dinsdag 7 november 1989

58e jaargang no 45

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 t eender en,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

EET U

7> LAATSTE WEEK
fj ROOKWORST-AKTIE
t\J Deze week sluiten wij onze suksesvolle
rookworst-aktie af. Er zijn nu al ... gratis
rookworst uitgedeeld. En
er komen er n 9 meer

°

Magere speklappen

KG

'

Si.

T

Bakbloedworst, bak-\
leverworst
of balkenbrij
500 graan

T

Gekookte

Geld. worst

verse worst
500 gram

^'

100 gram
f

T

T ^fA

SPECIAL
GRIEKS
REEPJESVLEES

Met rozijntjes en heerlijke specerijen
KIPPRODUKT

MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
MINDER
> Malsovit brood

95

• Malsovit Knackc
• Malsovit Maaltijdkockcn
> Malsovit Koffickockjes
• Malsovit Slanksprcad

Gebraden

varkensrollade
100 gram

2.25

100 GRAM

MET

DAGREKLAMES:

bakkerij

MAANDAG. DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)

4.50
4.50

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

4.95
4.50

HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1200

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7 Hengelo G.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

ovrr

lubbers

Te koop prima cons. aardappelen bij E. Menkveld,
Banninkstraat 41, Hengelo Gld., Tel. 05753-1567.

RAADHUISSTRAAT 19 -

verkeersschool

CORSO

SPITTAALSTRAAT » . ZUTFIIEN
TEL. 05750.1*3*3

Deze week

GEVULDE KOEKEN i
per stuk

van 1.05 voor

Q.95 '

5 ROOMTOMPOUCEN halen

theorie

( 2 weken) f M.—

^Klein
^Westland
»

KOMT, KIJKT EN ZIET
WAT

VISHANDEL
„HENGEL"

tel. 1054

U BIEDT!!
Kerkstraat 6
- 05753-3460

Wij kunnen u bieden:
ZEETONG
GEST. MAKREEL
ZALM FOREL
GEROOKTE ZALM
GARNALEN
ZURE HARING
+ ROLMOPS
ZOUTE HARING
6 voor f 10.—

ledere dag warme gebakken VIS
Weefcrefc/ame:

12.50

Tevens vragen wij voor de vrijdag
een

w winkelmeisje

0.98

PAARDEROOKVLEES
100 gram

2.30

SLAGERIJ
RATERINK

Kg mooi blank WITLOF
3 kg JONAGOLD
3 kg GOX'S

2.95
4.95

4.95

WEER VOLOP VOORRADIG
NIEUWE OOGST

3 KAAPS VIOOLTJES
MINI PLANTJE +
AARDEWERK POTJE

3.95
2,95

Vanaf heden zijn de fa. Klein Westland en de fa. Wijnbergen

DE GEHELE WEEK GEOPEND

Met Edah's Daverende Spaaraktie
wordt het boodschappen doen bij Edah
nu extra aantrekkelijk. U
kunt gratis sparen voor gratis
boodschappen. En dat gaat zo in z'n werk. Wie 10 gulden
aan boodschappen besteedt, ontvangt van woensdag 25
oktober t/m zaterdag 18 november nu 2 gratis zegels. Die
zegels plakt u op een gratis spaarkaart Met 25 zegels is de
kaart vol. U kunt sparen voor 3 pakketten met boodschappen
ter waarde van f27.50, f57,50 of f90,-.En daarvoor hebt u
respectievelijk 5, 10 of 15 volle spaarkaarten nodig. Hoe meer
u spaart, des te meer uw spaarkaarten waard worden en des
te groter het pakket, dat u kado krijgt.
Begin er vandaag nog mee.

Roomboter
amandelstaaf

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vanaf heden zijn de fa. Wijnbergen
en de fa. Klein Westland

DE GEHELE WEEK GEOPEND

5.75

WINDMOLENBAKKER
HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35

EN

500 gr VENKELSALADE 3.95
500 gr RODE KOOLSALADE 1.95

SPAAR1EGELS

DEZE WEEK

Spaanse NAVEL SINAASAPPELS

Uit onze rauwkostkeuken:

DAVERENDE
SPAARACTIE

GRATIS

Edah heeft steeds meer te bieden.
Raadhuisstraat 53, Hengelo

In onze verkoop bloemenkas deze week:

CLEMENTINES MANDARIJNEN

VISSALADES

1 kg bakfilet

100 gram

Verkoop
Bloemenkas

HENGELO GLD

Raadhuisstraat öla (Molenhoek)

BOERENLEVERWORST

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Instructeur: JOHN MOKKINK
Zutphen-Erameriksewec 76 - Baak - 95754-542

MOLENHOEK

ö
M

aa NVA - naxxve aivuvM aa NVA

Losse lessen f 38.50

FOREL
KABELJAUWFILET
SCHOL + FILET
RISJESBOKKING
VERSE MOSSELEN
PALING + FILET

3

Bij Edah Hengelo
spaart u nu voor gratis
dubbele spaarzegels.

5.15

4 roomtompoucen BETALEN \

(3, 4, 5, of 8 weken naar keus*)
( 1000.— Inel. EXAMEN

STOOMCURSUS

500 gram

UIT DE WINKELOVEN

autorijden

STOOMCURSUS

VARKENSLAPPEN
00

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Na Zutphen en Deventer nu ook In Baak,
Steenderen, Wlchmond, Hengelo, Keljenbori
en omgeving

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk
2.05

TEL. 1358

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

fotft f 11 f f r
/\

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bruggink

raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286
>-\

HENGELO GLD

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

Vraag het aan de Hartstichting
Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor
telefonische informatie

lijn;! 070-614 614

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Als het leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing

LYSETTE

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven,
is heden rustig ingeslapen mijn inniggeliefde
man, onze zorgzame vader en fijne opa

Stef, Hennie en Maaike Offenberg

De KADO-SHOP is klaar

Keijenborg, 28 oktober 1989.
HENDRIK LENSELINK
echtgenoot van Everdina Johanna Jansen
op de leeftijd van 70 jaar.

AREND-JAN TE BRAKE
en
WILMA HARENBERG
trouwen vrijdag 10 november 1989 om
10.15 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.
De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal om 11.00 uur plaats
vinden in de kapel te Bronkhorst.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00
tot 17.30 uur in zaal „Den Bremer"
te Toldijk.

Hengelo Gld, E. J. Lenselink-Jansen
Vorden, G. Lenselink
F. H. Lenselink-Huetink
Erwin
Riek

HERMAN EN HANNY LUIMES

De begrafenis heeft dinsdag 31 oktober plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Ook aan de KINDEREN is gedacht!
Nu leuke KADO'S om te geven, reeds vanaf
\ Als kennismaking de gehele maand november

„Als leven moeilijk wordt
is sterven een gewin'"
Na een kortstondige ziekte is heden overleden
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en
opa
BEREND HERMAN HARMSEN
echtgenoot van Johanna Elisabeth Wentink

J. E. Harmsen-Wentink
kinderen en kleinkinderen

In verband hiermee is

Luimes Makelaardij en Assurantiën BV
Wichmondseweg 16, Hengelo Gld
13 november a.s. DE GEHELE DAG
GESLOTEN

daarop schitterende KADO'S in KRISTAL - KOPER - GIPS - WIT of
GEKLEURD PORCELEIN.
Tevens SCHILDERIJLUSTEN in alle soorten en kleuren!

op de leeftijd van 80 jaar.
November 1989.
Wichmondseweg 16,
7255 KZ Hengelo Gld.

Langs de 18 METER NIEUWE ETALAGES hebt u zicht op 120 MTR SCHAPPEN met

7255 CJ Hengelo Gld, 26 oktober 1989.
Hofstraat 12.

Ons adres:
Hogelücht Pongerweg 3, Georgsheil
2963 Südbrookmerland 2, Ost-Friesland, BRD

Op maandag 13 november a.s. hopen wij samen
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
vieren.
Wij houden receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal „Concordia", Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Vanaf woensdagavond 8 november kunt U de nieuwe geschenkenafdeling
bewonderen.

G. M. BRUGGINK
B. BRUGGINK-HARMSEN

VAN

PRESENTEERT

ACHTERHOEKS
VOCAAL
KWARTET.

in de NIEUWE KADO-SHOP

Tot ziens in de gezellige winkel

DE SPANNEVOGEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

De begrafenis heeft dinsdag 31 oktober plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Getroffen door de vele blijken van hartelijk
medeleven, die wij mochten ondervinden, zowel
schriftelijk als persoonlijk, voor en na het
heengaan van onze zorgzame moeder en oma
HARMINA JOHANNA JANSEN
weduwe van Martinus Gerhardus Voskamp

Lunteren, M. H. B. Voskamp
Hengelo Gld, J. H. J. Beeftink-Voskamp
Hengelo Gld, B. J. G. Voskamp
C. H. J. Voskamp-Wools
en kleinkinderen
Hengelo Gld, november 1989.

METfVUWARENEABRIEK
Wegens toegenomen werkzaamheden is er plaats voor

COMA B. V. Metaatwarenfabhek is
een onderneming die zich
beweegt op het gebied van de
toelevering van halffabrikaten en
komplete eindprodukten. Deze
produkten worden in hoofdzaak
vervaardigd uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne, grotendeels
CNC-gestuurde machines (kleine
tot middelgrote series) waarbij in
de ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOM A B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg BOa te Hengelo
(Gld.).

a. Jonge MTS-er Wtb. m/v

met interesse voor mechanisering, automatisering en
produktietechniek.
van de kandidaat wordt verwacht ca. 1 è 2 jaar ervaring op te doen
in de gereedschapmakerij, waarbij een verdere studie in de richting
gereedschapkonstrukteur noodzakelijk kan zijn. Na voldoende
praktijkervaring te hebben opgedaan volgt een interne opleiding voor
het konstrueren/tekenen van gereedschappen/machines op het
aanwezige HP 9000 CAD systeem onder leiding van de chef
konstrukteur.

b. Jonge MTS-er Wf b. m/v

met interesse voor produktietechniek. Van de kandidaat wordt
verwacht ca. 6 maand produktie-ervaring op te doen bij de CMC
gestuurde machines en vervolgens een interne opleiding te volgen Op
het aanwezige HP 9000 CAD/CAM systeem om de benodigde
machineprogramma's te vervaardigen.
De kandidaat dient bereid te zijn in 2-ploegendienst te werken om het
bedienend personeel te kunnen assisteren.

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

GOMA B.V.
„Metaalwarenfabrlek"

t.a.v. de heer A. Teunissen
Postbus 8 - 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-27 10

ZONDAG 12NOV. AAN VANG 11.30uur

ilVtfwnl
b
ULaJUULn

ÉÉN BRIL WAARMEE ALLE
KIJKAFSTANDEN NATUURLIJK
IN ELKAAR OVERLOPEN

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 27 november 1989
l liter v.d. EELAART JENEVER 18.25
l liter KUYPER VIEUX
18.75
l liter HENKES CITR.BRANDEWIJN
12.95

l liter FLORIJN BESSENJENEVER
13.95

l fles HENNESEY COGNAC
35.95
l fles BALLANTINES WHISKY
24.95
l fles RAAF VERJAARDAGSBIER 11.95
l fles RAAF WIT BIER
14.95
l krat BOKBIER
23.95
hierbij l gratis glas
l flesje BAVARIA ALCOHOLVRIJ
BIER
0.75

Een psychologisch en/of medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

SCHRODERSTOFFEN

kollie

..DESMN"

Spalstraat l

korting op de kado's

7255 DK Hengelo Gld, 27 oktober 1989.
Beukenlaan 27.

brengen wij u langs deze weg onze oprechte
dank.
Uw hartelijkheid heeft ons goed gedaan.

Hengelo Gld, november 1989.

kop

10%

B.V.

We willen een ieder hartelijk bedanken die
ons 40-jarig huwelijk, op welke wijze dan ook,
tot een fijne dag hebben gemaakt.

ntlusitl

3.95

Vbrilux glazen hebben zowel een leessterkte als
vertesterkte en een geleidelijk oplopende sterkte
daar tussenin. Met uiterste precisie geslepen tot één
ononderbroken geheel. Hierdoor lopen alle
kijkafstanden natuurlijk in elkaar over. Daar staat
het Varilux glas bekend om. Met één bril lezen én
ver zien zonder hinderlijke overgangen.

VfiRILUX

T VRIJE NIEUWE KIJKEN

ES8

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo G.
's Maandags gesloten

houden wij in ZAAL LANGELER

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts f 10.— p. dag
Verbluffend resultaat
DROGISTERIJ

LENSELINK
HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

Op woensdag 15 november a.s.

Kerkstraat l, Hengelo Gld

Voor onderhoud van sloten, bermen, zandwegen.
Loonbedrijf A. J. Klem
Starink, tel. 05755-1527,
Toldijk

onze

najaars- en winter modeshow
Aanvang 19.00 uur
Entree gratis
Doe nu alvast i'deën op voor de aanstaande feestdagen

Ruurloseweg 1 - Hengelo GW.Telefoon 05753-1232

Rode Kruis Bloedplasma-avond op 7 november ai in .Ons Huis' Hengelo Uil

V.S. MARKT
Bij aankoop van ƒ 25,- boodschappen, ontvangt u
l grote pot Jonker Fris kersen op lichte siroop
700 gram t.w.v. ƒ 2,49

(of de helft van de waarde in contanten)

Deense
krakelingen
heerlijk gevuld met
gele room en vruchten!

3 stuks

Kipkarbonades

Krentenslof
dubbel gevuld

995

3küo

398

Leverkaas

800 gram U M ^0

150 gram

Gouwenaar
33% minder zout

**"~~

kennis mee te laten ma

500 gram

598

een boeket jaarrond
foschrysanten van 5,95 voor
\\

qSSELAHIl
^^^•B^^^^-

ember 1989.

anbieding geldt vanwoens

Zuivelweg 7 Hengelo Gld,
gfTRUT VS.MARKT

'89

AANBIEDINGEN UITSLUITEND GELDIG IN V.3. MARKT HENGELO GLD.

VAN 9 T/M 15 NOVEMBER.

Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.
U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitgeplezierige lage
breide assortiment. Van onze
extra goedkope
prijzen. En van onze
weekaanbiedingen. Naar
we hopen
kent u ons
echter ook
van onze kwaliteit. En van onze
behulpzaamheid
Die dingen hebben
we elke dag in de
aanbieding Want ze
horen er gewoon bij
vinden we.En we zijn
er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Woensdag 8-11-'89
AH bitterkoekjes

Superbintje

Donderdag 9-11-'89

Holl. Golden Delicious
Volle yoghurt,
pak l liter

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

99

Spitskool

Magere schouderham
100 gram

Hachévlees

••• ïf

500 gram

(niet vet)

Katenschinken

2.29

100 gram

samen

De najaarsinzameling van landbouwfolie zal
plaatsvinden op maandag 13 november a.s.
Het folie kunt u, voor 08.00 uur 's morgens bij
uw huisadres, langs de doorgaande openbare
weg zetten.
Het volgende is belangrijk voor een goed verloop van de inzameling:
alleen kuilfolie en kunstmestzakken (PE-folie)
mogen meegenomen worden;
andere soorten plastic zijn niet toegestaan;
alleen de na gebruik achterblijvende verontreiniging (zand en/of grond) is acceptabel.
Toevoegingen in de vorm van andere materialen (stenen, hout enz.) maken hergebruik
onmogelijk en zijn daarom niet toegestaan.
Belanghebbenden die hiervan gebruik wensen
te maken moeten daartoe uiterlijk voor 9 november a.s. opgave doen aan gemeentewerken.
Telefoon 05753-1541, toestel 22 of 26.
Gemeentewerken Hengelo.

Slijterij „DeZon"

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN IIUISH. ARTIKELEN
GARANTIE OP ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld
Telefoon 05753-2524

l .69

Dinsdag 14-11-'89
dikke vleesribbetjes

Florijn jonge jenever

kg

3.48

17.95

'J. 5/0

800 gram

1.79

gratis gesneden

Let ook op de AH adv.
in de landelijke dagbladen

INFORMATIE-AVOND

Kerk- en andere diensten

VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN

ZONDAG 12 NOVEMBER

op maandag 13 nov. a.s.
om 20.00 uur
in zaal Leemreis te Hengelo Gld

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)
10.00 uur Mevr. Feenstra
(Jeugddienst)
Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. van Dorp

Iedereen is van harte welkom
bestuur FNV
af d. Hengelo en Keijenborg

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK
Z.E.-weg 6
Tel. 05755-2220
Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil
uitsluitend volgens afspraak
Dames: Alleen volgens afspraak.
Geopend
dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur,
zaterdag 8.00 15.00 uur

MAALTIJDEN

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst
R.K. Kerk Hengelo (Gld.)
Zaterdag 11 nov. 19.00 uur H. Mis
Zondag 12 nov. 10.00 uur Woord en Comm.dienst
met zang van het kerkkoor
Dinsdag 14 nov. 19.00 uur Avondmis in de kerk
R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zondag 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.
Avond, nacht, en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op
zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is
uitsluitend voor dringende gevallen.
Van 6 t.e.m. 12 november
J. Koning, Kastanjelaan l, tel. 1266.
Apotheek Hengelo Gld., Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstij den:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Taxibedrijf

Vers bereid in eigen k.euken

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

BERTLAMMERS

Wekelijks drie verschillende maaltijden
voor een prijs

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06-11.

GEHARD BRANDENBARG

HENGELO GLD
Zonnestraat 13 - Tel. 05753-1806

Maandag 13-11-'89

liter

,ZELHEM"

Bel UIT DE WEERD

9.98

AH dubbelvla
van.-aardb. - van.-choc.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

koelkasten, diepvriezers

6.98

500 gram

500 gram

In Zuiphen werken wij aflMn volgen* afspraak.

Reparatie wasautomaten,

Malse bieflapjes

Bami- - nasivlees

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Zaterdag 11-11-'89

en

liter

Provincie Gelderland

69

kg

Zaans volkorenbrood

GEMEENTE HENGELO

3.25

kg

Vrijdag 10-11 -'89

Pollen kersenbrandewijn

OPHALEN LANDBOUWPLASTIC
De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en wethouders
van die gemeente voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde
medewerking te kunnen verlenen aan het
bouwplan van:
H. Th. M. Rondeel, Waarleskamp 14 te Hengelo, voor het bouwen van een berging op het
achtererf.
De aanvraag om vergunning ligt met ingang
van 9 november 1989 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken)
voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.
Hengelo, 7 november 1989.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

per kg

Kippebouten

1.49

geldig tot a.s. zaterdag

.

2.99

5 kg

liter

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

1.49

250 gram

HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G
TEL. 05753-3005

taxivervoer
ziekenvervoer voor alle fondsen
busjes (8 personen)
rolstoelvervoer
rouw- en trouwritten

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE
WU lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld
AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47

KeUenborg

Tel. 1807

tussen f 11.-- en f 15.-- p.p.
Dagelijks verkrijgbaar tussen 12 en 19 uur
behalve 's woensdags

En kent u ook onze PUDDING?
Toch eens proberen!

RESTAURANT LANGELER

Openstelling post bureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230
Kruisvereniging
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753>-1397
Keijenborg: Past .Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer: 05753-3846.

Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212
Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst 033 - 725083
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.).
Bezoek-adres: 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 gezin- en bejaardenverzorging en algemeen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,
Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC
Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur
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, 0834041275, of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

MILIEU-EFFECTRAPPORT GOLFBAAN HENGELO (GLD.) (LANDGOED ZELLE) WIJZIGING
BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend.
Van het Bureau voor ruimtelijke ordening en
architectuur F. W. van Droffelaar b.v., gevestigd Jollesstraat 5 te Arnhem is namens
G. C. Baron van Dorth tot Medler, wonende
Sarinkdijk 21 te Hengelo Gld. een milieueffectrapport ontvangen.
Dit houdt verband met de voorbereiding van
een wijziging van het geldende bestemmingsplan buitengebied 1984 ten behoeve van de
aanleg van een IS'-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen op het landgoed „Zelle"
Het gebied wordt globaal begrensd door de
Sarinkdijk, de Gotinkweg, de Blekweg en de
Reerinkweg te Hengelo.
In verband met het vorenstaande liggen in het
kader van de inspraakprocedure vanaf 8 november 1989 tijdens de openstellingsuren
(8.30-12.00 uur) ter gemeente-secretarie
(sectie bestuurszaken), gedurende één maand
ter inzage:
a. het voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan buitengebied 1984;
b. het milieu-effectrapport golfbaan Hengelo
(G.) (landgoed Zelle);
c. de richtlijnen inzake de inhoud van het milieu-effectrapport (Vastgesteld door de gemeenteraad op 6 september 1988) en de adviezen en opmerkingen daarover.
Desgevraagd kan ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openstellingsuren van de stukken kennis worden genomen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik
wenst te maken kunt u zich wenden tot de
heer J. Niewold, hoofd van de afdeling algemene zaken (tel. 05753-1541).
Daarnaast zullen alle in het kader van deze
procedure te ontvangen opmerkingen, advie1zen, het verslag van de openbare zitting e.a.
ier inzage worden gelegd.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
Kan een ieder opmerkingen over de inhoud
van het voorontwerp-bestemmingsplan en van
het milieu-effectrapport schriftelijk kenbaar
maken aan het college van burgemeester en
wethouders van Hengelo, Postbus 200, 7255
ZJ Hengelo Gld.
De in te dienen opmerkingen over het milieueffectrapport moeten betrekking hebben op het
niet voldoen van het rapport aan de in de wet
gestelde eisen dan wel op onjuistheden in het
rapport en/of het niet in acht nemen van de
.icntlijnen.
De persoonlijke gegevens van degene die opmerkingen indient, worden, indien hij daarom
verzoekt, niet bekendgemaakt.
De ingekomen opmerkingen worden gezonden
aan de initiatiefnemer, de wettelijke adviseurs
en de Commissie voor de m.e.r.
Op de opmerkingen zal eerst worden gereageerd in de overwegingen bij het te nemen
besluit.
Tijdens een op 21 november 1989 in het gemeentehuis van Hengelo te houden openbare
zitting, aanvang 20.00 uur, kan een ieder tevens mondeling opmerkingen over het voorontwerp-bestemmingsplan en het milieu-effectrapport inbrengen.
Het wordt evenwel ten zeerste op prijs gesteld als eventuele opmerkingen enkele dagen
voorafgaande aan de openbare zitting schriftelijk aan het gemeentebestuur worden kenbaar gemaakt.
Dit zal het verloop van de openbare zitting
ten goede komen.
Een exemplaar van de ter inzage liggende
stukken is, tegen betaling van de kosten, ter
gemeente-secretarie (sectie bestuurszaken)
verkrijgbaar.
Voor nadere informatie kunt u zich desgewenst wenden tot de heer J. Niewold,
voornoemd.
Burgemeester en wethouders van Hengelo
voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester
K. Verhoeff, secretaris
Hengelo, 7 november 1989.

LOONBEDRIJF H. ENZERINK
LEVERANTIE VAN

vloeibare
SCHUIMAARDE
Voor een goede bekalking van uw
grond.
Uitrijden met een moerasvoertuig,
dus geen insporing.

HAAS- EN RIBKARBONADE
500 gr 4.95

CHR. MUZIEKVERENIGING

CRESCENDO

HENGELO GLD.

ACHTERHAM

100 gr 2.10

BACON

100 gr 2.30

JAARVERLOTING 1989

Uitslag der trekking

SLAGERIJ

KIEUWENHUIS

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

230 - 309 - 407 - 455 - 560 - 592 - 609
638 - 684 - 833 - 952 - 972 - 1168 1385 -1576 - 1599 -1619 -1690 -1698
1873 - 2018 - 2048 - 2141 - 2152 - 2230
Prijzen af te halen tegen inlevering van prijswinnend lot, iedere werkdag (van maandag
t.e.m. vrijdag) van 10.30-12.30 uur, bij mevr.
M. Wolsink^Wagenvoort, Wichmondseweg 4,
Hengelo Gld.
Geen telefonische inlichtingen

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750 19771

MART

AALOERINK - STEENDEREN
vraagt voor plm 32 uur per week een

kassière

Onze Koldemarktreklame:

grote pot ZURE HARING

3.25

geen 4.00 maar

^

SCHRÖDERSTOFFEN

STOFFEN

Gelegenheid tot verzilveren van
vakantiebonnen
RBS bouw en schilders
op vrijdagavond 10 nov.
van 19.00 tot 21.00 uur
bij A. HULSTIJN, Vordenseweg 27
Het bestuur
Hout- en Bouwbond FNV
afd. Hengelo Gld

Verzilvering vakantiezegels
voor de a.s. feestdagen

voor schilders en RBS bouw
op donderdag 16 nov. 1989
's avonds van 19.00 tot 21.00 uur
bij H. OOMS, Vordenseweg 24

KOOP
BIJ DE KWEKER

Het bestuur
Hout en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld

BLOEIENDE VIOLEN
BLOEMBOLLEN
HAAGCONIFEREN - veel soorten
DWERGCONIFEREN
HEIDE
RHODODENDRON - 9 kleuren
BERBERIS EN LIGUSTRUM
BLOEMHEESTERS EN BOMEN
Kom kijken naar onze
WEEKAANBIEDINGEN

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

ZONDAG 12 NOV. A.S.
de laatste oriënteringsrit van het
seizoen 1989, de

START: ZAAL WOLBRINK,
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld
Inschrijven vanaf 13.30 uur
,
Start 14.00 uur

afd. Hengelo Gld
UITNODIGING
voor de

FANCY-FAIR
van de U.V.V.
Neem kinderen, vrienden en kennissen mee!
Al vele, vele keren
heeft U.V.V. dit weten te organiseren.
In „Ons Huis"
is het gezellig met koffie en thee, zoals thuis!
Op woensdagmiddag 8 november
van twee tot vijf, in de grote zaal
we verwachten U allemaal.
Spelletjes doen en wafels eten,
zoals U wel zult weten.
Verkoop van handwerken
om de kas te versterken.
Nog veel meer doet de U.V.V.
iedere maand voor de ouderen van Hengelo G.
Een middag vol muziek, toneel of zang,
de U.V.V. doet dit al jaren lang!
Het jaar negentien negenentachtig
de zomer was in één woord prachtig.
Nu met de winter in het vooruit
ga er dan voor de U.V.V. eens op uit.
Allen harteijk welkom, de laatste keer
in de tachtiger jaren alweer!

Voor deze keer heeft de sportcommissie voor
de route ook buiten Hengelo Gld gekozen.

Loon- en grondverzetbedrijf

ENZERINK

TEL. 05753-7474 - HENGELO GLD

(100 cm lang)

Denk aan de uitvoeringen van
„SOU DEO GLORIA"
dinsdag 7 nov. school Bekveld
Zaterdag 11 nov. zaal Langeler

van 37.90 voor

Te koop spoorbiels vanaf
f 10.—, laselektroden,
tractorolie, 60 liter, hogedruk spuit, bedrijf sstofzuiger.
Oortgiesen, Buitenvelderweg l, Ruurlo.
Tel. 05736-1577.

SPORT GOED
met SPORTGOED

Spalstraat 13, Hengelo Gld

Genegen overig winkelwerk te verrichten.
Schriftelijke sollicitaties aan:
SPAR MART, Dorpsstr. 14, 7221 BP Steenderen

2 METER voor

Ruurloseweg 1- Hengelo Gld. Telefoon 05753-1232

,

RoozegaardeSport

ca. 18 jaar
Liefst enige ervaring

Deze week

30.»
SCHRöDER b:j de kerk

&ZN

van

voor de a.s. feest- en verlofdagen

Speciale aanbieding

G. J. HALFMAN
Hofótraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

VISHANDKL

Van de week niet alleen op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de
Koldemarkt te Hengelo Gld.

SIERHEESTERS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN
CONIFEREN
ROZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING
POTGROND
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST
TURFMOLM
TUINTURF
VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

33.90

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

NIEUW
Een GEBOORTETAART
van Bakkerij Kreunen
Niet alleen lekker, maar
ook bijzonder leuk om te
geven. Tel. 05753-1474

Onze BRUIDSTAARTEN
zijn niet alleen lekker,
maar ook feestelijk.
Bakkerij Kreunen, tel. 1474
Te koop Nissan Vanette
diesel, 5 pers. cabine, met
grijs kenteken, bouw j.
sept. 1986, km-stand
90.000, prijs n.o.t.k.
Tel. 05753-3454
Te koop consumptie-aard
appelen en stro. Loonbedrijf Niesink Weeninkweg
l, Keijenborg, tel. 1585
Te koop kanaries (wit en
geel) en puntstaart
amadines. H. Luimes, Zon
nestraat 3, Hengelo Gld
Jonge vrouw, 35 jaar,
biedt zich aan als hulp
voor 2 morgens per week.
Het liefst bij wat oudere
mensen. In bezit van diplo
ma ziekenverzorging.
Tel. 05753-3332

Coupons

HALVE PRIJS
Schröder
bij de kerk
Een KINDERTAART
maken wij niet alleen lekker
maar ook leuk.
Bakkerij Kreunen, tel. 1474
Gevraagd erv. hulp in de
huishouding, 4 uur per
week, liefst donderdagmorgen. Brieven onder no
45 bureau de Reclame
Te koop voederbieten
G. A. te Slaa, Krommedijk l, Hengelo Gld,
tel. 05753-1850

OPEN HUIS BASISSCHOOL ST JOANNES
TE STEENDEREN
De R.K. basisschool St Joannes is in het kader van
de integratie in het basisonderwijs, behourlijk verbouwd. Deze verbouwing is gestart in maart Van dit
jaar en bij het begin van het nieuwe schooljaaar was
het nagenoeg gereed. Er moesten echter nog een
aantal zaken afgewerkt worden en bovendien leeft
een school pas echt als de kinderen weer een aantal
weken de school bezoeken en de werkjes van hen
de school weer sieren. Het bestuur van St Joannes1school vindt dan ook nu pas de school écht af en
wil de deuren van haar nieuwe school graag openstellen Voor een ieder die hiervoor belangstelling
heeft. Woensdag 15 nov. a.s. zal de school officieel
heropend worden. Dit wordt overdag gezellig gevierd met de kinderen, waarbij 's middags om 14.30
uur de officiële heropening plaatsvindt. Op verzoek
van het bestuur zal mevr. Bijvank deze daad verrichten. Mevr. Bijvank heeft sinds het afscheid van
haar man als schoolhoofd in '79, steeds een warme be
langstelling in het wel en wee van de school getoond, 's Avonds is er om 18.30 uur in de St Willi^brorduskerk te Steenderen een H. Mis en aansluitend
hierop van 19.30 tot 22.00 uur is er Open Huis.
OPENING NIEUWE SUPERMARKT VEENENDAAL

Dinsdag 24 okt. was het een spannende en blijde dag
voor de direktie en medewerkers Van Veenendaal
Supermarkt te Hengelo Gld. Op deze dag ging de
lang gekoesterde wens, de opening van een nieuwe
en grotere supermarkt in Hengelo Gld, in vervulling
De prachtige supermarkt verrees in korte tijd op het
terrein van de voormalige zuivelfabriek aan de Spal
straat te Hengelo Gld, daartoe aangekocht door
Veenendaal Supermarkten BV. In deze winkel kan
de klant beter uit de voeten en is het assortiment
aanzienlijk uitgebreid. Bovendien heeft men ook de
beschikking over een zeer ruim parkeerterrein. De
officiële opening vond 's avonds plaats. Namens de
direktie heette de heer Kardol, die bij de totstandkoming van deze supermarkt veel werk verzet had,
de aanwezigen hartelijk welkom en nodigde hen uit
de onthulling van de eerste steen van de oude zuivel
fabriek, die in de omheiningsmuur is gemetseld, bij
te wonen. Mede op verzoek van de oudheidkundige
vereniging, had de direktie van Veenendaal deze
steen laten plaatsen en de onthulling hiervan werd
verricht door de oudste werknemer van de zuivelfabriek, de heer H. B. Lubbers en de heren G. J.
Ruesink en B. Harmsen, namens de oudheidkundige
ver. In zijn openingstoespraak ging burgemeester
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen in op de verplaatsing van de supermarkt in Hengelo Gld. Hij wenste
direktie en personeel veel succes in hun prachtige
nieuwe behuizing, die ook voor Hengelo Gld een
trekker is. De openingshandeling van de burgemeester was het openen van een kassa, waarna ook al
de andere kassa's begonnen te ratelen.
Namens Veenendaal BV voerde dhr. T. Veenendaal
het woord. Hij gewaagde van een grote blijdschap
met deze opening en dankte allen die aan de totstand
koming hadden meegewerkt. Hij overhandigde de
burgemeester een cheque, die gebruikt kan worden
voor de aanschaf van oefenmateriaal voor de reani1matiecursus van de EHBO. Deze geste werd dankbaar
in ontvangst genomen, waarbij de burgemeester nog
naar voren bracht dat een deel van het bedrag bestemd is voor het instrumenten fonds van de drie
plaatselijke muziekver. Hierop werd door alle aanwezigen een toost uitgebracht op de opening en kon
onder het gemak van een drankje en een hapje de
winkel bekeken worden. Zeer velen maakten hiervan
gebruik, ook al omdat 's middags een omroeper door
het dorp ging om de mensen op te roepen de supermarkt te gaan zien. Door de verplaatsing van de
Raadhuisstraat naar de Spalstraat is Hengelo GW nu
een zeer mooie supermarkt rijker.

Landelijke kollekte van het Diabetes
Fonds Nederland in Hengelo en Keijen
borg van 13 t.e.m. 19 nov. a.s.

20 JAAR
HENGELOSE TONEEL VERENIGING

JUBILEUMVOORSTELLINGEN
op zaterdag 18 en woensdag 29 nov.a.s.

IN ZAAL LANGELER te HENGELO GLD
Opgevoerd wordt:

„BOKKESPRONGEN"

Winterconfrole f35.00
bij de
Peugeof-Talboff garage
t.e.m. 31 december 1989
DITGELDT OOK VOOR ANDERE MERKEN
Uw auto is uitstekend geschikt om u ook onder de meest barre weersomstandigheden van dienst te zijn.
Toch doet iedere winter een aanslag op hem en het is dus zaak uw
auto goed te laten controleren, vóórdat het slechte weer toeslaat.
Wij doen dat graag voor U.
In de periode tot en met 31 december kunt U bij ons terecht.
De volgende controles voeren wij dan uit:
MOTOR: bougies, contactpunten, ontsteking, carburateur, luchtfilter
ACCU: spanning, poolklemmen
VERLICHTING: werking, stand koplampen, reflectoren
RUITENWISSERS, werking, vegers
RUITENSPROEIERS: werking, antivries
KOELSYSTEEM: antivries, koelvloeistof, waterslangen, ventilatorriem
BANDEN: profiel, spanning
UITLAAT: algehele inspectie
Zorg dat uw auto op zijn wintertaak is voorbereid

Geschreven door D. J. Eggengoor

Kaarten verkrijgbaar bij alle leden, aan de zaal, tel. 05753-1212 en bij
boekhandel Wolters.

STEENDEREN
Café-restaurant-zaal „DE ENGEL" - 05755-1203

Tijdens deze aktie tijdelijk korting op

Wegens overweldigend succes en als afsluiting van
zijn tournee door Nederland:

Maakt U snel een afspraak

vrijdag 17 nov. a.s.
DE FASCINERENDE

MADRAHASJ
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Nu gecontroleerd, winterproblemen geweerd!!

Fakir- en hypnoseshow
m.m.v. orkest „Scorpio"
Aanvang 20.00 uur
Kaarten in voorverkoop bij

Een oplossing om ledere woning te
beschermen tegen regen, wind, koude,
zon...

Eugelink
zonwering

* 1 voorzotrolluiken
* 2 ïnbouwrolluiken
* 3 pvc gevelbekleding
* 4 verandazonwering
* 5 zonneschermen
* B garageroldeuren
* 7 wintertuinzonwering
* B screens
* 9 kunststof ramen en deuren
* 10 vouwwanden en deuren
* 11 alle soorten binnenzonwerirtg
en raamdekoraties

Tel 05753-1210
Berkenlaan 56, Hengelo (Gld.)

Kolberts v.a. 198.—
Pantalons v.a. 109.—

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Door deze controle rijdt u de komende maanden veiliger en zuiniger
en uw auto is beter beschermd tegen de winter.

banden, uitlaten en accu's

Vlotte, prachtige kolberts
in dunne
tweed.
Komfortabel
en soepel.
Leuk te
kombineren
met allerlei
pantalons.

ROLVERDELING:
Frederik Schotkikker
Harrie Weverink
Sijbeltje Schotkikker, zijn schoonzuster
Mieke Wesselink
Lambert Prigge, zijn neef
Reinier Masselink
Geessie Prigge, diens onderdanige vrouw
Dinie van Campen
Harm Velzeboer, zijn andere neef
Berend Koning
Lolle Velzeboer, diens vrouw
Riek van Campen
Edeltraut Auguste Gruber, een jeugdvriendin van Frederik
Joke Gussinklo
Renee Bennebroek, een buurman
Leo Sueters
Juultje Bennebroek, zijn vrouw
Rita Teunter
Regisseur: Hans Prein «- Souffleuse: Angelica Steintjes
Grime: Mieke Wesselink en Hennie Offenberg
Toneelmeester: Wim Elsman

DE ENGEL
Dr. A. Ariënsstraat l - Steenderen

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

OBOVAG OCCASIONS
Peugeot 205 XRD spec. uitv.,
3-drs, blauw
„
1935
Opel Corsa 1.2 TRS. + LPG
1985
Opel Corsa 1.2 S, 3-drs, rood
1983
Opel Kadett 1.6 D, 5-drs, GL, blauw . . . . 1985
Opel Kadett 1.3 S, rood
1982
Opel Kadett 1.2 N, rood
1985
Opel Kadett 1.2 S, zilver
1985
Opel Kadett 1.2 N, groen
1983
Opel Kadett 1.2 automaat, geel
1976
Opel Ascona 1.9.4-drs, groen
1981

Rijdt u liever nieuw?
Auto Kemp levert u elk merlc
VWGolf 1.1 LS, geel
..............
1979
VW Golf 1.3 CL, rood
................
1985
Flat 127 900 CL, geel ____ , ........... 1980
Renault 21 GTS. rood
................
1987
Hyundai Pony.XP, 3-drs, rood . . . ...... 1987

WAT DOEN WIJ:
* APK-fceurlnom
* LPG-tnbouw
* Reparatie m
onderhoud van
alle merken
* Verkoopvan
nieuwe en
gebruikte auto's.
St. Janstraat 28
KeJJenborg. Tel. 05753-1977

GEVRAAGD:

AKTIEUE MEDEWERKER
voor het magazijn - 40 uur per week

EDAÏÏ
Planten voor uw tuin

K L E U R IN uw I N T E R I E U R ÉN
EEN WINTERPREMIE?

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2000

Haalt U bij uw

groenspecialist
Niet het eerste adres, wel het

BESTE ADRES
Verkoop alleen op zaterdag of na telefonische afspraak
HOVENIERSBEDRIJF EN KWEKERIJ

G. J. BOSMAN

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld
Tel. 05753-2619

STRIJK OP DIE f 50,- PRIMIE PIK MAN •>•• DAO

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

ZATERDAG 11 NOVEMBER

De premie geldt voor binnenwerk in de periode
van 20-11 t/m 22-12 1989 en van 8-1 t/m 16-3 1990.

Voor nief-particulieren is de winferpremie op
binnenwerk f35,-.

BEL DE WINTERSCHILDER
Dl WlMTmCHIlDil I Q i OT V O O i KliitiUK

MURPHY'S LAW

UWWINTERSCHIIDER

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS. VERF, BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN
DE SPECIAALZAAK

Aanvang 21.30 uur

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753 • 1655

