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CLAM
VerschJJnt dinsdags in
Hengelo, KeUenborg,

VelBwtyk-Zelhem, Baak,
Steenderen, Wichmond,

Vierakker

UITGAVE:

DRIJ. WOLTEB8

Kerkstr. 17 • Postbus 3

7255 ZG Hengelo Gld
Tel. 05753-1455

b.g.g. 1253

OPRUIMING
WIJ RUIMEN OP, MAAR DAN OOK GOED!

Wij ruimen op partij restanten

Prijzon nu 1.50, 2.50,3.50, 4.50 per rol
Bijna al deze soorten prima wasbare
kwaliteit

TEXTIEL WANDWEEFSEL
Eén van de meest verkochte soorten

nu van 7.95 per meter voor slechts

prijs zolang de voorraad strekt

VERFCENTRUM

SPORT GOED

MET SPORTGOED
van SPORTHUIS

ROOZEGAARDE

Banninkstr. 5, Hengelo C.

HANDEL IN

hooi en stro

Offenberg

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

Hesterwef 10, Varsselder
Tel. 08356-5664

HEIDEPLANTEN
SIERHEESTERS
LAANBOMEN

CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TURFMOLM
OIINTURF
POTGROND
SPOORBIELZEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

3OOMKWEKERIJ EN
TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN B.V.
Hofstraat 7 • Hengelo Gld

Willy Hoogeveen-
Geifz

schoonheidsspecialiste •
pedicure
Voor afspraak:

De Heurne 52 - Hengelo G.

telefoon 05753-1795

DE GEHELE WEEK:
Bij aankoop van een eigenge-
maakte rookworst

500 gr zuurkool gratis

500 gr
BALKENBRIJ

600 gr BAK-
BLOEDWORST

248

298

100 gr gebraden
ZEEUWS SPEK

100 gr rauwe
CASSELERRIB

500 gr
BLOEDBROOD

150

180

248

UIT ONS SNACKBEDRIJF:

l ds braadworst, 80 st. 22.50

l ds fricandellen, 40 st.

l ds gehaktballen, 20 st.

(exportkwaliteit)

l kg huzarensalade

500 gr nasi of bami

12.—

16.—

5.05

8.25

Onze dagreklames:
Maandag en dinsdag
500 gr GROVE VERSE WORST

MO fr FIJNE VERSE WORST

S500 gr GEBRADEN GEHAKT ,

398
398

150

Woensdag
soo GRAM

gehakt + kruiden
500 gram

magere speklappen
250 gr BOTERHAMWORST

275
248

125

Donderdag

5<fo gr MALSE BUNDERLAPPEN 398

500 Kr MALSE VARKENSLAPPEN 398

250 gr GESNEDEN LEVERWORST 125

Vrijdag en zaterdag

500

SCHOUDER-

KARBONADE
(niax. 2 kg per klant)

100 gr SLAGERSHAM

100 gr CORNED BEEF

100 gr GEK. OSSETÓNG

100 gr RAUWE HAM

250 gr FONDUESAUS

298
130

195

250

195

195

KEURSLAGER

Keurslager Peter van Burk
RAADHUISSTRAAT 7 • HENGELO GLD - TEL. 05753-1269

EN TOCH IS

UW SLAGER

GLAS VERF BEHANG
v/h Winkelman

SPALSTRAAT 17 - 7255 AA HENGELO GLD - TEL «753-1292 - b.g.g. 05752-2634

vanaf donderdagmorgen 15 januari 1981,8 uur

Tientallen couponnen voor de gekste prijzenTapijt

l-p-O'I'C Si I1TG1! Meer dan 100 couponnen met kortingen van gQ . 80%

Vitrage

Meubelen

De gehele oude voorraad voor de gekste prijzen

Vele koopjes. Meubelen buiten de opruiming "|Q%

Ondanks alle prijsverhogingen nog steeds onze unieke inruilacties:

Eiken BANKSTEL
100/0 korting

Inruil

UW PRIJS

1995.»
200.-

1795.-

295.-

1500.-

Eiken BERGMEUBEL 2110.
100/0 korting 210.-

Inruil

UW PRIJS

1900.

250.

1650.-

De koopjes staan de gehele winkel door. Kom vrij naar binnen, want u weet, dat

bij ons kijken niets kost. Mocht er voor U niets bij zijn, dan een volgende keer beter

GRAAG TOT ZIENS IN

„De Spannevogel" Meubel-en Tapijtenhuis
Ruurloseweg 2 - Tel. 1484 - Hengelo Gld

OPRUIMING
50% korting

op alles uit de etalage aan de
Spalstraat

dus halve prijs

Van 15 t.e.m. 24 januari
op het overige
GOUD EN ZILVER
UURWERKEN

10% korting

<d
\s-ï

^AGROOTKORMEtlNK
^norlogeriegoud & zilver optiek

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
OPTIEK • GOUD EN ZILVER - UURWERKEN

Spalstraat 27 - Hengelo Gld • Telefoon 05753-1771

's MAANDAGS GESLOTEN

OPRUIMING
Kijk naar de oranje kaartjes

Zeer hoge kortingen

o.a. PULLIES per stuk 10.—
1 2 stuks slechts 17.50

Goederen buiten de opruiming 10% korting bij

GEERT SEESING
KERKSTRAAT 20 - KEI JENBORG



Veel SPEELGOED en

heel veel huishoudgoed

in de OPRUIMING bij

STEVORD

ONZE BEKENDE

K O O P J E S
in alle
afdelingen

balans-opruiming
begint donderdag 15 januari

ZIE ETALAGES

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat - Hengelo Gld

Een pronkstuk in onze
opruiming!
Prachtig afgewerkte eiken toogkast
met origineel ingef raisdedeurpanelen.
Een pronkstuk voor uw interieur.

Snelle prijsnotitie f1595,—

PROFITEER NU
NOG EVEN SNEL VAN DE

LAATSTE RESTANTEN MEUBELKOOPJES
VOOR „FLITSENDE" LAGE PRIJZEN

Matrassen in diverse uitvoeringen.
Dit is de allervoordeligste (s.g. 30).

Mini-notitie f98,—

Eiken zitvoordeel in klassieke
stijl
Liefhebbers van mooi klassiek zitten
mogen zich dit „plaatje van een bank-
stel" niet laten ontgaan. De losse
kussens zijn bekleed met een beeld-
schone bloemstof.

Straks voor deze prijsnotitie:
f2495,-

D
GINKGO
meubelen

U zoekt een voordelige maar
mooie, komplete tienerkamer?
Welnu, die krijgt u straks in onze uitge-
sproken lage-prijzen-opruiming voor
een uiterst vriendelijke prijs.
Uitgevoerd in het mooie Caroline Pine
zijn dit de Prijsnotities:
Bed met onderberging f 249.—

Buro/secretaire met opbouw f 259,—

Tweedeurs-kast f198,—

Wilt u modern ? Dan is er in de oprui-
ming dit prachtburootje in een grenen
kleurtje met stalen onderbouw.
Gemakkelijk zelf te monteren.

Extra lage prijsnotitie f 129,-

Kom eens kijken voor een
secrétaire, een leuk kastje of een
burootje. In de opruiming extra
voordelig!

Stofbeklede moderne club, die u thuis
zelf eenvoudig monteert. In meeneem-
verpakking.

Prijsnotitie f298,-

Acryl deken, 150 x 220 cm. Dat kan
niet voordeliger...

Mini-notitie f49,75

Prijsprimeur in vurenhout
Voor een echt voordelige, eenvoudige
maar solide slaapkamerset.

Opruim-Prijsnotitie 179.-

Nachtkastje 78'"~

Massief eiken mimiset - onmisbaar in
elk gezellig huis.

Prijsnotitie f138,—

Een komplete o zo voordelige
eetkamer in onze opruiming
vol stunts!
De prachtige wandset in glanzend
beuken met deuren, laden en opzet -
glasvitrine element is een aanwinst
voor het interieur., f1275,—
Verrassende prijsnotitie

De eethoek in beuken past wonderwel
in het geheel, met zij n massief beuken,
fraaigevormde stoelen en solide tafel.

Opruirn-prijsnotitie f590,—

ff*

r
Tijd voor voordeel in tapijt!
Ook in deze fantastische opruiming
zijn er weer veel prachtaanbie-
dingen voor extra lage prijzen.
Kom vlug kijken! Keus te over uit
een kollektie vol verrassingen!

Mooie wandspiegel met console.
Ideaal voor in de hal.

Prijsnotitie f98,-

Eenvoudige maar fraaigelijnde
en praktische eetkamerset
Uitgevoerd in grenen en
tafelblad met uitschuif. De
stoelen zijn bekleed met een mooie
effen stof. Beperkt leverbaar.

Onze sensationele prijsnotitie

f695.-

Nü zijn nieuwe gordijnen extra
voordelig!!
Royale keus uit een kleurige wereld
van prachtige stoffen.
Nu is het de tijd om uw huis een
frisse vernieuwing te geven met
fleurig verrassende gordijnen!
Komt u maar kijken...!

Pak de telefoon!
Komt het u minder goed uit nu te
komen? Maar heeft u een van deze
extra voordelige opruimings-
artikelen op het oog? Bel even op.
Geef het nummer aan ons door en
wij zorgen voor de rest. .!

Tijdens de opruiming

10% KORTING
op meubels
on voorraad tapijt
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OPRUIMING BIJ

DISBERGEN
Wij hebben in de opruiming veel voordeeltjes in onze
textiel en woninginrichting afdeling.
Gewoonlijk zijn de prezen al laag, maar nu is het
helemaal te gek.

BU voorbeeld :

Senegal
zuiver scheerwol tapyt
1450 gram, op jute rug

van 289.—, nu per mtr ZJ9i"

Slaapkamer tapijt
per mtr vanaf w«f •"

T.V.-meubel
massiek eiken, normaal 800. — nu

565.»

Klassiek bankstel
heel mooi gestoffeerd
met mohair velours

2490.

Dekens
wol en draion, vanaf

Gekleurde hoeslakens
vanaf l Oi"

Overhemden 12.50

Kinderpyama's 7.50
Herenpyama's 17.50
Nachthemden v.a. 15.-

Dames, heren en kinder

ondergoed
heel goedkoop

Goed nylon tapijt
woonkamerkwaliteit per mtr

85.-

Zeer zwaar VINYL

Triconfort
van 58.— nu per mtr 35.-

Eiken mimiset
S-delig

Veel

gordijnstoffen - vitrages
voor heel lage prijzen

Gebl. f lanellen lakens
1 persoons

2 persoons

16.80
18.90

Matrassen
80-190

90x190

1 1 9i-

1 Z9.H

Netjes wol 1..

Theedoeken v.a. 2.75
Keukendoeken v.a. 3.60

NatuurUjk worden alle

tapijten
«lus ook de aanbiedingen
vakkundig gratis gelegd

Verdere geven wij tijdens de opruiming

10% KORTING
op alle overige artikelen in de textiel en woninginrichting
afdeling

DIT ALLES EN NOG VEEL MEER BIJ

DISBERGEN woninginrichting

textiel

RUURLOSEWEG 20 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1425

Donderdag 15 jan. begint de

WIM BESSELINK
TEXTIEL - KEIJENBORG

KOOPJES dus, zoals:

vele sporthemden v.a. 16.-

flanellen hemden 20.-

3 paar herensokken 12.-

damespyama's 25.»

dames velvet pantalon v. 71.80 v. 59.»

mooie f rotte pullovers 40.--

Van 15 t.e.m. 24 januari

10% KORTING
op alle artikelen buiten de opruiming

Bef aal tochgecn
cenftevcelT

•s

rval

mm

Jollyslankkwark 3
smaken van 1.05 voor

Tijgerbrood 800 gr van
2.04 voor

Melkbollen zakós tuks nu

Macleans tandpasta
rood en blauw set 2 tubes
van 3.75 voor
Toilet air luchtver-
frisser 3 geuren bus van
2.19 voor

H l

^
cal

er

Smarlus weekend-
biscuits pak t 350 gr.
van 1.65 voor
Victoria Pankywafels
pak 8 stuks van 1.59
voor

Hellema Koffiekoeken
pak van 1.25 voor

Smarius beschuit pak 2
rolvan 1.39 voor
Drogistendrop 20
soorten zak 250 gr. van
1.98 voor

Dreft afwas fiacon 400
gr. van 1.89 voor

Ariël vat a 5 kilo deze
week slechts

Boterhamworst
Om te bakken
blik a800gr.van4.95voor<

m \

\

T'yttlertei
Bic viltstiften pak 20
stuks van 7.75 voor

Peter Haddock
kleurboek 160 pagina's nu

Lampolie div. geuren
fles l liter van 2.69 voor
White Horse puzzel
2000 stuks
van 11.70 voor

Kop en schotel wit
aardewerk van 2.98 voor

Betuweconf Uure jam -|̂ 5
ïardb.-abrik..kers|npotjs J

CalveSlasaus £ '
n ~ c n < s Uier, V.b.P»»)»

r̂
*—"£«.•<•».»««'*''"v;.̂ *

fles 0.5

r^-Bv.8-^
Almlron M2
blik 900 gr. V.
Olvarlt kleuter
voeding pot V.S. pnjs

Croky Chips grote rak
120 gr V.8.PTU» ^Q
Herschi8inas;pub.cola||i!f

Slagerij geldig van 15/1 t/m17/l

Speklappen
kilo

Verse worst
kilo

liter fles V,S.

I Y2 —^rT^ü
* ̂ f?.55.̂ ! vj £>OrNG Gehakt

half om half
kilo

» J^

Knor mix voor macaroni
van 1.49 voor
Gena Gold sinaas-
appelsap l liter van
1.29 voor
Remia f rltessaus
emmer 1000 cc. van 3.49

rm
j Bief lappen of sucade-
J lappen 500 gr.

• Soepvlees250gr.

l
l Varkensrollade kilo
l
J Braadsaucijzen 500 gr.

l
| Runderhart 500gr

Hamworst 100 gr.

Johma vleessalade
l O O g r .

Zwan snijworst
100 gr.

Halvamel k o f f i e m e l k
1/2 liter van l .55 voor

Goudse kaas v. v. jong
belegen kilo nu

Remia halvarine K u i p
500 gr. van 0.89 voor

Coberco halfvolle
dagmelk l l i t e r nu

a»
a»

Florijn jonge jenever fles.
l l i ter

Jager meister fles 0.7
liter

^» mtm imm

MARKTl
reklames geldig van 15/1-21/1-1981 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

JUTPHEN BOBCULO•HENGELOiGLD l RUSSEN GHOENLO • GOOR•VOROEN



Kerk- eirandere diensten
ZONDAG 25 JAN.

Ned. Herv. Kerk
Geen opgaaf ontvangen

Goede Herder Kapel
Geen opgaaf ontvangen

VrUz. Herv. Kerk
10.46 uur Ds Brinkerink

Avond» en weekenddienst doktoren
Voor spoedgevallen zaterdags van 9-9.30 uur en zon-
dags van 12-12.30 uur

van 19 t.e.m. 25 jan.
F. Schreuder, telefoon 1266

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10 uur

B. A. M. Eijkelkamp, Telefoon 2262

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922 Hengelo Gld

Alarm rijkspolitie

Tel. 05753-1230. politiebureau Hengelo Gld. Na 23 uur
meldkamer rijkspolitie te Apeldoorn, tel. 055-664455

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis, zondag 8.30 uur Hoog-
mis. 10.30 uur H. Mis. Door de week H. Mis om 8 uur

R.K. Kerk KeUenborg
R.K. kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis: zondag 8.30 uur vroegmis. 10.30 uur Hoogmis,
dinsdag, donderdag missen 19.30 uur; woensdag ge-
y.insmis 8.30 uur
Zelhem (kerk ned. prot. bond): zaterdag 19 uur voor-
avondmis
Huisze Maria Postel: maandag, vrijdag missen 9.30 u.

BESTE LUU,

Van de luu dee altied de Hengelse kermse met spöl-
lekes veur groot en klein regelt, kump hier un ver-
zuuk an iderene dee de kermse un good hatte toe-
dreg en wi'j dachen dat dat in Hengel nog wel met-
viel.
Wi'j hep now al weer un hele tied de zonda gd'r bi'j
as kermisdag en dat geet merakels good, moar kan
nog better. !
Ut bestuur had al es edach an versierde wagens,
moar doar is tut now toe niks van e kommen.
Ik zegge, tut now toe, want ik gleuve dat doar ver-
andering in kump.
Mien is ter ore ekommen dat t'r luu bunt, dee hep
ezeg, wi'j doot es wat en dat is dan toch alderbastend
fijn! Doar komp met de Hengelse kermse wagens
dee in de optocht metri'jd.
Moa£ an un paar wagens hej niks an. Kom, mensen
van Hengel, buurtver. of andere clubs of verenin-
gingën, lot ow fantasie es de vri'je loop en maak ok
es zo'n wagen.
Volgens schoenen Jan mot dat können. HTj zeg, i'j
zölt es wat zeen. En now goat schoenen Jan met
voegen Henk en trommel Ronnie samen d'r op uut

um te zeen of ze nog meer luu kont kriegen, dee ok

zo'n wagen maak. Ik hoppe dat t'r.un hoop met doot

van 't joar en dan wens ik owluu ut beste!

BLEIKMAN

VERZORGINGSCENTRUM

„DE BLEIJKE"
Beukenlaan 87 • Hengelo Gld
Telefoon 05753-1844

Binnen de huishoudelijke dienst van ons cen-

trum is plaats voor een

huishoudelijke hulp
Leeftijd vanaf 19 jaar

Salaris volgens cao van bejaardenoorden

Sollicitaties aan de heer P. Noordijk, directeur

van het centrum

Dubbele beglazing
= minder stoken

• Geen koude tocht meer voor de ramen

• Minder last van beslagen ruiten

• Aanzienlijk minder gasverbruik

• 15<>/0 Rijkssubsidie

Thermopane of
voorzetramen

Alles volgens fabrieksvoorschriften ge-

plaatst

Met 10 jaar garantie

Vraag vrijblijvend prijsopgave
en bel 05753-1300

VERFCENTRUM

lenselink
HENGELO GLD

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V. heeft in haar

MARKT te ZUTPHEN
plaatsingsmogelijkheden voor een:

CHEF SLAGER
voor onze V.S. markt aan de Weg naar Laren in

Zutphen.

De chef slager die wij zoeken is behalve een be-

kwaam vakman ook in staat om een team te leiden

en het werk te organiseren.

Naast het bezit van een SVO-diploma is een aantal

jaren praktijkervaring voorwaarde om voor deze

funktie in aanmerking te komen.

AMBULANT SLAGER
• bij voorkeur in bezit van een SVO-diploma, die in-

gezet kan worden voor het vervangen van de chef

slagers tijdens vrije dagen, vakantie, ziekte etc.

Voor de juiste man hebben wij een prima baan in onze
ambachtelijke slagerij.

Sollicitaties en inlichtingen:

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V., Gerritsenweg 6, 7202 BP
Zutphen, tel. 05750-19215, t.a.v. A. Veenendaal, na 19 uur, 05750 12673

STRATENSCHIETTOURNOOI IN HENGELO GLD
Het PAC Sportreal en de schietvereniging Willem Teil gaan wederom een straten-
schiettournooi houden.
Er is een klassement voor heren- en damesteams en ook en ind. puntentelling.
Een team bestaat uit 5 schutters, waarvan max een lid van een schietvereniging.
De wedstrijden zijn bij Willem Teil op maandagen en dinsdagen resp .9 - 10 - 16 en
17 februari, bij grote deelname wordt ook op enkele woensdagen geschoten.
Voor het beste team is de Amro-wisselbeker beschikbaar.
De officiële opening is op 9 februari a.s. 's avonds om 19.30 uur.
Alle gewenste inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afdeling sportzaken
telefoon 1541, 's avonds in sporthal de Kamp, telefoon 2683 en bij Willem Teil,
telefoon 1944.
De inschrijfformulieren dienen op zondag l februari a.s. binnen te zijn. Op
woensdag 4 februari is het wedstrijdschema bij Willem Teil af te halen. Tevens
is er voor alle deenemers beperkte gelegenheid alvast wat te oefenen.
Gezien het succesvolle verloop van het Ie tournooi en de reeds aanwezige belang-
stelling, zal dit 2e evenement zeker slagen.

Geef een HKM K \DO-BON
VERKRIJGBAAR BIJ:



OPRUIMING
Damespullover v.a. 20.-

Heren spijker- en ribbroeken v.a, 59.-

Kindertruien v.a. 5.-

Kinderbroeken v.a. 15,-

Op alle afdelingen veel voordeel

Kom even naar

GEBBING modes
STEENDEREN

Op maandag 26 januari hoop ik 65 jaar te

worden en wil dit met echtgenote, kinderen en

kleinkind vieren op zaterdag 31 januari in zaal

„Den Bremer" te Toldijk.

A. ENGBERS

Toldijk, januari 1981.

Schiphorsterstraat 5.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur.

Wandeltocht Hamove
Hengelo Gld

zondag 25 jan. a.s.
6>2 en 13 km
Start tussen 13.00 en 14.00 uur
bij de molen in Varssel

Alle deelnemers kragen een kop
koffie en een aandenken.

Inschrijfgeld f 2.50

Door inruil verkregen:
bankstellen, clubs, berg-
meubels, eiken salontafels
HEIJINK
,,De Spanne vogel"
meubel- en tapijtcnhuis
Buurloseweg 2, Hengelo G

Te koop bankstel + bij-
passende salon- en hoek-
tafel en wandmeubel.
Brahmsstraat 47, Zutphen
Inl.: tel. 05753-2440

Te koop bankstel (g.o.h.)
Bresser, Zonnestraal 25,
Hengelo Gld

Te koop aardappels en
appels, Golden Delicious
55 et per kg, goudreinetten
55 et per kg. B. J. Wae-
nink, Regelinkstraat 13,
Hengelo Gld. Iedere zater
dag van 9 tot 14 uur.
Tevens schrootjes, le en
2e keus

HET DANSSEIZOEN BEGINT OP
2 5 J A N U A R M 9 8 1

vStw
bij

op zondagmiddag

in café restaurant „DE ENGEL" te STEENDEREN
Groepen worden naar leeftijd ingedeeld

Opgeven bij dansschool Jacobs, tel. 08330-16941

af persoonlijk inschrijven op zaterdag 17-24 jan.
van 12-14 uur in café-rest. „De Engel"

Dr A. Ariënsstraat l, Steenderen

CENTR. VERWARMING
ƒ 1000.- korting en 10 jr ga-
rantie wanneer u uw wo-
ning 2 dagen beschikbaar
stelt als modelwoning
Tevens speciale prijzen
voor zei f bouwpakketten

RAD1-THERM
MeppeJ Luttenberg
Lomelorweg 56
3105 SB Lutrenborg
Tol 05724-59?

Wasaufomaat stuk?

Bel UIT DE WEERD
Zonnestraat ia - Hengelo Gld • Tet. 05753-1BOÖ

Va laar garantie op reparatie

Onderdelen uit voorraad

EN TOCH IS Voor familie- en handelsdrukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

DE GEHELE WEEK
bij de ENIGE echte groenteman

l kg spruiten

25 clementine manda-
rijnen, zonder pit

20 grote Maroc sinaas-
appels, vol sap

Woensdag

l kg witlof

Donderdag

l zak zuurkool

Vrijdag en zaterdag

200 gr champignons

l kg bananen

In de bloemenafdeling

GROTE SORTERING

droogbloemen en
droogstukjes

LET OP DE RECLAME IN DE WINKEL

DIT ALLES BIJ

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
Telefoon 1227 • Hengelo Gld
Hoek Raadhulsstraat-Spalstraat

OOK HET ADRES VOOR

MODERN BRUIDSWERK

UW SLAGER

Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank

voor de getoonde belangstelling bij ons 45-

jarig huwelijk, in welke vorm dan ook.

Het werd voor ons een onvergetelijke dag.

FAM. MEENINK

Hengelo Gld, januari 1S81.

Banninkstraat 22.


