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Wat is er deze en de volgende maanden te doen ?
A G E N D U M

10 en 11 Dec. Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"
15 Dec., 29 Dec. en l jan. Bioscoop zaal Langeler.
4, 5 en 7 jan. Jubileum Ds J. L. Piersonschool.
S jan. Toneelavond Bond voor Staatspensionnering.
18 jan. De Residcntiespclers zaal Concordia.
25 Jan. Uitvoering Zang» en Toneelver. „Excelsior".
l en 2 Febr. Uitvoering Gym. en Athletiekver. „Achilles".
7 en 8 Febr. Uitvoering Zangver. „Sancta Ceacilia".
16 April De Residentiespelers zaal Concordia.

Zondagsdienst doktoren :

Dr ter Bals, Dr Augustijn en Dr Buurke

Met Kerstmis meer kaas.

In verband met de goede melkgift van het vee en de
daaruit voortvloeiende ruimere kaasproductie in de af-
gelopen periode, zal het mogelijk zijn aan alle leeftijds-
groepen 100 gram kaas extra ter beschikking te stellen,
waarvoor in de bonnenlijst van 16 Dec. een extya
bon wordt opgenomen.
Desgewenst kan men op deze bon 125 gram korstloze
kaas betrekken.

Damrubriek
De Damclub gaat een drukke week tegemoet. Heden
Zaterdagavond komt Warnsveld op bezoek. De op-
stelling dezer club is geheel gewijzigd, wat een ver-
sterking kan betekenen. Toch geven we Hengelo de
meeste kans. A.s. Donderdag gaat „Hengelo" naar
Zutphen II, die thans de leiding heeft. Dit wordt on-
getwijfeld de zwaarste wedstrijd van het seizoen.
Beide clubs zijn tot heden nog ongeslagen, zodat het
aan de nodige spanning wel niet zal ontbreken.

Oplossing probleem No 5

Wit 41-37 Zwart 27X^6
37—31 36X27
38—32 23X38
33X42 24X33
39X10 en wint.

Probleem No. 6
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Wit speelt en wint.

Oplossing uiterlijk a.s. Woensdag aan A. J. Heijink
op „De Kempel" E 7, Hengelo (Gld).
Uitslag a.s. Zaterdag.

Plaatselijk Nieuws.
Bioscoop. Woensdag draait in zaal Langeler de boeiende
film „Het lied van Bernadette" naar de roman van
Franz Werfel. Bernadette Soubirous is de oudste doch-
ter van Frangois en Louise Soubirous, wanhopige arme
boeren. Zij krijgt op zekere dag, wanneer zij bezig is
hout te sprokkelen, een visioen van wat zij de „dame"
geliefd te noemen, 15 dagen lang verzoekt de „dame"
haar te komen bezoeken en op de He dag laat zij

Vlieuw*
Krantenman te kunnen wezen
Is toch wel een reuze baan
Om de nieuwtjes op te snorren
Hoef je niet meer weg te gaan.
Je kunt rustig blijven zitten,
Of j'een renteniertje bent,
Al de grote nieuwsberichten
Zijn tevoren reeds bekend
Wil ik U eens gaan vertellen
Wat er na een maand geschiedt?
Er is geen enk'le krant in Neerland
Die U deze service biedt.
Tussen Uncle Sam en Rusland
Zal er strakjes in Berlijn
Om de een of andere reden
weer een beetje heibel zijn.
En in Frankrijk zal men staken
In het groot of in het klein,
Lieftinck zal ons laten weten
Dat we zuinig moeten zijn,
Verder gaan een paar ministers
Weer eens naar Batavia,
En een aantal sub-commissies
Reist de heren achterna.

Het is eig'lijk doodeenvoudig,
Zó maakt men geschiedenis
En U merkt wel dat het nieuwtje
Eigenlijk geen nieuws meer is.

(Nadruk verboden —
alle rechten voorbehouden)

Bernadette een bron ontdekken, die genezende kracht
bezit. Door haar geloof in deze wondere kracht, moet
zij zeer veel verduren niet alleen van de autoriteiten,
maar ook de kerk, staat beslist afwijzend er tegenover.
Tal van wederwaardigheden ondervindt zij, die op de film
aanschouwelijk worden voorgesteld. Doch tenslotte over-
wint haar vaste geloof al deze wederwaardigheden. Wij
vermelden hierbij tevens dat het aanvangsuur, een half
uur is vervroegd vanwege de lengte dezer film. Voor
verdere bijzonderheden zie adv. in dit no,

Kunstmatige Inseminatie. Door de Fokver. Hengelo
werd in de Donderdag gehouden vergadering besloten
ook in Hengelo de K. I. aan te wenden, en zich aan
te sluiten bij de Ver. te Vorden. Zij besloot tevens
de beide verenigingsstieren te verkopen.

C.B.T.B. De afdeling Hengelo van de C.B.T.B, kwam
Vrijdag j.l. in jaarvergadering bijeen in het ver.lokaal.
De voorz. de heer H. B. Jansen, opende deze feeste-
lijke verg., heette allen hartelijk welkom en spoorde
aan op trouw vergadering bezoek. Uit het verslag van
de penn. bleek dat er een batig saldo in kas was van
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ruim f 312.—. Voor deze avond was als spreker uit-
genodigd de heer K. J. Moltmaker uit Aalten, die de
vraag besprak: „Waarom Chr. Organisatie?" Deze
organisatievorm wordt heftig bestreden door degenen
die zich niet op het standpunt kunnen stellen, dat het
in de Chr. organisatie niet alleen gaat om de stoffelijke
belangen, maar dat het uitgangspunt van de christen-
boer is: in alles te zien de schepper aller dingen. De
rede met overtuiging uitgesproken werd met grote
aandacht door de aanwezigen gevolgd.
Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer B. Hukker.
Door de heer M. J. Spekkink te Baak, hoofdbestuurs-
lid der C.B.T.B. werd het slotwoord gesproken.

Ongeval. De heer G. Vos, chauffeur der G.T.M,
had het ongeluk bij het overladen, bekneld te geraken
tussen ijzeren platen waardoor hij ernstige kneuzingen
opliep. Hij is voor onderzoek in het ziekenhuis opge-
nomen.

De heer G. Wullink, welke op het dak van een boer-
derij werkzaamheden verrichtte, had hef ongeluk door
een panlat te trappen met het noodlottig gevolg dat
hij van het dak viel en op een kruiwagen terecht kwam.
Na geneeskundig onderzoek is hij per auto naar huis
vervoerd.

Ouderavond. Dinsdagavond werd in de Chr. school
te Varssel (Hengelo (Gld) de jaarlijkse ouderavond ge-
houden, waarvoor, als gewoonlijk, grote belangstelling
bestond.
De vergadering werd door Ds Kwint geopend, waarna
de kinderen uit de hoogste klassen het wodrd kregen.
Onder leiding van de heer Peters (hoofd der school)
zongen zij enkele liederen,
Hierna kwam een tableau, waarbij door één der leer-
lingen^ Psalm 23 gelezen werd en enkele meisjes bij 't
orgel zongen.
De hersengymnastiek, die hierop volgde zette de ouders
aan 't denken.
Nadat deze problemen opgelost waren voerden de
leerlingen een door de heer en mevrouw Peters ver-
vaardigd toneelstukje op, getiteld : „Rotterdam". Dit
aardige, in dialect gehouden stukje oogste veel bijval.
Dit was ten volle verdiend, want het werd door de
kinderen vlot en goed gespeeld.
In de pauze, die nu volgde, werden allen getracteerd
waarna voor de ouders gelegenheid bestond het werk
van de kinderen te bezichtigen en met het personeel
te spreken.
Hiervan werd ruim gebruik gemaakt. Veel aandacht
trokken de handwerk- en handenarbeid-tentoonstelh'ngen,
waar alleraardigst werk te zien was.
Na de pauze zong mevrouw Peters enkele liederen
w.o. Gez. 264. Daarna sprak de hr Peters overhet Bij-
bels onderwijs. Spr. wees de ouders met klem op de
verantwoordelijkheid, die zij op zich genomen hebben
door hun kinderen te laten dopen. Het Chr. onderwijs
is in de eerste plaats een zaak van de ouders. Zij
toch dienen hun kinderen de godsdienstige opvoeding
te geven. En hierbij roepen zij de hulp mede in van
de onderwijzer. Zo vinden zij op de scholen met de
Bijbel de vanzelfsprekende voortzetting van hun taak.
Om des tijds wille moest de bespreking op dit refe-
raat kort zijn.
In aansluiting hierop las Mej. Riemersma, (onderwij-
zeres der school) een vertelling voor, waarna Ds Kwint
allen hartelijk dankte voor het gebodene en de verg.
sloot.

Het boerenleven In Oud-lsraël. De vereniging
„Bekvelds Bloei" hield j.l. Woensdag een ledenbijeen-
komst, waarop de heer van Neut een causerie hield
met lichtbeelden over „Het boerenleven in Oud-lsraël."
Deze lezing getuigde van grondige studie over ge-
noemd onderwerp en op boeiende wijze wist spreker
het woord aan het beeld te verbinden.
Ter afwisseling zongen enige dames een viertal mooie
liederen.
Ook de declamaties vielen wel in de smaak. Al met
al een leerrijke en wijdingsvo|le avond.

St. Nicolaasbezoek. De grote kindervriend heeft
ook dit jaar de Hengelose schooljeugd niet vergeten.
Eerst bezocht hij de R.K. Kleuterschool en de leerlin-
gen der school daarna maakte hij zijn opwachting in „Con-
cordia" voor de kleuterschool Regelinkstraat. Vandaar
trok hij naar zaal Langeler voor de leerlingen der
O.L. school en ten slotte bezocht hij nog de leerlingen
der O.L. school te Varssel.

Overal onderhield zich de Sint met de leerlingen
en met milde hand deelde zwarte piet versnaperingen
uit. Tot de Leidster der Kleuterschool Mej. Jansen
maakte de Sint de opmerking : Ik heb, vele kinderen
gezien, welke niet op de kleuterschool zijn. Indien de
school te klein is, dan moet deze maar vergroot wor-
den en een juffrouw meer worden aangesteld.
Toen de Sint het woord richtte tot de leerlingen en
het hoofd der O.L.S. de heer Kolenbrander, informeerde
hij belangstellend naar de veranderingen van de school,
maar hoorde tot zijn grote verbazing, dat deze plannen
nog steeds plannen waren. St. Nicolaas was hier nóg
al over ontstemd en meende dat het toch een eerste
vereiste was van het gemeentebestuur te zorgen dat
de school ten spoedigste in orde kwam.

Steenderen.
Electrificatie. Vorige week is de nieuwe transfor-
mator der P.G.E.M. op de Covik officieel in gebruik
gesteld.
In café Rutten had een feestelijk samenzijn plaats, door
de P.G.E.M. aangeboden aan "de nieuw aangeslotenen,
waarop ook aanwezig waren het college van B. en W.
dezer gemeente.
Het woord werd gevoerd door Burgemeester Heersink
en Ir de Haan te Doetinchem.
Hierop begaf men zich naar de nieuwe transformator
waar door Burgem. Heersink de hoofdschakelaar werd
omgedraaid en er 39 woningen en bedrijven voor het
eerst van electrische stroom waren voorzien.
Voor de nieuw aangeslotenen werden woorden van
dank gesproken door de heren H. Sesink en J. Heutink.

Sint Nicolaas. De goede Sint heeft ook deze keer
weer zijn gewone bezoek gebracht aan de verschillende
scholen in deze gemeente.
Maandagmiddag was hij voor het eerst bij de kinderen
van dé verlopen zomer opgerichte Bewaarschool te
Toldijk, die gul door hem werden onthaald en die
al spoedig alle verlegenheid lieten varen en goed
met hem overweg konden.
Ook de ouders der kinderen waren bij deze kennis-
making aanwezig.

Nieuws in het kort
„De Waarheid" aangeklaagd. De voorzitter van
het N.V.V., de heer E. Kupers heeft een aanklacht
ingediend tegen „De Waarheid" omdat hij zich ernstig
in eer en goede naam acht te zijn aangetast, door de
mededeling in dit communistische dagblad, dat hij de
cartotheek en de millioenen van het N.V.V. zou hebben
uitgeleverd.

Nieuw radio-beleid. Het „Centrum voor Staat-
kundige vorming" heeft een rapport gepubliceerd, waarin
richtlijnen voor een nieuw radio-beleid worden aange-
geven.

Dèg Johan. De Stoomvaart Maatschappij Nederland
verkocht de „Johan de Witt" aan een Griekse firma,
die het schip onder Panamese vlag zal laten varen.

Weinig werklozen. In tegenstelling tot 1938, toen
er 257.000 werklozen ingeschreven stonden, bedraagt
dit aantal thans slechts 26.000.

Dank je wel, Lou. De opbrengst van twee zijner
jubileum-voorstellingen (Rotterdam en Amsterdam), ten
bedrage van f 12.550.27 heeft Lou Bandy afgedragen
aan het Kankerfonds.

Onze bijzondere rechtspraak. De Bijzondere Ge-
rechtshoven te 's Hertogenbosch en Leeuwarden zullen
l Febr. worden opgeheven — die te 's Gravenhage
en Arnhem omstreeks April en dat te Amsterdam nog
enige maanden later.

Vrij thee. Op 30 December komt de thee van de
bon af.

Congres der A.R. De A.R.-partij hield te Scheve-
ningen een congres, waar o.m. de heer J. Schouten
het woord voerde om zijn zienswijze over de politiek
in binnen- en buitenland te schetsen.

Noodlottige brand. Op Sinterklaasochtend brak te
Deventer een brand uit, welke aan zes personen het
leven kostte.

Denk
aan de Uitvoering der Chr.

Muziekver. „Crescendo"

hedenavond 7 uur in Concordia



Meer vet. Volgende qjaand zal het vetrantsoen met
250 gram per vier weken worden verhoogd.

Nieuw leger Middenstanders. Aan de Midden-
standsexamens namen 30.908 candidaten deel, van wie
er 17.218het begeerde diploma verwierven.

Als Amerika er niet was. Tijdens een niet-officieel
diner, dat ten huize van de Amerikaanse Ambassadeur
ter ere van Senator Taft werd aangeboden, heeft Mi-
nister van den Brink het grote belang van het Mar-
shall-plan voor Nederland toegelicht en o.m. gezegd,
dat zonder, de Amerikaanse steun de Nederlandse
economie zich thans in een toestand zou bevinden,
welke veel erger zou zijn dan het Amerikaanse volk
zelfs zou kunnen vermoeden, aangezien het absoluut
onmogelijk zou zijn geweest onze export naar "het
Westelijke halfrond voort te zetten.

Betere bestemming. De grote bunker voor onder-
zeeboten te IJmuiden, destijds door de Duitsers ge-
bouwd, zal worden verbouwd tot opslagruimte en
eventueel tot vriesruimte.

Tabak. Een Nederlandse commissievertrekt binnen-
kort naar Amerika om er voor 2

]
/2 millioen dollar

virginia-tabak te kopen.

De opruiming. De minister van Justitie deelde mede,
dat naar de Britse zone 3588 ongewenste Duitsers
werden uitgeleid, naar de Amerikaanse 79 en naar de
Franse zone 24 personen.

Veertien dagen Zwitserland. De IVA klas der
Chr. Huishoud- en Industrieschool te Rotterdam won
de eerste prijs der kinderzegelactie en mag twee weken
naar Zwitserland.

Dieven ingerekend. Een bende spoorwegdieven, die
tussen Hilversum en Amsterdam goederenwagons plun-
derde, werd onschadelijk gemaakt.

LANDBOUWERS,
die aardappelen gestoomd willen hebben
kunnen dit bij ondergetekende opgeven.

Verder in voorraad

Zuiver Boekweitemeel.

B. Kelderman.

Zondag a.s.

AANVANG 2 UUR

Pax 1 - Eib, Boys 1
Entree 42 cent

Kinderen 1 O cent.

TERREIN KASTANJELAAN

A.s. Maandag en Dinsdag

EIERKOLEN
afhalen op bon 3 en 4.

B. Kelderman

Voor de a.s.
Kerstdagen
een ruime sortering

versierselen
voor de Kerstboom

o.a. kerstballen, slingers,

linten, kaarsen, sterretjes

Zie Etalage. Arnold

KERSTGROEPEN
voor elke beurs en alle Kerstboomversierselen
Ook weer vooroorlogse ballen, slingers,

Electr. kaarsen, enz. Zie etalage.

HERWERS
Onder garantie leveren wij

Vulpennen en Vulpotloden
Arnold.

Gevraagd
zo spoedig mogelijk

een flinke

Dienstbode
bij R. Kreunen.

Gevraagd
tegen Januari een

net meisje
voor huishouding en opge-

leid te worden voor winkel,

voor dag en/of nacht, bij

G. J. ten Arve

Kruidenier.

Mevr. Wöhrmann Jac. Dam-
singel 18 Zutphen, vraagt
een net

Meisje
voor dag en nacht.

Gevraagd
een goede

meisjes wintermantel
Leeftijd plm. 14 jaar

Adres bur. dezes.

Te koop een

Meisjesfiets
z.g.a.n. leeftijd 8—12 jaar.

bij A. L. Ellenkamp,

D 31 Hengelo (Gld)

Te koop prima eiken

Hakspanen
Te bezichtigen nabij 't Rie-

fel. Te bevragen bij

A. de Gunst,

Ruurl.weg Hengelo (Gld)

Te koop een

kamerkachel
bij Voskamp
Regelinkstraat 7

Te koop een toom

beste biggen
bij G. W. Zaarbelink,

Hengelo (Gld) B 10

Verloren
op 6 December

rose wollen das
(dorp of Ruurloseweg)

Tegen beloning terug te be-
zorgen bij G. Langwerden

Ruurloseweg 46.

Te koop een best

r.b. Maalkalf
bij J. R. Weenink,

bij 't Regelink.

Aangeboden

net pension
desgewenst m. vrije zitkamer

Centrum Dorp.
Brieven no. 6 bur. dezer.

Te koop een

toom Biggen
w.o. B.B. zeugjes

bij Th. Lankhorst,

Meeninkhoeve E l
Hengelo (Gld)

Te koop een

r.b. Maalkalf
G. A. Wesselink,

E 59 Noordink

Te koop

6 dr. Vaarzen
w.o. volbloed

B. Boers, Hummelosew. 18

Te koop een r.b.

dr. Maal
t.b.c. vrije stal, aan de telling

H. Eijerkamp,

Aaltenseweg 6

Kerkdierlsten

ZONDAG 12 DEG. 1948

Ned. Herv. Kerk

10.30 uur de heer te Winkel

3 uur Adventszangdienst.
Veldhoek 10.30 uur Ds Kwint
Woensdag 15 Dec. 7 uur.
Bijbellezing te Bekveld en Varssel

Vrijr. Herv. Kerk.

5 uur Ds v. Arkel van Ruurlo

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier.

Parochie St. Willibrordua
Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Pracht sortering houten pijpen Arnold
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Vrijdagavond om 7 u. lof.

Pracht sortering houten pijpen Arnold



Hengelose Landbouw-, Middenstands-, en Industrie-Tentoonstelling

H.E.L.A.M.I.N.T.O.

Aan de ingezetenen wordt hierbij medegedeeld,

dat voor bovengenoemd in 1949 te houden

Tentoonstelling, een

GARANTIEFONDS
zal worden gevormd.

In verband hiermede hoopt een 2-tal commissie-

leden U in de week van 13 t.m. 18 Dec. te

bezoeken, teneinde U in de gelegenheid te

stellen voor bedoeld fonds in te schrijven.

De financiële Commissie.

Te koo]

Kleerkast

Spiegel

Kamerlamp

Kafmolen

Kinderledikant
Adres A 41

Steenderen

Bioscoopzaal „LANGELE R" Hengelo (Gld)
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

WOENSDAG 15 DECEMBER, 7.30 UUR

Het lied van Bernadette
met JENNIFER JONES als BERNADETTE SOUBIROUS.
Naar de onsterfelijke roman van FRANZ WERFEL.

Het verhaal van een eenvoudig meisje met een onwankelbaar geloof!
Het Wonder van Lourdes op fijnzinnige wijze verfilmd !
Toegang voor alle leeftijden. In verband met de grote lengte der film
(3'/2 uur) zijn de entreeprijzen: l 1.40 en f 1.05 (bel. inbegr.)
Plaatsbespreken en voorverkoop als gewoon.

Te koop
enige gekruikte

Dames- en Herenrijwielen
l Transportrijwiel

l Jongensrijwiel
m. 26Xl ' /2 banden.

W. Luimes
Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld)

Te koop
extra zware

r.b. maalkalveren
Tevens het adres voor
wrak vee.

J. Meijers,

Regelinkstr. 15 Hengelo (G)

Verloren
gaande van Ordelman naar
G. J. Dijkman, een band

van een blauwe gabardine-
jas, gaarne terug te bezor-
gen bij Wichmondseweg 23

Hengelo (Gld

LEZING
door de Heer Luiten, Rijkslandbouw-

Voorlichtingsdienst te Hengelo (Gld),

op Dinsdag H Dec. 1948, 's avonds

7 uur, in de zaal van de heer Langeler.

Bespreking :

Practische

Bedrijf saangelegenheden

in Bemesting,

Zaaizaad,

Pootgoed, enz.

De Gezamenlijke Handelaren.

•
•
•

Kerstboomversiering
Als U NU eens komt kijken

hebt U nog alle keus.

Stevord

•

•

•

De wedstrijd van het Seizoen
Zondag a.s. 2 uur

Keijenburgse Boys 1
x Kilder 1

Nog pas ontvangen:

pers- en aanmaakturf

Tevens een geheel compleet paardentuig
en zo goed als nieuwe huishoudkachel.

H. J. Steenkamp, D 1 46

Hengelo (Gld)

ZEND
Uw Zoon of Verloofde in Indie

voor de Kerstdagen

een C A M E R A
Wij hebben enkele toestellen

ontvangen. Prijs f 25.—

Ruime keuze ROLFILMS

Foto Modern
Nieuwstad 14 - Tel. 1337 - ZUTPHEN



Bijvoegsel bij „de Reclame" van 11 Dec. 1948

Prijswinnaars

Ba 11erowedstrijd
Hengefose Winkeliersvereniging.

Donderdag 2 Dec.

G. A. Willink
G. Bruggink
M. Momberg
W. Luimes
W. Knol

9972

9963
9944
9922
9912

Maandag 6 Dec.

J. Oostendarp 9998
B. Enzerink 9996
D. Steege 9990
Lamers 9988
Bargerman F 101 9986

Woensdag 8 Dec,

9999

9997

9996

9988

9988

Vrijdag 3 Dec.

R. KI. Winkel, F 43 9994
H. Harmsen, D 72' 9990
H. J. Bannink, F 22 9988
J. Sloetjes, Ruurl.weg 9961
J. van Dam, Spalstr. .9939

Dinsdag 7 Dec.

J. Zaarbelink 9999
B. Boers, Hummel.weg 9995
J. Oldenhave 9994
A. Lubbers Kzn. 9988
G. Woerts 9986

Donderdag 9 Dec.

D. J. Bosch
Groot Roessink
Bultman
M. Verstege
H. Maalderink E 3

9999

9999

9996

9995

9990

W. Mullink, C 84
Ten Have, E 31
A. Kroeze
A. A. Lubbers
B. Verstege
Aangezien laatstgenoemde A. A. L. en
B. V. Donderdagavond niet aanwezig
waren liet het Bestuur, de aanwezige
politie door l maal overgooien de
plaats van 4e en 5e prijs-bepalen.

Door onderling kampen viel de hoofdprijs een Herenrijwiel ten
deel aan Groot Roessink (p/a Walgemoed E 21).

De prijzen moeten worden afgehaald op Maandagavond 13 Deo.,
8 uur, in zaal Demming. De prijswinnaars moeten hun werp-
kaart medebrengen. Er was dit jaar een enorme belangstelling
voor deze wedstrijd, waardoor is gebleken dat het. publiek deze
actie der Hengelose Winkeliers wel heeft gewaardeerd.
Het devies „Koopt in de vreemde niet, wat eigen plaats
U biedt1', geldt niet alleen voor de Sint Nicolaasweek, doch
voor het gehele jaar.
De Hengelose Winkelstand is ruim gesorteerd en op elk vak-
gebied kan men in Hengelo terecht.
De Winkeliersvereniging en het publiek kan met voldoening op
deze .actie terugzien.



Heeft U het boek al
in Achterhoekse taal geschreven

Aornt ?
Peppelenkamp

Kersttaf e llakens, Lopers, Servet-
ten, Pak- en Etalagepapier
in diverse kleuren.

ARNOLD


