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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelink straat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keljenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Lange
Varkenshaas
100 gram 2.40

Couburgerham
100 gram

2.95

KEURSIAGER

Varkens
filetrollade
(met de hand geknoopt)

500 gram 8.95

SPECIAL
MOUSSAKE

STEAK
100 GRAM

2.45

Stroganoff of
Champignon
roomsaus
100 gram 1,50

S&P

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

3.95

3.95

3.95

3.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 • Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

PAASAANBIEDINGj!

CHIPOLATA OF
AARDBEIEN BAVAROISE

7.950,7 liter van 9.50 voor

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

PAASVLEES OP Z'N BEST!

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram
HAMBURGERS
per stuk 1.05

NAGELHOUT
100 gram 2.98

TONGEWORST
100 gram 1.45

P S• .9.

bestel vroegtijdig uw pa as rol l a de
fondue- of gou r m ets c hotel

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

/ 10OO,OO geldt alleen voor
Inruil ZITMAAIER

Toldijkseweg 9 • Sleenderen • Tel. 05755-2005

YAMAHA

Verhuur Vertlkuteermachlne •
Freesmachine.

Verkoop Graszaad.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

OLAS-VERF-BEHANO

Tapijt vuil?

Gebruik Hagerty 5 Spray-Ex.

Uw tapijt weer als nieuw'
Weer minder snel vuil.

Schoonmaakapparaat gratis.

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Ma r ia n ne
Felix Takkenkamp

Ruurtoseweg 5 - Hengelo (Glo.) - Tel. 2062

VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15
Keijenborg, 05753-1395

Verkooo
Bloemenkas

WIJ HEBBEN ONS IN EEN
NIEUW JASJE GESTOKEN...

Wij hebben de deuren van onze vernieuwde zaak geopend.
Kom gerust een kijkje nemen en maak kennis met de laatste aktuele mode.

Ruim gesorteerd en prettig geprijsd. Roozegaarde het adres voor:

DAMESMODE - KINDERKLEDING - BABYKLEDING - HUISHOUDTEXTIEL
- LINGERIE - SPORTARTIKELEN

Tijdens de openingsweek hebben we natuurlijk aantrekkelijke
openingsaanbiedingen en voor iedere klant hebben we een aardige attentie!

ROOZEGAARDE
Sport & Mode Spalstraat 13 Hengelo Gld

TeL 05753 -1996

PAASBIEDERMEIER

AZALEA

7.95

4.95

Fa. l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

PAASAANBIEDINGÜ

PAASSLAGROOMTAART
15.00voor plm. 12 personen

van 17.50 voor

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tal. 05753-1250

Kerkstraat 6

voor de PASEN volop voorradig
VERSE AARDBEIEN - BOSPEEN -
SPINAZIE - RAAPSTELEN - ENZ.

Iedere dag VERSE RAUWKOST
en gesneden GROENTE

RAUWKOST voordeelschotel
5 soorten nu per kg 9.95

VENKEL SALADE 500 gram 3,95
PITTIGE RAUWKOST

500 gram 3.95

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

Bakkerij BrugginkLU

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Voor de

Paasdagen bakken
wij weer van die
ovenheerlijke pro-
dukten zoals:

| PAASBROOD
< gevuld met amandelspijs, noten
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l Voor de ontbijttafel:
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' PAASHAANTJES

PAASTAARTEN
vanaf 10.00,12.50,
15.00 en 20.00
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PAASAANBIEDINGH

PAASSTOL
met amandelspijs

(een ware delicatesse)
van 10.00 voor

BAKKERIJ

8.50

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Ambachtelijke slagerij
Jan Stapelbroek met excellent
VLEES op z'n PAAS BEST

Uw ROLLADE of FONDUE-
SCHAAL NU bestellen, doen!

tel. 1258

l VOORDEEL

l keimager mals
RUNDVLEES

[ naar keus lap of stuk 500 gram 9.95
Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Open Jiitis

Woensdag 10 april a.s.
showen wij U voor U onze

VOORJAARS-EN

ZOMERKOLLEKTIE1991
van dames- en herenmode

show's om 10.00 uur en 14.00 uur

Kom gezellig kijken en keuren

Uw stoel, kopje koffie en drankje
staan klaar!

RAUWE HAM
heerlijk droog en ongerookt

150 gram

H u m m el o se weg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 j

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

2.

DE LENTE IS BEGONNEN

P A S E N
.... IN AANTOCHT!

Voor feestelijke dagen:
PAASKUIKENTJES
EIERVERF
BOEKEN EIERVERVEN
EIERVERFMOLENS
EIER-STICKERS
SIERLINT
PAASEIEREN (KAARSEN)

EIERMANDJES

PAASKAARTEN

WEES ER SNEL BIJ . . . .

W O L T E R S
KERKSTRAAT 17 - TEL. 05753-1253

HENGELO GELDERLAND

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

DE DXEBEHSHDF

KATTEBAKVULLING
20 kg 9.95 nu 2 zak voor

KATTEKRABPALEN
van 27.95 voor

15.00

18.95
Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

's Maandags gesloten

Waamelink's
bloemisterij - groente - fruit

Voor Pasen volop verse groente- en fruitsoorten
o.a. DIV. SLASOORTEN, TOMATEN, BLANKE CHAMPIGNONS,
VENKEL, BLEEKSELDERIJ, AARDBEIEN, DRUIVEN, MELOENEN,
KIWI'S, TEMPELS, DIV. SOORTEN RAUWKOST, SOEPGROENTE'S

Zie ons reclamebord voor speciale Paas-
aanbiedingen
IN ONZE BLOEMENWINKEL EEN BREED ASSORTIMENT
VOOR BINNEN EN BUITEN, O.A.:

Luxueuse Paasboeketten v.a. 6.95

Paasstukjes( ook voor op 't terras) v.a. 4.95
Volop div. Paasartikelen, losse snijbloemen en
takken, per k goed enz.

PRETTIGE PAASDAGEN

WAAMELINK
HENGELOSESTRAAT 47 - KEIJENBORG - TEL. 05753-1334

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

BANKET
op z'n Paasbest

NIEUW:

Kipschelpjes 1.95
Onze bekende vruchtenschelpjes nu speciaal
voor Pasen i'n kipmodel

Wat een keus in

lekkere PAASTAARTEN
ch'ipo'lata, vruchten, mocca, schuim, hazelnoot

Slagroomtaarten v..a 15.—

NIEUW:

Paasei vlaai 12.50
volop met vers fruit

Paasbavaroise schnitt 9.75

Diverse puddingen
kiwi, aardbei, chipdlata, ananas enz.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak

Ja, dat kan!

Voor mensen vanaf 60 jaar

Het vakantiedoel is Nunspeet
van 16 t.e.m. 23 augustus a.s.

Voor verdere informatie en bespreking kunt u
terecht

op donderdagmiddag 4 april
van 14.30 tot 15.30 uur in „Ons Huis".

VLEES op z'n Paasbest
Bij aankoop van f 30.00 aan bood-
schappen

ijstaart voor f 2.00
Bestel vroegtijdig uw Paasrollade

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

Bloemsierkunst „JOLANDA"
is op z'n Paasbest
PAASSTUKJES - PLANTENBAKJES
PAASARTIKELEN KRONKELTAKKEN
EIKAARSEN enz.

Nu volop VIOLEN - PRIMULA'S

Wij wensen iedereen
PRETTIGE PAASDAGEN

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG TEL. 2977

OCCASIONS

VOLVO 340, ROOD
VOLVO 340, WIT
OPEL ASCONA, ROOD
OPEL KADETT, BEIGE
OPEL CORSA, ROOD
CITROëN BX, GRIJS
FIAT 127, BEIGE
MAZDA 323, GROEN
SUZUKI AUTOMAAT, BLAUW

1989

1985

1986

1984

1988

1987

1981

1980

1985

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

POJSKNALLERS
BUVSMARKT
CARNABY

SLAGROOM
TAART

1000 GRAM A VAN 999 VOOR

OLA

VIENNETTA IJS
VANILLE, WALNOOT

OF CAPPUCCINO
600 ML A VAN 425 VOOR

•̂  ^ w

349
MAGERE

VARKENS
ROLLADE

HELE KILO A VAN 14.90 VOOR

&8SB

VS MARKT VINDT U IN: ZUTPHEN, RUSSEN,
EERBEEK, GOOR, HENGELO(G), GROENLO,

BORCULO, VORDEN, EN TERBORG

RECLAMES GELDIG VAN 27 T/M 30 MAART.1991

Dinsdag en woensdag NA Pasen
zijn wij gesloten.

Donderdag staan wij weer voor u klaar

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor mensen met smaak

BROOD

Je proeft het verschil

* Voorgebakken stokbrood

Nieuw: nu ook voorgebakken
croissants

ftlet Pasen gezellig ontbijten?
De meeste keus vindt u ongetwijfeld bij

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE
MIDDENSTANDSVERENIGING

l.v.m. de Goede Vrijdag
KOOPAVOND

op donderdag 28 maart
i.p.v. op 29 maart

HET BESTUUR



zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen. En van onze

gjp

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. 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.oh

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Jambon d'Ardenne

100 gram

Rosbief

100 gram

Paté d' Ardenne

100 gram

2.69

2.89

1.49

AH Dubbelvla
3 smaken

liter 1.99

AH Slagroom
0,5 liter 2.99

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie Sterren"
jonge jenever

liter IO.ï/3

Henkes bessenjenever

Nter

Schouder filetrollade

kg 8.98

AH vleesragout
4 smaken

400 gram 1.69
Jos Poell mini pasteibakjes

12 stuks 1.49

Haust beschuit

pak 1.39

Kiwi's

500 gram 1.99

Woensdag 27 maart
AH vanillevla

Hter 1.39

Donderdag 28 maart

Kip drumsticks

500 gram 4.48 kg 7.98

Vrijdag 29 maart

Nieuwe aardappelen
Alpha's

2'/2 kg Uil 9

Zaterdag 30 maart

Kipfilet

100 gram 1.19

Slagroom

% liter 1.09

Dinsdag 2 april

Mager ribstuk

500 gram 6.48 kg 11.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke
daqbladen

Bourbon dessert

9 smaken 0.89
Hollandia teacrackers

pak 1.&9

Paas boterkoeken

blik 400 gram 4.99

Paasbrood

600 gram

Paasbrood de luxe
.met spijs

750 gram

Partybroodjes

12 stuks

3.99

5.50

2.99

Chocolade
paaseitjes
10 smaken

200 gram

AH roomijs
4 smaken

liter

AH roomboter

250 gram

2.99

4.95

1.85

CAFÉ

T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Ie Paasdag
ZONDAG 31 MAART

AANVANG 20.00 UUR

LIVE

„De Grolschbusters"
Toegang gratis

Vol is vol

10 stuks KIWI 2.50

1 kg mooie WITLOF 1.98

2 kg JONA GOLD appels 4.50

ZIE RECLAME IN DE WINKEL
grote sortering

Paasboeketlen • Paasstukjes
volop VIOLEN - PRIMULA'S - ENZ

Bloemen-, groente- en f ruithuis

Joop Kuipers
TEL 05753-1227 HENGELO GLD

Wij wensen u Prettige Paasdagen

Met Pasen op z
 f
n l

Paasbest er uitzien!

Onze nieuwe voorjaarscollectie

is NU binnen van alle en meest

bekende merken

LGVIS

Ook in de lagere prijsklasse een
grote sortering.

W l D E F AS H l ON

KLEDING - net even anders

Wij adviseren U graag bij het
aankopen van Uw nieuwe jeans

en maken ze voor U gratis

korter.

Spalstraat 32

7255 AC Hengelo Gld.
Tot ziens bij Wide Fashion.



Ook wij En wij behandelen elk bril-re-
0 bestuderen cePt met uiterste zorg en vak-

f mansaandacht. Zo zult u de bril
ecepien helemaal naar uw zin ontvangen

met daarin precies de glazen-
soort die u nodig heeft. Daar
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Fijn genieten van het voorjaar?

PAK TOCH DE FIETS!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.

Of eens heerlijk alleen. U geniet dubbel als u fietst!

Kom eens kijken naar onze
nieuwste
modellen
fietsen

FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

UNION - BATAVUS - M.B.K.

Notarispraktijk Schellenbach

MEDEDELING (herhaling)

Veel cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.
"langstlevende-testament" gemaakt. Eén belang-
rijk gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van
één van de ouders, de erfdelen van de kinderen niet
behoeven te worden uitgekeerd.

Een wijziging per 1 februari 1990 in het "Bijdrage-
besluit Bewoners van Bejaardenoorden" kan tot
gevolg hebben dat de niet uitgekeerde erfdelen van
de kinderen door de langstlevende moeten worden
aangewend ter bekostiging van het verblijf in een
bejaardenoord. Dit is een ongewenst en - bij het
opmaken van het testament - niet te voorzien effect!

In verband hiermee adviseer ik degenen die een
dergelijk testament via mijn kantoor of mijn voor-
gangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong en
H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact met
mij op te nemen om na te gaan of een eventuele
aanpassing van hun testament gewenst is.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke
Notariële Broederschap - in de landelijke pers reeds
aandacht besteed.
Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat
velen deze publikaties niet hebben gelezen of de
consequenties niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld
Tel. 05753-3939

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

Voor Toyota is
afstand geen

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

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

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

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

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

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

TUINIER MET PLEZIER
HANDMAAIERS

ELEKTRISCHE MAAIERS

MOTORMAAIERS

TUINGEREEDSCHAP

GAAS EN DRAAD

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

De meest

doorzichtige

energiebesparing

vindt u bij ons.

De feiten over warmte-reflekterend dubbelglas IGLAS
RINOPLUS zijn glashelder: dubbel zo goed als normaal
isolatieglas, ook voor dit type isolatieglas aantrekkelijke
subsidieregeling, olieprijzen die de pan uit rijzen, flinke geld- en
energiebesparing en de beste vakman zit om de hoek:

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF

XStüll

VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG EN
KREATIEVE BENODIGHEDEN

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Ik wil deze lente nog weten hoeveel energie ik kan besparen met warmte-
reflekterend isolatieglas. Stuur mij peromgaande uw brochure Iglas Rinoplus.

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer

In een ongefrankeerde envelop sturen naar Holst Glas B.V., Antwoord-
nummer 255, 7500 VB Enschede.

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v,

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en
computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1990

kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

— dinsdagavond 26 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld,
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

ALS VANOUDS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR VOOR HET
KOMENDE SEIZOEN MET DE LEVERING VAN

TUINZADEN

VAN TUINDERSKWALITEIT (geen handelszaad)
Deze soorten zijn geselecteerd en resistent tegen veel voorkomende

ziekten. Alle groente-zaden zijn bij ons los verkrijgbaar.

BLOEMZADEN

IN DE MEEST UITGEBREIDE COLLECTIE, plm. 250 SOORTEN
Haal GRATIS onze uitgebreide Tuingids in fraaie kleurendruk.

In deze gids kunt U teeltwijze, zaaitijd, wijze van behandeling enz. tezen

Dit jaar keuze uit 16 rassen POOTAARDAPPELEN.
Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

VOEDERBIETENZAAD tegen concurrerende prijzen
KOOP UW ZADEN BIJ DE VAKHANDEL

W A A M E L I N K Z A A D H A N D E L
Sinds 1883 een vertrouwd adres

05753-1334

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

WITTE DONDERDAG 28 MAART
19.30 uur ds Verhaere, H. Avondmaal

GOEDE VRIJDAG 29 MAART
19.30 uur ds de Vries

1e PAASDAG

10 uur ds de Vries

2e PAASDAG

10 uur ds de Vries
m.m.v. chr. zangver. Looft den Heer

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

GOEDE VRIJDAG 29 MAART
10 uur ds H. Altin-g (Heilig Avondmaal)

Goede Herder Kapel
GOEDE VRIJDAG 29 MAAR?

10.15 uur ds Gerbrandy

1e PAASDAG

10.15 uur ds Verhaere

R.K. Kerk Hengelo Gld
Witte Donderdag 28 maart 19 uur Eucharistieviering
Goede Vrijdag 29 maart 15 uur Kru<iswegviering
19 uur Goede Vrijdagviering
Paaszaterdag 30 maart 21.30 uur Paaswake
met zang van het interk. jongerenkoor
1e Paasdag 11 uur Hoogmis
met zang van het koor
2e Paasdag 10 uur Woord- en Comm.oNenst
Dinsdag 2 april 19 uur Eucharistieviering
op „De Bleijke"

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

30 maart - 1 april
Dr. Th. J. Hanrath, tel. 1277.

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:
maandag t.e.m. vr(jdag 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 week-
end, buiten de openngstljden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 -11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tjjdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
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

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 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor ZeHiem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezims- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk 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", ta.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten
Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

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.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn §070-614 614



PLANTEN VOOR UW TUIN

Veel soorten
CONIFEREN - HAAGCONIFEREN - ROZEN
HEESTERS - RHODODENDRONS - VASTE PLANTEN

Scherpe prijzen

Ook voor
TUINJURF - POTGROND - VIJVERTURVEN
COMPOST - VELDKEIEN - VIJVERFOLIE
VIJVERAARDE enz. enz.

U wordt geadviseerd door vakbekwame hoveniers

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2619

Fax 05753-2693

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

Ie Paasdag

GROTE BINGO
met totaal f 1700,00 aan
prijzen, w.o. vleespakket-
ten, levensmiddelen, grote
geldprijzen enz.
Aanvang 19.30 uur
zaal open 18.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

Wij verwerken uitsluitend
de beste Belgische choco
lade in onze paaseieren.
Daarom zien ze er niet
alleen mooi uit, maar ze
smelten op de tomg . . mm
Bakkerij Kreunen
De zaak voor mensen met
smaak!

Heeft u wat te
vieren
in de komende tijd of
jaren?
Dan zou ik deze adver-
tentie eens goed bewaren

Organist-zanger
ROB KOERS
Vorden, Tel. 05752-2683
(ook als duo)

H.H. AARDAPPELTELERS
Uw veld(je) machiinaal
laten poten en aanaarden
Bel dan A. Menkveld,
Veermansweg 12, Hengelo
Tel. 05753-2136

CAFE-REST.

D'n Olde Kriet
WICHMOND

Alle dagen
geopend
vanaf 9.30 uur

Ie PAASDAG

GROTE BINGO

Gevraagd handige jongen
pfm 16 jaar (b.v. LTS) die
mij helpt met mijn auto's
Werktijden in overleg (b.v.
zaterdags) Inlichtingen:
05753-1532

Gevraagd oud ijzer, sloop
auto's, koelkasten.
Doldersum, Ze-l'hem
Tel. 08342-3550

Vak.huis te huur in Noord
Frankrijk bij Frans-Holl.
gezin. Ideaal voor natuur-
liefhebbers. Bel voor
brochure 09-3363946175

Te huur gevraag opslag-
ruimte vanaf 75 m2
Tel. 05753-1922

Gevraagd winkelmeisje
Bakkerij Bruggimk, Raad-
huisstraat 19, Hengelo Gld
Tel. 05753-1358

Gevraagd huishoudelijke
hulp voor 3 morgens per
week. Woerts, Varsselse-
weg 10, Hengelo Gld,
Te. 1351

Op z'n Paasbest met

AGCESOIRES
van

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17, Vorden
Tel. 05752-3785

's Maandags gesloten

POLITIEINFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
JAARGANG 5 NR. 9 - 12 T.E.M. 18 MAART 1991

— Een jeudige inwoner van Doetinchem werd door
ons bekeurd terzake het rijden met een personen-
auto terwijl deze niet was verzekerd, geen keuring
had ondergaan, kentekenbewijs niet in orde was,
geen belasting werd betaald en de bestuurder was
mede gezien zijn leeftijd niet in het bezit van een
geldig rijbewijs. In overleg met de ouders is de
persoinienauto gesloopt.
— Bij de gymzaal aan de Leliestraat werd door nog
onbekenden een fiets vernield. Toen de eigenaar bij
de fiets kwam was het voorwiel verdwenen.
— Eveneens aan de Lefiestraat zag de eigenaar van
een personenauto dat zijn auto was beschadigd, tus-
sen zaterdag 16 maart 1991 en zondag 17 maart
1991. Onbekend is of dat is gebeurd doordat er
iemand tegen aan is gereden danwei door vandalen.
— Een automobilist werd door ons bekeurd terzake
het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank.
— Een aantal Hengelose bedrijven deden aangifte
terzake flessentrekkerij = een gewoonte maken van
kopen zonder te betalen. Een onderzoek wordt inge-
steld naar de verdachte die bij ons bekend is. Daar
wij moeten aantonen dat de verdachte er een ge-
woonte van maakt verzoeken wij een ieder die een
dergelijk geval heeft meegemaakt kontakt met ons
op te nemen.
— Als verloren goederen werd aangemeld: gouden
manchetknoop, herenhorloge Ohënt, bankpas, multo-
map met aardrijkskunde boek, beschermkap motor-
fiets, huissleutel met rode hanger,, zwart colbert,
zwarte portemonnaie met geld en bankpas.
Als gevonden werd aangemeld: witte gras-parkiet,
dameshorloge goudkleurig.

J. G. Tabor

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of E P I L E P S I E EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

(Advertentie)

SLAGER DINGT MEE NAAR KAMPIOENSCHAP
Op de onlangs gehouden Paasveetentoonstell'img in
de Doetinchemse markthal, nam voor het eerst ook
slagerij Raterink deel.
Hij had zich ingeschreven met een 3-jarige vaars
met 4 brede tanden.
Hij werd ingedeed in klasse 2 van het stachtvee,
samen met de Nederlandse topfokkers.
Daar deze vaars niet op kon tegen de Nederlandse
toppers moest slagerij Rateriink genoegen nemen met
een eervolle vermelding.
Zijn commentaar: als je van de reserve-kampioen ver-
liest is dat geen schande, maar ik ben er van over-
tuigd dat een fijn stukje vl>ees van deze vaars heb.
Ik ben weer een ervaring rijker en wie weet volgend
jaar beter.
Slagerij Raterink is gevestigd aan de Raadhuisstraat
10 te Hengek» Gld.

CAFÉ „DE EGELANTIER"
OPENT HAAR DEUREN

Na maanden van zelfwerkzaamheid en met medewer-
king van bouwbedrijf Weustenenk b.v. was het
woensdag 20 maart zover, dat Tonnie en Betsie ten
Barge hun nieuwe café ,,de Egelantier" aan de
Spalstraat te Hengelo Gld, konden openen.
Met de officiële opening en tijdens het Open Huis
was het een komen en gaan van zeer vele belang-
stellenden, die dit moderne café met een ietwat nos-
talgische inrichting, dat zeer fraai op elkaar is afge-
stemd, kwamen bewonderen.
Voor Tonnie en Betsie ten Barge een bevestiging,
dat hun nieuwe café in een behoefte voorziet.
Wij wensen het echtpaar ten Barge in hun nieuwe
zaak zeer veel succes.

SCHRöDER MODE HEROPEND
Woensdag 20 maart was voor Annelies en Jan Groot
Landeweer-Schröder een blijde dag.
Op deze dag heropenden zij hun totaal heringerichte
winkel in stoffen, wol, lingerie en mode.
Door aannemersbedrijf de Eendracht werden de
werkzaamheden uitgevoerd, terwijl Eugelink zon-
wering de fraaie jalouzieën aanbracht, die het buiten-
aanzicht een verrassend effect geven.
Het binneninterieur is door het toepassen van lichte
materialen en spotjes en het verwijderen van de
etalage ka sten, zeer mooi geworden.
Zeer veel belangstellenden kwamen An.nelies en Jan
geluk wensen met hun nieuw ingerichte zaak en ze
veel succes wensen.

PERSPRESENTATIE DUTCH INTERNATIONAL
SUPERBIKE RACINGTEAM
In d'e molen van Hamove aan de Varssel-Ring te Hen
gëlo Gld, werd tijdens een bijeenkomst voor de pers,
het Dutch International Superbrke Racingteam met de
rijders Jeffry de Vries op Yamaha en het Hamove-lid
Mile Pajic op Kawasaki gepresenteerd.
Presentator Jan de Rooy wees in zijn openingswoord
op de unieke locatie van Hamove en vestügde de aan-
dacht op de internationae motorraces van zondag 5
mei, waar genoemde rijders beiden aan start komen.
De coördinatie van het team berust bij de heer B.
Schel, directeur van BSM uitlaatsystemen te Doetin-
chem die op de van hem bekende enthousiaste wijze
dieze presentatie voorbereidde.
Een aardfg intermezzo tijdens deze bijeenkomst was,
dat Mile Pajic, die de vorige nacht op,<rvieuw vader was
geworden van een zoon, door voorzitter Roei Kreunen
van Hamove, met een taart werd verrast, dat door de
aanwezigen met een applaus werd onderstreept.

Dankbaar en blij geven wij kennis van de ge-
boorte vam

REIN FLORIS

Roeland Hendriks
Stieni Hendriks-Wunderink
Rogier

16 maart 1991.
Z.E.-weg 37a,
7227 DG Toldijk.

Aaröappeien-, groente- en truitboeraenj

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

BESTEL OF KOOP NU UW

POOTAARDAPPELEN
zo lang de voorraad strekt.

Diverse rassen tegen scherpe prijzen.

Tevens diverse

cons. aardappelen
van de klei en een ruim assortiment

kwaliteits groenten en
exotisch fruit

Zie onze dagelijkse aabiedingen

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur
vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Va TRIATHLON TE HENGELO GLD 30 JUNI 1991
Nadat de triathlon in 1990 een groot succes was ge-
bleken zijn de organisatoren gedrieën om de tafel
gaan zitten. Men diende een keus te maken voor '91.
Enerzijds haddein de deelnemers er op aangedrongen
om in 1991 weer een Vs triathlon te organiseren,
anderzijds was er het verzoek van het Oostgelders
Triathlon Circuit om een % triathlon te organiseren
en opgenomen te worden in dit circuit.
Uiteindelijk is besloten, gezien de "druk" van de Hen-
gelose deelnemers en toeschouwers, in 1991 een
'/e triathlon alleen voor inwoners vam de gemeente
Hengeo (Gld) te organiseren.
Hiervoor is er een Stichting in het leven geroepen
die een bestuur heeft gevormd met afgevaardigden
van PAX (Wim Bessel'ink), zwemver. Hekey (Hennie
Hermans), RTV Vierakker-Wichmond (Johan Visschers
en de chef badmeester (Wil'l'iam Visser). Het bestuur
wordt gecompleteerd door Jan Plekkenpol, Henk Plat-
voet en Bert Veltman.
U ziet dat in het bestuur de drie discipl'ïnes zijn ver-
tegenwoordigd, die in de triathfoinsport worden
beoefend. De organisatoren .proberen er alles aan te
doen het evenement dit jaar nog professioneler te
laten zijn, dan het voorgaande jaar. Dit wordt echter
niet van de deelnemers geeisd, want het heeft toch
zeker zijn charme, wanneer men met een lekke band
staat, dat er dan in alle rust bij iemand uit de schuur
een andene fiets wordt gehaald.
De deename voor de 1/8 triathlon van Hengelo op
zondag 30 juni 1991 staat open voor inwoners van de
gemeente Hengelo van 12 jaar en ouder.
Noteer vast de datum in uw agenda!

over praten
maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun famil ie en vrienden.

NIJMEGEN 080-23 W ïV

SPONSORS VOOR WIK-TEAMS
Het meisjes c1 team en dames 3 van volleybalver.
WIK uit Steenderen gaan voortaan gekleed in
prachtige trainingspakken naar hun wedstrijden.
Beide teams worden sinds kort gesponsord, wat re-
sulteerde in het verstrekken van pakken en bij
meisjes c1 ook van shirtreclame.
De sponsor van het dames 3 team is Firma Gebbing
van modehuts Gebbing te Steenderen. Meisjes c1
wordt gesponsord door Administratiekantoor Ooster-
laken eveneens uit Steenderen.
Het dames 3 team bestaat uit: Joke Zenhorst, Mafalda
van Ussen, Nienk den Hartoog, Marijke Lebbink, Ria
Giesen, Margreet Zeeval'kink, Trees Jansen, Trees
Harmsen, Maria Schotman, Marion Kley en trainer-
coach R. te Pas.
Het mei'Sjes c1 team bestaat uit: Diane Eggink, Cindy
Steentjes, Danielle Oosterlaken, Ria Bremer, Ellen
Giesen, Debbie Leferïnk, Inez Bremer en coach
Annie Steentjes.

LEZING OVER GEZOND ETEN OP OUDERE LEEF-
TIJD
De ANBO, afdeling Hengelo Gld organiseert op 3
april om 2.30 uur n.m. een fezing over gezonde
voeding op oudere leeftijd.

Deze voor 50-jarigen en ouderen nuttige middag zal
worden verzorgd door diëfiste mevr. Anneke Meier.
Zij zal haar lezing begeleiden met o.a. een dia-pre-
sentatie en eer» gezellige kwis. Ook niet-leden zijn
welkom in de sporthal ,,De Kamp".

Op 13 maart j.l. werd tijdens de jaarvergadering van
de ANBO dhr. B. Grotenhuys tot nieuwe afdelings-
secretaris gekozen. Het plaatselijk bestuur is nu als
volgt samengesteld: mevr. G. Weideman-Anno ld (voor-
zitster), dhr. B. Grotenhuys (secretaris), dhr. J. Zegers
Veeckens (penningmeester), mevr. G. Boerman-Heeze
mevr. J. Ie Feber-Buunk, dhr. J. Hulshoff en
dhr. J. Bulten.

C

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer jubileumkollektie, speciaal

voor die hoogtijdagen, welke om zo'n
exklusieve uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WO

•

?5

„DE GROLSCHBUSTERS"
BIJ CAFÉ 'T HOEKJE
Na een succesvol optreden bij Appie Garritsen in de
Veldhoek, zal de Hengelose groep ,,de Gro'lschbus-
ters" een daverend optreden verzorgen in het omge-
bouwde café 't Hoekje te Hengelo Gld.
De groep bestaande uit: Bent Maalderink (zang).
Edwin Versteege (bas), Albert Jan Haaring (drums)
en Rob Heusinkveld (gitaar), zal op 1e Paasdag een
o-p-treden verzorgen met covers van „de Ramones"
en vete and«ren. Een optreden van Pinhead zal ook
niet ontbreken.
Het feest begint op 1e Paasdag om 20.00 uur in oafé
't Hoekje te Hengelo Glid en de toegang is gratis.

DAMNIEUWS
Het 1e en 3e team speelden hun laatste bondswed-
strijd thuis tegen Zutphen-Warnsveld 1 en Laren 3.
DCH 1 verloor door verlies van J. Vos, H. Zonnen-
berg en G. Halfman. Remises voor H. Vos, A. Hoebink
H. GroenevekJ en W. Eijkelkamp. Zijn tegenstander
dacht al gewonnen te hebben, maar dacht W. Eijkel-
kamp dat moet eerst bewezen worden en dat ging
fout zodat hij toch nog een punt meekreeg en onge-
slagen de bondscompetitie afrondde. H. Luimes won
zijn wedstrijd en werd topscoorder met 7-12. Ook
J. Luiten (nu nret meegespeeld) bleef ongeslagen
met 7^10.

DCH 3 verloor eveneens door verlies va>n< G. Botter-
man, B. Goorman en H. Dijkman. J. Schabbink bl'eef
topscoorder en voegde daar nog 2 punten bij zodat
hij op totaal 6-10 komt.
DCH 1 eindigde hiermee op de 7e plaats in de 1e
kl-as Oost Gelderland met een score van 9-7.
DCH 3 heeft 2 ronden minder gespeeld vanwege
kleinere aantal in de 4e klas, werd 7e met 7-4.
Onderinge competitie: J. Heijink - B. Harkink 2-0 en
T. van Manen - G. Kreunen 0-2.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. ̂



REUMA
DESnilEPfJN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar geen moment van
de dag laat het je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in stilte, omdat hun
handicap niet zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor een reumapatiënt direct omge-
zet worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MOÉT DOORGAAN cwo

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324. l

NATIONAAL REUMAFONDS

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
^ geboorte- en huwelijkskaarten
i®-jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
«3= rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«3= rekeningen, briefpapier
*r circulaires, folders, prijslijsten
«ar enveloppen, briefkaarten, sets
"& kettingformulieren enz. enz.

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

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
ieveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen
Giro 2737, Bank 70.70.70.538

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

altijd tot uw dienst!

IK MET
JUZQMKR?

W'SA .
KALl

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

u EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

«*»'eVS

XV6

Uw financiële injectie
redt 2 miljoen

kinderen
het leven.

Op dit moment stelt UNICEF
dankbaar vast dat in de hele wereld
geweldige vooruitgang is gemaakt met het
inenten van kinderen tegen de meest
gevreesde kinderziekten mazelen, tetanus,
kinkhoest, polio, difterie en tuberculose
In de tachtiger jaren bracht UNICEF met
enorme inspanningen het inentings
percentage van 10% op 70% Dus 7 van
de 10 kinderen in de wereld zijn nu in
geënt tegen deze kinderziekten
Er is nog maar één stap nodig om een
belangrijke mijlpaal te bereiken
Door nog eens 10% van alle kinderen in te
enten kunnen we de wereld bevrijden van

epidemieën
van kinderziekten
Dit kan in 1990 gerea
liseerd worden Met uw hulp
Want UNICEF beschikt over voldoende
mensenen technische middelen om dit
jaar door te gaan met het geweldige m
entingsprogramma Alleen geld ontbreekt
nog1 Geld om 80% Van alle kinderen in
de wereld voor 31 december 1990 te
beschermen tegen de kinderziekten
Geld om alleen al dit jaar 2 mi!
kinderen te redden unice

Giro 7515 helpt kinderziekten de wereld uit.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455


