
61e jaargang no 25 dinsdag 16 juni 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), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KERMIS KEIJENBORG

Zaterdag 20 juni
Zondag 21 juni

Maandag 22 juni

^ZONDAGMIDDAG 14.00 UUR
GRANDIOZE OPTOCHT

met medewerking van ruim 400 muzikanten
DIVERSE PRACHTIGE PRAALWAGENS

15.30 UUR TWEE SHOWOPTREDENS DOOR DE "RIJNMONDBAND
UIT SCHIEDAM"
Tussen die optredens door vendelwals en vendelhulde door Schutterij-,
Muziek- en Vendeliers van St. Jan

Toegangswegen v.a. 13.00 uur gesloten

Entreeprijs incl. optreden Rijnmondband slechts ƒ 1 ,-

Alle dagen dansgelegenheid in de zalen
DE SMID m.m.v. orkest "PERPLEX'

VOLDOENDE
PARKEER-
GELEGENHEID

GROOT
LUNAPARK

DIVERSE
ATTRACTIES

WINKELMAN m.m.v. orkest "NEVER MIND

^^tfesV^tqV5

Sfeer en gezelligheid

in zaal, tuin en
ROND DE BARBECUE TIJDENS DE

kermis
zaterdag, zondag en maandag m.m.v.

Het SMID-team wenst U allen plezierige
kermisdagen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Kermis Keijenborg

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT,

WINRELMAN
St. Jonstroot 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1267

Zaterdag 20 juni
Zondag 21 juni
Maandag 22 juni

Alle drie dagen
DANSEN
nt.m.v. showband

NEVER MIND
In ons café

Stemmingsmuziek
In café vrij entree

RIA, HERMAN EN MEDEWERKERS
wensen jullie prettige kermisdagen

Zaal WINKELMAN

MET DE KERMIS
een lekker mals

stukje VLEES
of een

heerlijke ROLLADE
van SLAGERIJ NIEUWENHUIS

ACHTERHAM 100 GRAM 2.25

GEBR. RUNDVLEES 100 GRAM 2.5O

VOORRADIG VAKANTIEVLEES IN BLIK

SLAGERIJ NIEUWENHUIS
WIJ WENSEN U PRETTIGE KERMIS

MEDEDELING
Tijdens de kermis vindt de consumptie-

verkoop plaats d.m.v. munten.

Deze munten kunnen zowel bij Winkel-

man als „de Smid" gebruikt worden en

b/i/ven f e besteden tot 74 dagen na de

kermis.

Maandag 22 juni 1992 is
ons kantoor in de Keijenborg
gesloten in verband met de

Keijenborgse Kermis.

Wij wensen u prettige
Kermisdagen toe.

RABOBANK
"Hengelo-Keijenborg"

KEIJENBORGSE KERMIS
20-21-22 JUNI

Vrijdags en zaterdags
speciale aanbiedingen

Gemengd boeket 7.50

3 Groene planten 10.00

l.v.m. de kermis zijn we maan-
dag de gehele dag gesloten!

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG - TEL. 2977

Gouden Anjer
herenringen
met gratis
handgravure

Goed idee
voor vader!

Geelgouden
daskettinkjes

648,-

342,-
VADERDAG

IDEEËN
Zilveren Anjer

herenringen
met gratis

machinale gravure

Van f 125.- voor

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

De bakker
cfezelf
etteöag
vefsbakt

WAT IS VADER

EEN BOFKONT,

EK VOETBAL,

VADERDAG EN:

* BOFKONTJES
echte Limburgse vlaaitjes met appel/abrikoos

deze week slechts • -85
Wij hebben ook grote Bofkonten voor

± 8 personen

* STROPDASSEN
in diverse lekkere motieven, zo'n lekkere origi-

nele schnitt voor maar 12*95

,
BAKKERIJ
KREUNEN
Tel. 05753-1474

DE ZAAK
VOOR VADERS
MET SMAAK

Knip uit speciaal voor
vaderdag

APPELSCHELP
Heerlijke creatie met verse
appelroom, slagroom, voor
6-8 personen nu 9.75.
Tegen inlevering van deze

bon slechts 7a5O

WAARDEBON

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem



Voor KADO'S naar fDE SPANNEVOGEL1

ook voor VADERDAGKADO'S

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.50

Malse
Bieflappen

500 gram

Champignon of Kipfilet
Kerriegehakt 7 QC

4
Ap 500gram l i\/V

•vv

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

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

5.95

VADERDAG-TIP
vlotuitziende - sportieve

Jacks
Nu voor vaderdag op alle jacks

10% korting

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

21 juni a.d. uwdt uadw

vmwuL.

uan aiiwte ww uadew

die houden uan dül

KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T van den Hul
Hengelo G Spalstraat 27 - Telefoon 057534036

HAMLAPPEN
500 gram
RUNDERVINKEN
per stuk

ONTBIJTSPEK
100 gram

6.75

1.80

2.35

1.45

SLAGERIJ '

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

VADERDAG!
VERWEN VADER MET EEN

v

Na enkele jaren van studie en informeren hebben wij nu ook

WATERBEDDEN
in onze SLAAPSTUDIO opgenomen

Wij wilden eerst zeker weten dat de beste WATERBEDDEN

bij ons kwamen ,te staan, zodat wij U een zo goed mogelijk advies

kunnen geven, met de garantie, dat U het beste uit het beste koopt

Tevens krijgt U een proeftijd van 3 maanden met

OMRUILGARANTIE en GRATIS PLAATSEN
Graag tot ziens in onze

SLAAPSTUDIO en 2500 m2 MEUBELSHOW-
ROOM

P.S. Tijdens de opruiming van 6 te.m. 18 juli

10% INTRODUCTIE-KORTING

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENKUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

S

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

>

*C
M

*

Ü
m

>
X
*
n
seftPPELFLAPPEM

per stuk van 1.50 voor 1.25 55

j* HARDE BOLLEN_ M

z per stuk van 0.50 voor 0.40 *
> i

aa MVA - H3HMVH awav/u aa XVA

VADERDAG-TIP
zeer modieus

streepoverhemd
korte mouw, maten 38 t/m 45

van 49.95 voor

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Sterkste man van Hengelo

dinsdag 14 juli a.s.

ORG.: TTV BEKVELD

AANMELDING deelnemers vanaf heden

P. Berenpas
Wichmondseweg 41 - Hengelo Gld - 05753-1555

Deze week bij
bakkerij Jozef Schabbink

VOOR VADER!!

STROPDAS
(gemaakt van veredeld deeg, gevuld met room
en rozijnen)

een ware delicatesse per stuk VivO

VOOR ORANJE!!!!!

ORANJE TOMPOUCEN
5 stuks

BAKKERIJ

5.25

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

m mm m
VAM at mam?

Reynolds 501

Shimano 300 EX onderdelengroep

en 14 versnellingen, f l .049,-

Help vader uit z'n luie stoel gaten dat hij aan z'n konditie
in het zadel. Geef 'm op werkt... Kijk voor het mooiste
vaderdag een Batavus. vaderdagkado bij de Batavus
Hij zal er meteen weg van zijn. dealer.
Op weg naar avontuur. Soepel <—
trappend en scherp sturend. f
Zo heeft hij niet eens in de

fietsspecialist
l lekink 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-2888

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

j BRAADSAUCIJZEN
| mager en heerlijk gekruid
| 500 gram

| OLYMPIA BURGER
j 100 gram

l GEDR. NAGELHOUT
j 100 gram

( MAGER ONTBIJTSPEK
l 100 gram

=

! In het weekend

5.90

1.15

3.75

1.55

volop BIEFSTÜK v.d. haas
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

VADERDAG
DIT JAAR GROTE SORTERING

Jenevers
Whisky's
Cognac's

Rum's
DIVERSE LIKEUREN

o.a. Drambuie
DIVERSE BITTERS

o.a. Jagdbitter
BIERPAKKETTEN ook weer voorradig

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Bloemen
verkoopkas

LEUK VADERDAGKADO
voor de laatste plekjes in de tuin

Gemengde kist PERKGOED
plm. 25 stuks 8.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Westland
HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 6

2 kg KIWI FRUIT

1 zware grote BOSPEEN

1 kg HOLL BROCCOLI

Uit onze KAASBOETIEK

5.98

0.98

2.

500 gr 6.98
voor cholestorol-arm dieet

BOEREN BELEGEN 500 gr 7.50

Kuipje SMEERKAAS 1.25

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

VENKELSALADE 500 gr 5.95

KOMKOMMERSALADE
500 gr 5.95

WITLOFSALADE 500 gr 5.95

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de over-

weldigende belangstelling en attenties, die wij

hebben ontvangen bij de heropening van onze

winkel.



MET

BOS-ATLAS
DE WERELD ROND

Kleine Bos-atlas
Junior Bos-atlas
Grote Bos-atlas

BOEKHANDEL

HENGELO GLD

BESTEL TIJDIG UW

STUDIEBOEKEN

Voor VADER hebben we

herenkettingen
armbanden
horloges
dasspelden
Persoonlijk advies en een

oigen stijl

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8 - Vorden

Tel. 05752-3785

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersuearijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

VOORZIE JE TIJDIG

VAN DE NIEUWE

schoolagenda
Zolang de voorraad strek*

leverbaar

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo G

BRABANTIA SAFEBOX DE LUXE

149.--
VERSTEKZAAGMACHINE IDEAL 1 BOSCH EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE PEX 115 A

5... 2•
TUINGEREEDSCHAP TRECHTER MET UITLOOP SKIL BITCLICK INDAH ZAKLAMP MET HOUDER

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

OF NEDERLAND NU WINT OF VERLIEST

IN ZWEDEN

Vader blijft onze kampioen

Daarom hebben wij voor Vaderdag diverse

TAARTEN
om vader mee te verrassen

Of verwen vader met een lekker ontbijt op bed

met lekkere broodjes
van bakkerij Hekkelman

BONBONS
uit eigen banketbakkerij, dat zou vader het

lekkerste kado vinden om te krijgen en daar

kunt u zelf ook van mee smullen.

Deze week speciale
zomeraanbieding:

Aardbeienschelpen 1.»

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

G. SCHIPHORST
Hoegenstraat 1a
7021 LX Velswijk
Tel. 08344-1700
Privé 05753-2404

Wij wensen U prettige kermisdagen

OCCASIONS
OPELASCONA1.8S
OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL KADETT
OPEL KADETT CLUB
FIAT 127
SEAT MARBELLA
VOLVO 740 van particulier

1988

1991

1986

1989

1988

1984

1992

1987

Vaderdag
Verras vader eens met o.a.:

LUCHTBUKS

TUINMEUBELEN
4 STOELEN + TAFEL

1O% korting

4 KUSSENS, PARASOL EN
KLEEDJE

1O% korting

GRATIS BEZORGEN

Diverse andere artikelen

Dit alles verkrijgbaar bij

JANSEN • smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1360

VADERDAG-TIP
Schiesser

Herenslips
1̂ "̂̂̂

keus uit 4 kleuren

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Gevraagd in groente- en
fruitzaak, jongen, leeftijd
plm. 18 jaar, voor alle
voorkomende werkzaam-
heden. Klein Westland,
Kerkstraat 6, Hengelo Gld

Gezocht oppas voor 2
schoolgaande kinderen van
7 en 9 jaar, schoolvakan-
ties vrij. Inl.: 05753-3710

Gevraagd electr. schrik-
draadapparaat en echte
lapjeskat. Brieven onder
no. 25 bureau de Reclame

Te koop aardbeien, alleen
's morgens. A. Menkveld,
Banninkstraat 58, Hengelo
Tel. 05753-2090

***

Hotel - Café - E>e§tajirant >
vr» l^^n/i/^nf f-mm ^^-V / **% r >Zalencentrum

„De Kruitberg
• Laat vader eens smullen van onze overheerlijke

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 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

• t r Vader
Dat idee van een nieuwe fiets is

zo gek nog niet.
Zeker niet als 't zo'n lekker licht-

lopende Gazelle is.

Gazelle maakt fietsen leuker!

RIJWIELEN BRr>MFIETSEN
KIEFTENOOflPn T55 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.



Deze week extra
aanbieding

Spijkerbroeken
merk Californian,

zowel stone wash en bleach, strak,
halfwijd en wijdmodel van 69.95

Deze week 59-95

Heren Overhemd, streep dessin,

korte mouw

Nu ook het merk
in onze collectie

turken
KLEDING - nef even anders

Breng kleur in uw interieur.

Lotus gordijnen kleden de
kamer aan en houden de warmte

vast. Zo geeft u uw woonsfeer in
"ïneer dan één opzicht een warmere

"uitstraling.

De Lotus Selection van uw
interieur-specialist bestaat uit een
uitgebreide kollektie moderne,
romantische en klassieke gordijn-
stoffen en vitrages. Van weefstoffen
tot drukstoffen en van uni tot des-
sin. Kortom, keuze in overvloed.

Lotus gordijnstoffen zijn het
waard, om vakkundig te worden
gemaakt. Uw interieur-specialist
verstaat dit vak. Bij hem kunt u
terecht voor het vakkundig meten,
maken en een perfekte afwerking.

O lotus
selection

Er is veel te zeggen over Lotus
gordijnen, maar beter is het om ze
zien. Kom naar uw intericur-

'pecialist en ontdek het geweldige
assortiment.

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

.

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

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

GLAS-VERF-BEHANG

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 JUNI

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries (afscheid zondagsschool)

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Scholten, Doetinchem

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 20 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 21 juni 10.00 uur Woord en Communieviering, met zang
van het koor
Dinsdag 23 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!

20 - 21 JUNI

dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag 17 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

20 - 21 JUNI

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 tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06-11

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Vergeer

Jonge Graskaas
8 QQ

m^9%*

Oude Kaas
7 4.S---.-. , ••***

Rambol nootmix
100 gram snijvers van 2.40 voor ^m m l ^9

Aanbiedingen geldig van dinsdag 16 juni t/m zaterdag 20 juni 1992.
4

't is al 75 jaar feest bij Edah. ~<

I
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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 opchr. 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.

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven

Standverven af lak

Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant

Hoogglanzende lak
met kleur

P.P.P. anti-roest verf
voor alle ijzerwerk

Op onze KLEUR MENGMACHINE kunnen wij
meer dan 3000 kleuren maken in hoogglans -
zijdeglans - muurverf - beitsverf en PU-lak

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 -Hengelo G. -Tel. 05753-1655

Qum iaude o/frnet

ecuunen k&unn&una

14 favtoot& gouden

fangittji* md tctot

diamant, incL collie*.
®at mag. j& niet nü&óen.

' • fuwue. uit duw&e modetien

Jl, A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^^ Eigenaar T van den Hul
Hengelo G Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

PHILIPS HS 955

Oplaadbare Philishave met dubbele
scheertechniek.
- Is gelijk aan de HS 875, echter met de vol-

gende extra's.

- 9 instelbare scheefstanden. Perfect aan te

passen aan ieder huidtype. Blijvende fixering

dank zij het kliksysteem.

Energiemeter geeft aan hoeveel energie nog voor-
radig is.

- Charge control: LCD- en LED-indicatie geven aan
wanneer de Philishave volledig is opgeladen.
In deelbare cassette, makkelijk voor op reis.
Kleur: zilvergrijs/zwart.

van 320,- nu

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

Nog 2 weken lang

Wie nog in de maand juni
geboortekaarten of

huwelijks- jubileumkaarten

bestelt,
maakt in elke categorie
kans op een waardebon

f 50,-.van

DRUKKER! | WOLTERS



gaan trouwen op vrijdag 19 juni 1992 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.15 uur in de
R. K. kerk te Hengelo (Gld.)

Dagadres: zaal „'t Witte Paard", Ruurloseweg l te
Zelhem.
Wij nodigen U graag uit voor de receptie van 17.00 tot
18.00 uur.

Ons adres is:
Margriethof 12,7255 EA Hengelo (Gld.).

JOHNNY EN JOLANDA VAN LONDEN

bedanken iedereen voor de vele felr-

citaties, kado's en kaarten, die zij op

hun trouwdag mochten ontvangen.

Keijenborg, juni 1992.

Eulingkamp 15.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele felicitaties en cadeaus, die wij
ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen.
Het was voor ons een dag om nooit te vergeten

JAN EN NETTY BESSELINK

Raadhuisstraat 9,

7255 BK Hengelo Gld.

Graag willen wij u allen bedanken voor uw

medeleven bij het overlijden van mijn man,

vader en opa

GEORG ARNOLD

Uit aller naam:

M. C. Arnold-Esseveld

Hengelo Gld, juni 1992.

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.

Muziekschool

HANS SCHEERDER
toonaangevend de beste
NU OPGEVEN en U bent verzekerd van een

plaats in het nieuwe seizoen

Gespecialiseerd in:

Piano - Orgel - Keyboard - Synthesizer

HENGELO GLD - Tel. 05753-2974

VOEDEN - Tel. 05752-1834

Praktijk voor HOMEOPATHIE
G. W. Leusink

Praktijk gericht op:
maag-darmklachten, moeheid,
allergie, eczeem, migraine,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak

NU OFFICIEEL BEPIJLD:

monumentenroute
HENGELO GELDERLAND

Toeristische uitgaven:
• ANWB FIETSGIDSEN
• ANWB TOER. ROUTES
£ OOST GELD. KASTELEN.

ROUTE
• PIETERPAD ROUTES
• STEDENWIJZER NED.

WOLTER
BOEKHANDEL - HENGELO GLD

Agentschap van NS

spoorboekjes - busboekjes

VADERDAG ROOZEGAARDE
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

PHILIPS HS 875

Oplaadbare Philishave met dubbele
scheertechniek.
- De sterk verbeterde dubbele scheertechniek

garandeert een nog gladder scheerresultaat.

- Vernieuwde trimmer tondeuse voor snor en
bakkebaard. Nog beter zicht dank zij ver-
nieuwde duu'-schuifconstructie.

- Super Quick Charge, slechts 30 minuten laden is
goed voor wekenlang snoerloos scheren. 3 minu-
ten laden is goed voor 3 tot 5 minuten snoerloos
scheren.

- Charge control: LED-indicatie geeft aan wanneer
de Philishave volledig is opgeladen.

- Rode LED-indicatie geeft aan wanneer de reserve
energievoorraad wordt aangesproken.

- Ook direct op het lichtnet te gebruiken.
- Automatische voltage-aanpassing 100/240 V.
- Aan/uitschakelaar met vergrendeling om onge-
wenst ontladen te voorkomen.
Snelreinigingssysteem.

- Nieuwe ergonomische vormgeving.
- In luxe harde cassette.
- Kleur: zwart.

van 260,-- nu

fl,Winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

AKTIE TANKSLAG

Laatste mogelijkheid voor aanmelding!!

Tot en met maandag 22 juni a.s. kunt u zich definitief
aanmelden voor de Aktie Tankslag die door de
gemeente Hengelo wordt georganiseerd. Tank-
eigenaren die hun ondergrondse tank in het kader
van deze aktie laten saneren, ontvangen hiervoor
een gemeentelijke bijdrage van ƒ 400.--. Voor het
verwijderen van tanks, gelegen in de grondwater-
beschermingsgebieden 't Klooster of Olde Kaste
geldt zelfs een bijdrage van ƒ 1000,-.
Laat u deze eenmalige kans om relatief goedkoop
uw tank te laten leegzuigen, schoonmaken en ver-
volgens vullen met zand dan wel verwijderen daarom
niet voorbijgaan. U kunt zich aanmelden met behulp
van het u toegestuurde aanmeldingsformulier.
Heeft u dit formulier niet ontvangen, maar wilt u toch
meedoen, belt u dan naar het gemeentehuis, tel.
05753-1541. Ook kunt u hier terecht voor verdere
informatie voor de Aktie Tankslag.

AANBIEDING

Zomerslaapzakken
90 - 100 - 110 cm

Tricot zomerpakjes
100% katoen

Shorts
leuke print

24.95

11.95

9.95

DISBERGEN
« i

textiel en babymode
woninginrichting

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

VADERDAG 1992

PHILIPS
scheerapparaten
MET super schecrhoofden

met dubbele schcier.techniek

met instelbare scheerhoogte

met netvoeding of oplaadbaar

diverse modellen vanaf

BRAUN scheerapparaten
diverse modellen vanaf 89,

Nog een Vaderdagtip:
VIDEOBANDEN - CASSETTE-
BANDJES - HOOFDTELEFOON
BATTERIJ-OPLADERS -
WEKKERRADIO'S enz. enz.

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

Zie onze

hobbyhoek
RINGEN-OORBELLEN
en vele andere dingen zelf maken

WOLSHOP REGELINK
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld - 05753-2266

BREIEN - HANDWERKEN -
HOBBY

Touwfrekwedstrijden
om het

kampioenschap van Hengelo Gld
Touwtrekver. Bekveld houdt weer wedstrijden

om het kampioenschap van Hengelo Gld

op donderdag 16 juli a.s.
aanvang 's avonds half acht

terrein Berenpas, Wichmondsew 41

Met deelnemers van vorig jaar wordt contact

opgenomen.

Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurt-

schappen, verenigingen, mits geen touwtrek-

ver) .moeten zich uiterlijk donderdag 9 juli a.s.

melden bij P. Berenpas, Wichmondseweg 41,

tel. 1555.

Een ploeg bestaat uit 6 personen.

Tenminste 2 personen van een ploeg moeten in

woners van de gemeente Hengelo zijn; deel-

nemers mogen geen lid van een touwtrekver.

zijn.

Deelname van jeugdploegen 12 t.e.m. 16 jaar

mogelijk. Een team mag ook gemengd zijn.

GESLAAGD!! ->

Een DURO
is fijn om te geven en om te krijgen!

„ D E S P A N N E V O G E L

Extra aanbiedingen

Amando aftershave
+ riem in geschenkverpakking nu
leuk vaderdagkado

Azea douche/bodylotion
vakantieflesje

Vitamine E huidcrème
per potje

14-daagse testkuur, per 2 stuks

4.95

1.45

4.95
8.75

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

De drogist met de Q op de deur

Verzorgingscentrum ,De Bleijke'
Beukenlaan 37 - 7255 DL Hengelo Gld

WIJ VRAGEN PER l JULI 1992:

2 PART-TIME

ziekenverzorgers m/v
leeftijd plm. 20 jaar, voor 75%

Salaris overeenkomstig CAO Bejaardentehuizen

Inlichtingen bij mevrouw I. Lichtenberg,

toestel 24.

Sollicitaties te richten aan de directie.

Ja, het is bijna zover, dan is de
verbouwing een feit.

tot een echt party-centrum
Waar ook uw party, klein of groot (300 per.)

een echt fqest wordt.

Diverse mogelijkheden o.a.:

OUD HOLLANDSE SPELEN

KOUD/WARM BUFFET

DINERS

BRUILOFTEN

Vraag vrijblijvend informatie bij:

Gerda of Hans LANGELER
CAFE-RESTAURANT-PARTYCENTRUM

„LANGELER"

Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

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

Zondag 5 juli a.s.
ROMMEL-SNUFFEL-
MARKT muziekver. St Jan
Keijenborg, aanvang
11.30 uur

Te huur 5 pers. caravan
Eifelgebergte Monschau
G. Roenhorst, het Kars-
pe 32, Hengelo Gld
Tel. 05753-1745

Te koop bruin elctr for-
nuis Atag, f 150.—
Tel. 05753-2441

Gevraagd voor de zaterdag
in de bakkerij jongen, plm
16 jaar. Bakkerij Bruggink
Tel. 05753-1358

Gevraagd hulp in de huis-
houding, l a 2 morgens
Der week. Tel. 05753-1703

Te koop Fiat 127, bouwj.
1979. G. L. te Veldhuis,
Tentendij k 3, Hengelo Gld
Tel. 05753-7237, na 18 uur

Te koop z.g.a.n. antenne

Tel. 05753-2590



OPEN HUIS WIJKGEBOUW KEIJENBORG

eHt wijkgebouw van het Kruiswerk Oost Gelderland
aan de Past. Thuisstraat 18 te Keijenborg heeft een
grondige verbouwing ondergaan. De werkzaamheden
zijn klaar en op vrijdag 19 juni a.s. wordt er van
15.00 tot 17.00 uur een Open Huis gehouden, waarbij
iedere belangstellende hetg ebouw kan komen be-
kijken.

ANBO

De jaarlijkse koetsjestocht wordt woensdag 17 juni
gehouden. Het vertrek is om 13 uur bij de Remigius
kerk. De start is om 13.30 uur bij de familie J. H.
Berendsen aan de Weeversplasweg.
De tocht gaat via Varssel-Veldhoek naar café-rest.
„de Veldhoek" waar een stop wordt gemaakt.
Terug voert de tocht over 't Zand en het Klooster
over prachtige binnenwegen.

Om 16.30 uur hoopt men terug te zijn bij de familie
Berendsen waar een Gelderse koffietafel gereed
staat. Kosten ANBO-leden f 7.50.

Opgave t.e.m. dinsdag 16 juni tel. 1666 of 1885.

CONCERT TSJECHISCH JEUGKOOR EN CHR.

MANNENKOOR ZELHEM

Op zaterdag 20 juni a.s. is een Tsjechisch jeugdkoor
te gast bij het chr. mannenkoor Zelhem en gezamen
lijk zullen zij om 20.00 uur een concert verzorgen
in de Lamberü-kerk te Zelhem.

Het jeugdkoor, afkomstig uit Urinevez, een voorstad
van Praag, heeft een gemengd repertoire van klas-
sieke muziek tot negro spirituals, met zelfs een Neder
lands lied. De jeugdkoren uit het voormalig Oost-
blok hebben over het algemeen een andere „sound"
dan de doorsnee jeugdkoren in West Europa. Een
kennismaking met deze toch nog andere cultuur kan
een verrasing zijn en veel luisterplezier opleveren.
Het repertoire van het chr. mannenkoor is zoals
altijd gevarieerd. Het bevat wereldse en geestelijke
muziek in diverse talen en vanzelfsprekend ook
spirituals.

De toegang tot het concertb edraagt f 5.—. Het geld
bestemd om de onkosten te bestrijden en het jeugd-
koor dat te gast is bij Nederlandse gezinnen iets van
Nederland te laten zien.

Op zondag 21 juni zal het jeugdkoor in verband met
de 40-jarige herdenking van de Tsjechische theoloog,
filosoof en opvoedkundige Comenius, bloemen neer-
leggen en zingen aan het graf van Jan Amos
Komensky te Naarden.

STICHTING WELZIJN OUDEREN

Ouder worden betekent variëteit aanbrengen in situ-
aties en mogelijkheden. Als je ouder wordt, kun
je terugzien op een steeds rijker geschakeerde levens
geschiedenis; tegelijkertijd zijn er tal van kansen
op een nieuwe levensinvulling.

Toch kan het gebeuren dat er een moment komt
dat u hulp van anderen nodig heeft.

De Stichting wil u hierbij van dienst zijn zodat u
met uw vraag op de juiste plaats terecht komt.
Het spreekuur van de Stichting Welzijn Ouderen
wordt eenmaal per week gedurende twee uur ge-
houden in Hengelo en eenmaal per maand gedurende
een uur in Keijenborg.
Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:
informatie over dagopvang, dementie partner, be-
jaardenhulp, eenzaamheid, aangepaste hulp voor
voor woning enz.

WELCOME IN HENGEL

Heel af en toe, as ik van die „oorsprong" kriebels
kriege, goa ik bi'j Arnhem de autoweg af. Ri'j dan
zo binnendeur richting Hengel. Ri'j dan ok, heel
effen moar en heel langzaam deur 't darp woar ik ge-
boren bun.

De lange stroate midden deur 't darp nem ik dan
eers. Kom langs de schoenmaker woar ik soms uren
bleef plakken en kom dan vanzelf bi'j 't huus woar
mien familie samen, hun winkeltjen en pension
runden, 't Pand is nog wel hoast 't zelfde, alleen d'r
umhen is d'r volle veranderd.

In gedachten loop ik weer 't winkeltjen binnen. De
belle klingelt schel en op de banke zit wat mensen
te wachten tot 't buuksken kloar is.

De geur van alles is 't zelfde ebleven. De olde kop-
peren koffiemölle glimt, de puntzekke hangt boaven
de teunbanke. Ik loop deur noar achteren, de woon-
kamer in, de rieten stoel van opoe steet d'r nog net
zo. Dan loop ik verder noar de mooie kamer van de
pensiongasten. Ik heur ze weer proaten, bekakt
natuurluk, want de meesten komt uut 't westen.

Ik goa op de rooie canapé zitten en zie de mensen
zo een veur een binnenkommen. Hun rieten koffers
wordt netjes deur een van de leden van de familie
noar binnen edragen.

Welkom, fijn dat u er bent, goede reis gehad? We
wensen u een aangename vakantie in ons mooie
dorpje.

Welcome American friends

Op disse manier motte wi'j as Hengelse bevolking
ok 't Amerikaanse jeugdkoor op zoaterdag 17 juli
a.s. ontvangen. Loaten merken dat ze harteluk „wel-
come" bunt. Ondanks de taal die ze sprekt.
En eigenluk mot de taal veur niemand un probleem
wean, want Engels - Hengels. Welcome in Hengel
bedroom is natuurluk een kamer met un gastvri'j
bed (groot, klein, luxe of heel gewoon) dat maakt
niks uut). I'j zegt 's margens: Good morning, gif
ze vers Bread met Bacon, een beker Milk un lekker
zachtgekokt Eggje en dan bunt ze ok hoast weer ver-
trokken. Dus No Problems.

Moar Bertus Bolknak zit nog wel met un probleem
dat hi'j nog „many" adressen (gastgezinnen) te
kort kump. Dat mot veur ut gastvri'je Hengel gin
„Problem" wean. Bel of Call 'm effen His number is
1253 in Hengel. Dan kan hi'j 't Amerikaanse Jeugd-
koor op zoaterdag 17 juli a.s. met un Big Smile be-
groeten.

P. Rieporter

HAMOVE HOUDT WEER TOERTOCHT

VOOR MOTOREN

Vorig jaar voorzichtig begonen met 't organiseren van
een toertocht voor motoren, wordt op zondag 21 juni
a.s. de eerste van twee toertochten in 1992 door
Hamove georganiseerd.

Vanaf 11.00 uur is het mogelijk in te schrijven bij
café v.d. Weer (het clublokaal van Hamove), SpaL-
straat l te Hengelo Gld.
Het inschrijfgeld voor deze toertocht voor motoren
bedraagt f 10.—, terwijl een duopassagier f 5.— be-
taalt. De lengte van de rit is ongeveer 200 km en
men wordt aangeraden een paspoort mee te nemen
want een gedeelte van de tocht voert over de grens
De tocht wordt volgens een routbeschrijving ge-
reden en halverwege is een stop ingebouwd.
Motorrijden is in. Hamove speel ook in op trend
met de organisatie van deze tocht. Men verwacht
een flinke deelname.

ONGEVALLEN BIJ BARBECUEN

De Nederlandse Brandwondenstichting te Beverwijk
waarschuwt voor barbecue-ongevallen.

Elk jaar, als het mooie weer definitief lijkt door te
breken, is het raak. Telkens als voor het eerst na de
winter de barbecue wordt gebruikt, vallen er slacht
offers die zich branden. Een aantal van hen raakt
zo ernstig verband dat behandeling in één van de
brandwondencentra in Groningen, Rotterdam of
Beverwijk nodig is.

Dat komt omdat de handigheid in het omgaan met
barbecue vooral de eerste keer te wensen overlaat.
Maar ongeduld speelt vaak een grote rol. De barbe-
cue is aangestoken, het vlees staat klaar, de gasten
zijn al gearriveerd. Als 't vuur dan onvoldoende tijd
heeft gehad om houtskool of briketten op de juiste
temperatuur te brengen, wordt vaak naar een ge-
vaarlijk hulpmiddel als spiritus gegrepen.
Kinderen zijn daarvan vaak het slachtoffer, evenals
degene die het vuurtje wilde aanwakkeren.
Brandwonden ten gevolge van een ongeval met een
barbecue leveren meestal diepe 2e of 3e-graads
brandwonden op. Dat houdt in dat de slachtoffers
operaties dienen te ondergaan en dat er bij genezing
toch nog sprake zal zijn van blijvende littekens.

De Nederlandse Brandwonden Stichting wijst erop
dat voor het aansteken van barbecues altijd speciale
aanmaakblokjes of -strips moeten worden gebruikt
Kinderen (en huisdieren) dienen beslist uit de buurt
van de barbecue te worden gehouden.

Degene die de barbecue bedient, doet er goed aan
een schort en handschoenen te dragen (van mate-
riaal dat niet gemakkelijk vlam vat), gebruik te
maken van lange pennen, vorken en tangen en een
natte handdoek, emmer zand of een gevulde tuin-
gieter bij de hand te hebben.
Als er dan toch iets misgaat: doof het vuur om
erger te voorkomen. Begin direct met het koelen
van de wond. Liefst met zacht stromend, niet te
koud leidingwater, pas op voor onderkoeling. Koel
tenminste 5 minuten, langer is beter. Verwijder
tijdens het koelen de kleding, maar doe dat niet
als deze aan de huid gekleefd zit. Smeer niets op de
wond. Bedek de wond met steriel verband, schone
doeken of lakens. Consulteer zonodig een arts.

Bedenk dat brandwonden die geen pijn doen toch
diep derdegraads kunnen zijn. Bedenk ook dat de
hitte in een wond die onvoldoende gekoeld is, nog
uren kan nawerken.

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 26 mei tot 2 juni 1992

Deze periode begint rustig.
Hemelvaart, donderdags, tussen 20 en 24 uur wordt
de temperatuur van het water van het zwembad uit
geprobeerd. Drie jongens en drie meisjes worden
terzake bekeurd.
Vrijdags in de Keijenborg bemiddeld terzake een
bekend geval van overlast bouvier.
Tevens bleek een a-sociaal stelletje jeugd van vrij-
dag op zaterdag weer in het zwembad te zijn ge-
weest. Op de duikplank, op de startblokken en in het
water lag poep. De normen vervagen steeds verder.
Als ouder zou je je hiervoor kunnen schamen. Elke
nacht toezicht hierop is onmogelijk.
Van zaterdag op zondag werd aan de Kerkekamp

gepoogd een radio-cd-speler te ontvreemden. Een
ruit sneuvelde maar de speler werd niet op de juiste
plaats aangetroffen (was door de eigenaar uit de
slede gehaald).

Aan het Karspel slaagde men wel. Daar werd een
autoradio-cassetterecorder ontvreemd. Een autoruit

werd uitgenomen.

Ook aan de Sarinkkamp werd een ruit uit een bestel

bus genomen waarna de autoradio werd ontvreemd.

Zondagnacht waren wij in de gelegenheid (weinig
meldingen om in het dorp extra toezicht te houden

Het bleef rustig.

Maandag op de Venneweg enige motorrijders be-
keurd. Zij verklaarden de boren over het hoofd
te hebben gezien.

Franke

Periode 2 t.e.m. 8 juni

Diefstallen: Bij hetg emaal Hengelo Gld aan de Ban-

ninkstraat (oude zuivering) werd een ijzeren toe-

gangspoort inclusief 15 meter gaas ontvreemd.

Tevens werd een ruit van het gebouw vernield.

Een inwoner van Hengelo Gld deed aangifte van dief

stal van zijn mountainbike.

Een tourist uit Boxtel deed eveneens aangifte van
diefstal van haar fiets. Deze werd echter enige tijd

later in Hengelo Gld aangetroffen en is reeds bij de
rechtmatige eigenaar terug.

Vernielingen: aan de Handwijzersdijk werd een
paardenafdak vernield.

In de Spalstraat vond een vernieling van een per-

sonenauto plaats. Al rijdend werd er door onbekenden

een borgplaat tegen de auto gegooid, waardoor
er lakschade ontstond.

Aanrijdingen: Op de Hazenhutweg vond een aan-

rijding van 'n personenauto en een reebok plaats. De

bok raakte gewond, doch kon al kreupelend toch

ontkomen. Later werd aan de Handwijzersdijk een
gewonde reebok aangetroffen. Mogelijk betrof dit

dezelfde bok. Het dier bleek een gebroken rechter-

poot te hebben.

Overige zaken: Door ons werden de afgelopen week

een 2-tal fietsen aangetroffen waarvan de eigenaar

tot op heden niet kon worden achterhaald.

Bemiddelend opgetreden bij overlast van kippen

tussen buren onderling.

Tevens werden een 5-tal illegale zwemmers getrak-

teerd op een bekeuring, daar het zwembad in de

nachtelijke uren nog steeds niet voor publiek is ge-

opend. Daar er regelmatig vernielingen e.d. plaats

vinden wordt het verblijf aldaar door ons niet ge-

accepteerd in de nacht-avond.

VM-info: Met de vakantie weer voor de deur wordt

u door ons weer in de gelegenheid gesteld een

vakantie-afwezigheidsmelding in te vullen. Hierdoor

zijn wij van uw afwezigheid op de hoogte, zodat wij

enerzijds een extra oogje in het zeil kunnen houden

en anderzijds u van iets dringends op de hoogte kun-

nen stellen. De betreffende kaarten zijn verkrijg-

baar op het politiebureau. Uiteraard is dit geheel

vrijblijvend. Bij deze wordt u door ons alvast een

plezierige vakantie toegewenst.
B. Koers

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

'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 Zeehondencrèche. Antwoordnummer 9SO.

L9950 WL Pieterburen. Giro 8020 l

d

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n

BESCHERMD
OF YOGI LVRIJ VliRKLAARD?

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 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 jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te prou
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kam

op overleven.

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

Inderdaad, de eidereetulen 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 slecht» f 17,50 per jaar.


