
FIETSROUTE

De paaltjes staan er, de fietsroute rondom Hengelo

en Keijenborg is klaar. Vele toeristen, mensen uit de

omgeving en inwoners van onze gemeente kunnen

kennis maken met de schitterende omgeving van ons

dorp. De route is ongeveer 35 km en u komt langs

vele monumenten, natuurgebieden en landerijen.

Volgens PR-reporter, onze plaatselijke verslaggever,

zullen burgemeester en wethouders, VVV-leden en

HKM-leden in sportieve outfit, de route al fietsend

gaan afleggen. Het VVV hoopt echter dat ook veel

inwoners van de partij zullen zijn. Onderweg zijn de

horeca-gelegenheden geopend voor de nodige verfris-

singen. De start zal zijn voor het gemeentehuis om

18.30 uur op woensdag 17 juni a.s.

BESTE LUU

Veurige wekke zei mien vrouw, ut is al zo weer

kermse, wat vlug de tied! Wie mot manges es un op-

roep in de krante zetten um de luu uut Hengelo te

vroagen met te warken an den optoch op kermis-

zondag. Johan van de lekink geet t'r al zo weer op

uut um de luu te kriegen die t'r veur vuult un wagen

te bouwen. Hee hef hier altied volle wark met, hee

löp t'r wat af. Um 't um wat makkelukker te maken

wok now vroagen, nem es contact op met Johan.

Aj met un stroate of buurte met doet en samen un

wagen versiert, köj al volle schik hemmen. Stek de

köppe es bi'j mekare, d'r bunt actuele onderwerpen

genog um d'r wat van te maken of neet dan? Loaw

met mekare de traditie in ere hollen, d'r wödt al

genog af e brokken en verrineweert! En dan nog

effen dit, aj ow anmeld um met te doen, kri'j metene

startgeld, dat hef Johan ezegd!

Volle plezier met mekare en succes. Tut de volgende

keer.

BLEIKMAN



Geschikt voor lange
f standen op moeilijk

aanbare wegen.
Of een opvallend ritje
de stad.

?oals met de Gazelle
Golfo vanaf f 1.095,-.

De beste kenmerken van
de ATB en racefiets zin in de
Gazelle Hybride mocfjell
gecombineerd.

Met als resu
veelzijdige soepele
Met eeosnel en st

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP 11. 7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

r
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Komijn Jong
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Komijn Jong Belegen
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Ananaskaas
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Gemberkaas
•f 70

100 gram van 1.99 voor mm m %^

't is al 75 jaar feest bij Edah. i

Mi MAND, l
FLOPHOUSE MAAND

DUBBEL TUINFEEST
vrijdag 12 juni:

BIG BAM BOOM BAND

zaterdag 13 juni:

Big Billy & The Baby's
(de verrassing van het Lentefeest)

vrijdag 26 juni:

H0KEN IN TOLDIEK
(veurverkoop)

zondag 28 juni:

KOFFIECONCERT
(uutverkoch)

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

» BOM MBJWS tt*H MOM!!.'ÓAH JÜCUWS HKW 'N»W« EM»< NKUWI "OW.WWW* HMH NBJWS-EblH CÉBWS -BJAH «UWS •

Nog 3 weken lang

Wie nog in de maand juni
geboortekaarten of

huwelijks- iubileumkaarten

bestelt,
maakt in elke categorie
kans op een waardebon

f 50,-.van

DRUKKERIJ WOLTERS

GLAS 'VERF -BEHANG

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 JUNI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert (Jeugddienst)

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. Buitje, Doetinchem

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. M. Polliton-Assa

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 13-juni 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 14 juni 10.00 uur Woord en Communieviering,

m.m.v. het koor

Dinsdag 16 juni 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en dagelijks

rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

13 -14 JUNI
dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag 10 juni: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

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 uuren 13.30-

18.00 uur, za„ zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
13 -14 JUNI

H.J.Ormel,tel.4119

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 tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 -11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg tel. 05753-3325, tijdens kantoor-

uren.

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer 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.

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.

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. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk 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: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks 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 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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
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Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

lAtfow&eebcl
drukwerk

Kampatraat 13.7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 • tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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-artikelen
Kamerplanten en snijbloemen

Bloemwerk

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

Voor Toyota is
afstand geen
probleem!

Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18 -26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

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.
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BHENHOF STRATEN HAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311


