
41e jaargang no. 13 Dinsdag 28 maart 1972

CLAM
Verschijnt iedere dinsdag: Uitgave DRUKKERIJ WOLTERS Hengelo Gld Tel. 05753-1455-1253 Giro 964791

Gymnastiekvereniging Achilles

UITVOERING
dinsdag 4 april a.s.

jeugd

donderdag 6 april

zaal Lanseier
te Hengelo Gld

Aanvang 7 30 uur n.m.

DONDERDAG 6 APRIL MET BAL NA

ló troej

Uitvoering Chr. Muziekver. „Crescendo"

op 2e Paasdag in Ons Huis, Hengelo Gld

Aanvang 7.30 uur n.m. Kom op tijd !

'n klassiek
kostuum voor nu!

Hoe tegenstrijdig
het ook klinken

mag, maar juist
vandaag de dag

/'s 'n klassiek
kostuum 'n bijkans
ideale dracht voor

werkzame mannen!
Nieuw materiaal

op degelijke wijze
verwerkt tot 'n

kostuum dat er zijn
mag. Dit is een van

de vele geruite
mogelijkheden die
wij u bieden. Voor

'n ouderwets prijsje!

Klfim
IfflK5:LO GLD •

Vanaf heden zijn wij

DINSDAGMIDDAGS GESLOTEN
tot 5 uur n.m.

HOTEL Keijenburg

Tijdens dé verbouwing

gaan wij gewoon door

Neem geen risico!

Koop paasbest PAASVLEES
en ander hartigs bij de Keurslager

De trotse hoofdschotel van 't Paasdiner
nog steeds de

PAASROLLADE
VAN DE VARKENSFILET 4 O f)

per 100 gram I**W

RUNDERFILET-ROLLADE

per 100 gram

RUNDERBRAADROLLADE

per 100 gram
4 4 A

'"

Er is nog veel meer mals groot vlees :

rosbief - lende - frikandeau - filet
braadstuk - ribstuk

Overleg tijdig, zodat er persoonlijke zorg

aan het groot vlees besteed kan worden

Klein vlees voor Pasen
Gezellige éénpersoons-porties,

makkelijk klaar te maken en te verdelen

Blinde vinken

Gepaneerde schnitzels

100 GRAM

Naturel schnitzels

Biefstuk tartaar

125

128
PER STUK

130

80
PER STUK

Voor een eminente Paassoep
Runderschenkel

IOO
\J\J

per 100 gram

S O E P V L E E S
per 100 gram

mergpijpen - schenkels - ossestaarten
enz. enz.

Kip

voor

Pasen
Neem alleen genoegen mei FRIKI kip

Braadkuikens
per 500 gram

Kippeboutjes Q/tfl
per 500 gram U"*!!

Paasweek HAMMEN-week
HAM onder de eieren, HAM op brood

HAM zo stiekum uit de vrije hand

Zorg voor volop HAM in huis met Pasen

100 gram

Slagersham

1 00 gram FIJNE GEKOOKTE

Achferham

168

100 gram

Rauwe ham

98

140

118

Specialiteiten met Pasen:
Ardenner paté 100 gram 98

PfltC 100 gram 89

Vleessalade 100 gram 98

Crabsalade 100 gram 148

ONZE DAGREKLAMES

MAANDAG en DINSDAG

verse worst 5oo gram 268

WOENSDAG

Gehakt + kruiden 500 gram 228
1 kg nog voordeliger 399

DONDERDAG

Varkenslappen 500 gram 299

Speklappen 5oo gram 158

VRIJDAG en ZATERDAG

Schouderkarbonade 500 gr 299

248Ossestaart 500 gram

Met Pasen fonduen

De meest populaire smulsport, vooral
op zon- en feestdagen.

Wij hebben voor u een grote sortering
zeer mals en goed verzorgd

FONDUEVLEES

Keurslager VAN BURK
KEURSLAGER RAADHUISSTRAAT 7 HENGELO GLD TELEFOON 1269

Goede Vrijdag 31 maart
tot 9 uur 's avonds

Paaszaterdag
tot 4 uur 's middags

U bent van harte welkom bij:

A N K E R S M I T - R u u r l o
Groenloseweg 9 - Tel. 05735-1239

Gevraagd

zelfstandig meisje

voor hele dagen

tot l september.

Hotel Langeler Hengelo Gld
Tel. 05753-1212

Ze V L I E G E N de pan uit

de braadverse haantjes
van H. J. Winkel Steenderen

Wilt,U met de Pasen een
heerlijk diner, stel u dan
niet teleur, maar bestel direct
uw haantjes. Tel. 05755-498

H. J. W I N K E L
Hardsteestraat 20 (Toldijk) Steenderen
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EXTRA AANBIEDINGEN

uitjes of augurken
GROTE pot NU

Herschi sinas
2 litersflessen NU

2 flessen

Quick Up

129
145
79

2 grote potten

Appelmoes 98 D

Dagelijks V E R S E aanvoer van

sla, spinazie, bloemkool

champignon, tomaten,

komkommer enz.

sinaasappels 1RQ
zoet en vol sap

vanaf 1 5 stuks

„
Kom ook eens kijken m onze

BLOEMENKAS
Volop groeiende en bloeiende
kamerplanten

Voor Pasen speciale

aanbiedingen van

potplanten en snijbloemen ^MB

IN ONZE DIEPVRIESKAST

VOI.P IJSTAARTEN
puddingen; groente enz.

MALSE [900 gram Q^F

haantjes £'3
Geldig t.e.m. 9 april

Animo-zegels gratis

fa. M. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6

HENGELO GLD
Telef. 05753-1 473

op morgenrood

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

brengt U op

zaterdag 8 en 15 april

in zaal Langeler te Hengelo Gld

enige aangename

TONEELAVONDEN
met een spel in de gemoedelijke streeksfeer:

„JONG LEVEN OP MORGENROOD"
Toneelspel in drie bedrijven door H. Frieling

De navolgende spelers en speelsters werken mede:

Hendrik Jan Veldhuis Gerard Houtman
Tine, zijn vrouw Jannie Menkhorst
Geert Wevers Johan Oldenhave
Jantje, zijn vrouw Riet Hoebink
Piet Lohuis Henk Menkhorst
Lies, zijn vrouw Dinie Menkhorst
Willem Veldhuis Harrie Weverink
Jaap Hendriks Jan Roelofsen
Regisseur: H. Berendsen Souffleuse: mej. van Gerven

Koop nu reeds een entreekaart (ƒ 2.—) in voorverkoop aan de zaal of bij de spelers-

leden van HTV.
Alleen voor personen boven 65 jaar kunnen plaatsen worden vrijgehouden, indien
vroegtijdige opgave gedaan wordt, uiterlijk tot zaterdag 8 april n.m. 1 uur aan de zaal

Chr. Huishoudschool • Vorden
Het Hoge 41 - Telefoon 05752-1512

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
VOOR DE KURSUS 1972-1973

Chr. School voor Lager en Middelbaar Huishoud
en Nijverheidsonderwijs, kent de volgende opleidingen:

L.H.N.O.

1. Brugklas: toelatingseis 6e klas basisschool of overeenkomstig onderwijs

2. 2e jaar L.H.N.O.: toelatingseis l jaar MAVO of overeenkomstig onderwijs

3. 3e jaar L.H.N.O.: toelatingseis 2 jaar MAVO
Dit 3e jaar L.H.N.O. kent verschillende differentiaties

M.H.N.O.

O,V.B. (Oriëntering Verzorgende Beroepen): toelatingseis voor jongens en
meisjes 3 jaar M,A.V.O. of 3 jaar L.B.O. met T- of PT-richting

_l

Verder zijn aan onze school verbonden:

Avondkursussen koken en naaldvakken

Aanmelding iedere dinsdag van 14.00-16.00 uur aan de school
Het Hoge 41 - Telefoon 05752-1512

Aanmelden voor de brugklas vóór l april a.s. bij voorkeur
via de Hoofden van de Lagere Scholen

De direkteur: H. J. SCHUT

FREEK HARMSEN

en

MARIJKE MOL

hebben de eer u, namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op donderdag 30 maart a.s. om
10.15 uur ten gemeentehuize te Borculo.

Kerkelijke inzegening om 11 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Borculo door de eerw.. heer
O. Deen.

Receptie van 13.00—14.30 uur
in café Hargeerds te Borculo.

Toekomstig adres:
Kervelseweg 20, Hengelo Gld.

BLIJF FIT
EN VOEL
U JONG

VANAF HEDEN

SOFT - IJS
CAFETARIA

Herman Winkelman
KEIJENBORG

Een fl inke wan-
del ing op dit
sportschoentje b ook trim-
men. Ze zitten heerlijk
aan de voet, maar... 't is
dan ook

D« sportieve schoen
metvoetbed

Wullink's

Schoenhandel
Kerkstraat Hengelo Gld

Zelfdoeners opgelet!
Door uitbreiding van de ruimte voor zelfdoeners, kunnen wij
U een geweldig assortiment aanbieden ;n

behang, verf, lak, gereedschap

en aanverwante artikelen

BEHANG
Keuze uit MEER DAN HONDERD soorten, ook mooie
exclusieve wanden, combinaties, tienerkamers enz.

Een mooi behang vanaf f 1.90 per rol
AFWASBAAR BEHANG vanaf f 4.80 per rol

Keus maken?

Dit wordt U enorm gemakkelijk gemaakt, doordat wij alle in
voorraad zijnde soorten op grote stalen hebben 1 00 X 55 cm

Heel gemakkelijk voor het uitzoeken van combinaties

W. G. Winkelman
SCHILDERSBEDRIJF - Veemarktstr. 2 HENGELO GLD

Telefoon 1364

Haal méér rente uit uw geld bij de
bank met de meeste

U kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Uw geld laten groeien? Dat Is niet zo moeilijk.
Daarvoor staan er 8 verschillende
spaarmogelijkheden tot uw beschikking bij
de Raiffeisenbank U kunt
uw spaargeld laten groeien op de manier die
precies aan uw bedoelingen en mogelijkheden
tegemoet komt Wij helpen u graag bepalen, met
welke spaarvorm u het best bent gebaat.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK

J G. van Dijke, Tandarts

AFWEZIG
van donderdag 3O maart

tot maandag 1O april

Waarneming spoedgevallen tandarts Edens, Vor-
den, uitsluitend op het spreekuur van 9—10 uur
(behalve Zaterdags).

GEVRAAGD zo spoedig mogelijk

een WINKELMEISJE
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

G.A.Schooltink
Z.E. weg 127 - BAAK - TEL 05754 - 241

Trek er vrij en blij op uit met een

Ga&elle fiets
U vindt bij ons een grote kollektie

fa. J.Th. Slotboom
B 98 HENGELO GLD Tel. 7278

Gevraagd
hulp bij de automatiek

voor 3 a 4 avonden p.week
(ook weekends) van 6.30—
11.30 uur.

Hotel Langeler

Hengelo G. Tel. 05753-1212

Gevraagd een flink meisje
of werkster voor l of 2
halve dagen per week.
Adres bureau De Reclame

Te koop Batavus bromfiets
3 versnellingen, luchtgekoeld
in prima staat. B. Hoebink
Russerweg 2 Toldijk

Steenderen'

Te koop slachtkippen, een
partij mangels, en z.g.a.n.

kippenhok, 6 x 5 m, gedekt

met golfplaten. H.J.Vleming

Broekweg 63, tel. 1848

GAZON-maaiers
SCHOONMAKEN

SLIJPEN

REVISIE

ALLE MERKEN

Inlichtingen of bezorgen bij
CL.V. „De Graafschap"

Spalstraat, Hengelo Gld

SLIJP,NRICHTING

JANSEN • Wehl
Julianastraat 25 tel. 679

I.v.m. Goede Vrijdag
gelieve u advertenties

voor uw

WEEKBLAD

IIDe Reclame"
uiterlijk woensdag

bij ons te bezorgen

SIERHEESTERS
CONIFEREN

ROZEN
VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING
BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
VASTE PLANTEN
GAZONGRASZAAD
SPORTVELDMENGSEL
COMPOST

TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERIJ EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN

& ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

MODERN WINKELPAND VOOR FA. GEBBING
Door een ingrijpende verbouwing werd het winkelpand van
de fa. Gebbing te Steenderen, waarvan het interieur sterk
verouderd was, omgetoverd tot een moderne modezaak.
Bij deze verbouwing is ruim met licht gewerkt.
De grote etalagekasten zijn vervangen door open etalages,
met daarmede meer lichtval.
Tevens wordt van buitenaf een goede inkijk in de winkel
verkregen.
Door het verwijderen van binnenwanden en het aantrekken
van een gang is er één grote en overzichtelijke verkoop-
ruimte gecreëerd.
In het midden van de winkel is een grote stelling met pas-
ruimte geplaatst, waarmede mogelijkheden ontstaan om
diverse afdelingen te maken.
Door de goede werking van licht en aanpassing van wanden
en vloerbedekking in moderne kleuren, komen de aan te
bieden artikelen beter tot hun recht.
Ook in de opstelling van schappen enstandaards is een zo
groot mogelijke diversiteit betracht.
Op de plaats van de vroegere naaikamer is nu een grote
verplaatsbare wand opgesteld, zodat de verkoopruimte
mogelijkerwijs ook nog uitgebreid zal kunnen worden.
Met deze verbouwing, onder architektuur van W. Boerman
te Steenderen, is Steenderen weer een modern winkelpand
rijker geworden.

TRIM-WANDELDAG
De Nederlandse Sport Federatie en de wandelsportbonden
hebben het initiatief genomen om zaterdag 22 april 1972 tot
een nationale trim-wandeldag te maken.
Voor die dag zullen in het gehele land wandelparcoursen
met een lengte van 10 km worden uitgezet.
Voor onze gemeente heeft de cjv „Jon Hengelo" zich met
de organisatie van deze wandeldag belast. Vanaf „Ons
Huis" aan de Beukenlaan kan die dag vanaf der morgens
tien uur tot 's middags half drie gestart worden.
Een goede gelegenheid voor jong en oud om de spieren
voor de zomervakantie even los te lopen.
Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk.
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geeft EIEREN voor uw geld

Chocolade eitjes 100 gr 85

Paasbonbons 200 gr 149

Rode zalm u* 265
VIVO perziken

UNOX Pick-Ups

liter 189

129

Alleen wij brengen u . . . .

Kakel-

verse

nr. 3 1O stuks

Deze week

fles

Sherry Pedro 3 fles 11.75

VIVO Up of Cola 2 liter 139

Friki kuiken... 149
Appelsap

VIVO chips

500 gr

2 fles 95

baal 89

DE HELE WEEK

Bief stuk tartaar 3 voor 219

HachévleeS gratis kruiden 349

Hamlapjes „«,«, 389
100 gr gebraden rollade 139

100 gr casselerrib 119

VERSE

Hierbij 100 gram boterhamworst

WOENSDAG EN DONDERDAG

Vleesgehakt
gratis kruiden

Dikke ribbeffjes

Varkenslapjes

Dik spek

139

319

149

Magere speklapjes 185

Alle karbonades tegen reclameprijzen

VRIJDAG EN ZATERDAG

Dik ribstuk 459

Mager soepvlees gratis pijpje 425

mayer braadstuk o! lende 549
100 gr rookvlees

100 gr hamworst

98

96

Onze beroemde

mager - rand of varkens - lijdig bestellen
ALLE VLEESPRIJZEN PER 500 GRAM

PRACHT

BLOEMKOOL
Bananen KG 108

Hollandse radijs bos 58

Golden Delicious KG 78

Onze Supermarkt is donderdag 30 maart tot 9 uur 's avonds geopend.

Vrijdag 31 maart zijn we tot 6 uur geopend. Dus Goede Vrijdag geen Koopavond

Ned. Herv. Kerk

VRIJDAG 31 MAART

10 uur Ds Jansen

viering van de Maaltijd (tafel)

19.30 uur Ds Jansen
viering van de Maaltijd (bank)

1e PAASDAG

8.30 en 10 uur Ds Jansen

2e PAASDAG
10 uur Dr A. v.d. Hoeven

Goed» Herder Kapel

VRIJDAG 31 MAART

10.00 uur ds. Wiersma

viering van de Maaltijd

Ie PAASDAG
10 uur de heer M. C. W. Smit

„Ons Huls"

1e PAASDAG

8 uur Teenerdienst - Paasontbijt

VrIJz. Herv. Kerk

1e PAASDAG

8.45 uur Ds. D. A. Brinkerink

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 7 uur n. m. H. Mie Zondag 8.30
uur Hoogmis 10.30 uur H Mis. Door de>

H Mi» O m ir

R.K. Kerk Keyenburg

Zaterdag 7 uur n. m. H. Mis. Zondag v.m.
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonde

6 uur R.K. kerkdienst

Weekenddienst doktoren
1e en 2e PAASDAG

Dr Neomagus, Tel. 05753-1277

Spreekuur en boodschappen (alleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-1000 uu'

Zondagtdlenet wijkverpleging

Zr hoeken. Hummelo. TP! UR348-236
Dierenartsen groepspraktijk

Hengeio-Zelhem

ingaande zaterdagmorgen 10 uur
Dr Roders, tel. 08342-1272



Een goede moeder zijn
en toch een fijne baan hebben..!

In deze dure tijd samen met uw man het
gezinsinkomen verdienen, hoeft echt niet ten koste
te gaan van uw kinderen.
Want bij ORCON Vakkleding kunt u naar eigen
keuze werken voor hele dagen of een deel van de
(bijvoorbeeld onder schooltijd van de kinderen).

Speciaal voor gehuwde dames
organiseert ORCON een
opleiding tot modinette.
Deze officiële kursus wordt samengesteld door
de Vakopleiding Confectie-industrie en staat onder
toezicht van het Ministerie van Onderwijs.
U leert er alles op het gebied van het vervaardigen
van kleding, iets wat u ook in uw eigen
huishouding van pas zal komen.
Gedurende deze opleiding wordt u normaal loon
uitgekeerd (f 187,50) bruto per week).

Mocht u reeds ervaring hebben in de confectie,
ook dan bent u van harte welkom bij ORCON.

Voor aanmelding en nadere informatie belt u op,
of komt u persoonlijk even langs bij:

ORCON Vakkleding
Atjehstraat 23, Doetinchem.
telefoon 08340-23170

r ir figuur xou een slecht

figuur slaan

als U jaren door bleef lopen met

kleding die elk seizoen steeds meer

veroudert . . . .

Kom eens naar

MODEHUIS LANGELER

waar mode voor elk figuur hangt,

waar figuurlijk gezien

het pak hangt dat U staat.

KERKSTRAAT 11

HENGELO GLD

Gemeente Hengelo Gld

Aanvraag Ontgrondingsvergunnino
Burgemeester en Wethouders van Hengelo brengen
ter voldoening aan het bepaalde in art. 5 van de Gel-
derse Ontgrondingsverordening ter openbare kennis,
dat van 24 maart tot en met 6 april 1972 ter secretarie,
afd. Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage ligt
een door de heer K, H. J. van Leijden, F 93 te Hen-
gelo Gld, ingediende aanvraag, d.d 23 februari 1972,
om vergunning tot ontgronding van een gedeelte van
het perceel weiland, kadastraal bekend gemeente Hen-
gelo Gld, sectie D, nr. 2087.
Tegen inwilliging van deze aanvraag kan een ieder
schriftelijk bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland, binnen 30 dagen na dagtekening van
deze bekendmaking.

Hengelo Gld, 21 maart 1972.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
L. P. Quarles van Ufford, burgemeester
W. C. Gieling, secretaris

GEMEENTE HENGELO GLD

Het gemeentebestuur maakt bekend, dat de aangifte
van kinderen, die met ingang van het schooljaar
1972/73 openbaar onderwijs gaan volgen, dient te
geschieden vóór 15 mei a.s. bij het hoofd van de des-
betreffende school.

Openbaar basisonderwijs

De kinderen moeten voor 1 oktober 1972 de leef-
tijd van 6 jaar hebben bereikt.

Aangifte kan geschieden voor:
a de openbare lagere school, Rozenstraat 14 .Hengelo

telefoon school nr. 1510, bij de heer G. L Dijkstra,
Ruurloseweg 63, aldaar, telefoon huis nr. 1870;

b de openbare lagere school te Varssel
bij de heer W. J. L. Tharner, Zelledijk 6, aldaar tele-
foon huis nr. 7250.

Openbaar kleuteronderwijs

De kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben be-
reikt en nog niet zijn aangemeld en zij die in het

schooljaar 1972/73 die leeftijd zullen bereiken dienen
te worden opgegeven bij mej. W. G. Arfman, hoofdleid
ster van de openbare kleuterschool, Rozenstraat 16
te Hengelo, telefoon school nr. 1911.

Het gemeentbestuur voornoemd,

L. P. Quarles Van Ufford, burgemeester

W. C. Gieling, secretaris

OMDAT NIET IEDEREEN
DESKUNDIG IS*

Waaraan kun je zien van het produktieproces.
dat 'n tapijt goed van We zijn blij dat Desso
kwaliteit is ? 'n Mooie kleur zich zo voor z'n tapijt uitslooft,
maakt nog geen goed tapijt Zodoende kunnen wij u
nietwaar? met 'n gerust geweten

Daarom adviseren wij u uitnodigen voor'n bezoek aan
Desso tapijt aan te schaffen. onze zaak.
Voor alle zekerheid.

Want bij Desso staan
ze echt niet voor de
flauwekul konstant met
hun neus op elk onderdeel

Liever vandaag nog dan
morgen.

d

LUBBERS Woninginrichting
RAADHUISSTRAAT 33 HENGELO GLD TEL O 57 53 - 1 2 86

Rente
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

NEDERLANDSCHE

MIDDENSTANDS SPAARBANK

2e Paasdag (3 april)

orkesf

Hamaland

Combo

NCOKDM
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

als de wanden
op u
afvliegen

is het tijd

onze behangstaalboeken

te komen bekijken.

Drogisterij

G. LENSELINK
Kerkstraat 1 - Hengelo - Tel. 05753-1300

Voor al uw

tuingereedschappen

graszaad

tuin en gazonmest

Fa. H. J. HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

Voor onz Servicewerkplaats voor Motormaaiers enz.

zoeken wij een

MONTEUR
van ca. 20—30 jaar, bij voorkeur met enige kennis van
benzinemotoren.

Gelegenheid tot solliciteren dagelijks van 8.15 uur tot 17.00
uur alsmede 's maandagsavonds van 7.00—8.00 uur.
Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact
opnemen (tel. 05750-5551, toestel 353).

REESINK Havenstraat 7
ZUTPHEN

Met Pasen op z'n Paasbest?
Dan naar de fa

B. Gosselinh & Zn
Landlustweg 30 te Steenderen

In japonnen, overgooiers. bloeses, truitjes, rokken
enz. zijn wij ruim gesorteerd.

Bestel vroegtijdig de

HAANTJES

voor Pasen
Tevens jonge hennen te koop
Rosita's

H. Hermans, Tramstraat 6,
Tel. 2157

PASFOTO'S
voor alle doeleinden
voor half een gemaakt,
dezelfde dag nog klnr

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

Verzilveren Vakantiebonnen

voor de a.s. feestdagen

voor Bouw en Landbouw

op vrijdag 7 april 's avonds 8 uur bij
J. Berendsen, lekink 12

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER


