
42e jaargang no. 10 Dinsdag 6 maart 1973

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

Verspreiding : Hengelo GId - Steenderen - Bronkhorst - Baak - Wichmond - Vierakker - Velswijk-Zelhem

FANCY-FAIR

Donderdag 8 maart

FANCY-FAIR

Donderdag 8 maart

Voor het eerst in haar geschiedenis houdt

uw BEJAARDENCENTRUM DE BLEIJKE
een fancy-fair.

Deze zal door het hele huis worden gehouden, waardoor het voor u

een unieke kans is om eens kennis met het centrum te maken.

De opbrengst van deze fancy-fair welke is georganiseerd door het

bejaardencentrum, daardoor mede in staat gesteld door de plaatselijke

middenstand (waarvoor wij u onze hartelijke dank zeggen) komt geheel

ten goede aan haar bewoners.

Vele attracties, eveneens vele prijzen,
van fiets tot speldekussen

KOFFIE, MET OF ZONDER OLIEBOLLEN, ERWTENSOEP EN PANNE-

KOEK ZIJN IN EEN DAARVOOR INGERICHT RESTAURANT TE VER-

KRIJGEN

Vanaf 15.30 uur kunt u bij ons terecht en wij verwel-

komen u graag. Tot ziens

Baby's
eerstvolgende
luier:'n BIP LUIER.

Om de geweldige
kwaliteit.
De scherpe prijs. De
zachtheid. Het
grote opname-
vermogen. De vocht-
verspreidende lagen.
BIP LUIERS:
best voor baby's.
BIP: 'n begrip bij
moeders. BIP: 'n artikel
uit de serie

artikelen van uw
DA-drogist.
draagtas £

T

Op 10 maart Hengelo schoon?!

Zie artikel

elders

in dit blad

De zaak met
vele speciaalafdelingen

KERKSTRAAT 1

HENGELO GLD

TEL. 05753-1300

Behang
in voorraad

in diverse kleuren

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7, Hengelo G

VIVO RECLAME....
altijd raak

Framb.-bessenwijn Siebrand
literfles 425

hierbij 1 fles vruchtenwijn First Lady

gratis!!t.w.v. 325

Sis! Sl spotprijs van 111 voor 79

Grote hotel-cake
normaal 198 deze week

Lïga vaste prijs 59 nu

Krulvermicelli
middel Honing 69 nu

grote emmer

Olba rOOkWOrst 250 gram

Spaanse sinaasappels
vol sap net a 2 kg

UIT ONZE DIEPVRIES:

Hamburgers

129

49

59

149

99

188

normaal 178 nu voor 148

Iglo vissticks
normaal 225 nu voor 198

C PETERS-SUETERS
VIVO ZB KEUENBURG

V A N B U R K
K E U R S L A G E R - S P E C I A L I S T

KEURSLAGER BIEDT U.

Maandag en dinsdag: VLUGKLAARDAG

500 gram verse worst

3 Gelderse schijven

268

149

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 250

500 gram rundergehakt speciaal 398

500 gram varkensgehakt speciaal 348

Donderdag:

500 gram malse varkenslappen 299

500 gram magere speklappen 198

Vrijdag en zaterdag:

500 gram schouderkarbonade 279

500 gram malse runderlappen 548

De gehele week:

Friki braadkuiken ± 950 gr 350

500 gram verse kuikenbouten 318

500 gram verse lever 248

ISO gram boterhamworst 68

150 gram gekookte worst 68

150 gram tongeworst 99

VLEESSPEGIALIST V A N B U R K
KEU R S L A G ER

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Terlenka broeken

Corduroy broeken

Spijkerbroeken
met en zonder omslag en uitlopende pijpen

LENTFERINK
HENGELO GLD - TEL 1383

614e Ned .Staatsloterij

Aanvang verkoop a.s. maandag
12 maart

BECKING
Spalstraat 12 - Hengelo GId - Tel. 05753-1957

Deurplaten

teak - mahonie - limba

hardboard

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 .Hengelo G

Simca vedetten festijn
op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, met aansluitend

TEE-TIME JAZZCONCERT
op zondagmiddag 11 maart, eveneens in ons bedrijf

verzorgd door DAVENPORT

in ons bedrijf

Honderden guldens voordeel
IN DE GROTE SIMCA VEDETTENAKTIE

ALLE TYPES UIT VOORRAAD LEVERBAAR TEVENS INTRODUCTIE SUNBEAM-MODELLEN 1973

MERKUS b.v. Grutbroek l • Doetinchem
Tel. 08340-30241

OPENINGSTIJDEN: vrijdag 9 maart van 14-21 uur; zaterdag 10 maart van 9-18 uur; zondag 11 maart 15 uur JAZZCONCERT



t
Met diep leedwezen geven wij U kennis, dat na een

kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve

man en onze lieve vader- groot- en overgrootvader

HENDRIKUS JOHANNES HORSTINK

op de leeftijd van 82 jaar.

Hengelo Gld, 1 maart 1973.

Kerkstraat 19.

Uit aller naam:

familie Horstink

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opge-

dragen heden dinsdag 6 maart om 10.30 uur in de

parochiekerk van de H. Willibrordus te Hengelo Gld,

waarna begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar.

J E U G D D I E N S T

op zondag 11 maart
IN DE NED. HERV. KERK, HENGELO GLD

AANVANG 10 UUR

Voorganger; Ds Kabel

MEDEWERKING VERLEENT:

The Friends

De eerste twee letters

van maart...; ma

De eerste drie: maar

Maar ma mag bij MODEHUIS LANGELER weer

letterlijk genieten van al het modenieuws dat

er te bekijken is.

Ma . ., maar haar dochters ook

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

VOORJAARSSCHOONMAAK IN ONZE NATUUR

Zoals u in de plaatselijke pers en op verschillende gees-

tige aanplakbiljetten hebt kunnen lezen, zal er in Hengelo en
in Keijenburg een grote voorjaarsschoonmaak worden ge-

houden op zaterdag 10 maart van 9 tot 12 uur.
Een zevental van de meest in het oog vallende vervuilde

plaatsen zullen worden schoongemaakt.

Grof vuil en alles wat ter plaatse niet thuishoort, zal worden
verzameld en naar de belt aan de Zelhemseweg worden af-

gevoerd.

Deze plaatsen zijn o.a.: de bleek en de sloot opzij van de
ijsbaan; de Sletterinkdijk tot de Aaltenseweg; de omgeving

van de Sletterinkdijk; Gompertsdijk en Winkelsweg; het

Kattenbos; de greppel langs de rondweg; de Ellenkampdijk;

de Varsselseweg voorbij de Sarinkdijk.

Voor dit werk hebben zich al verschillende volwassenen en

schoolkinderen van de vijfde en zesde klas gemeld. Maar

om deze aktie echt helemaal te laten slagen, zijn er nog
meer mensen nodig. Ziet U ook het belang in van dit werk

en hebt u een morgen beschikbaar, zorgt u dan 's morgens
om negen uur aanwezig te zijn op het parkeerterrein aan de

Leliestraat bij de Waag in Hengelo of in Keijenburg bij het

parochiehuis.

Hebt u een greep of enkele emmers, neemt u die dan gerust
mee. De platte wagens van de gemeente zullen ook in-

geschakeld worden. Ook autobezitters die geen hele morgen
beschikbaar hebben, kunnen meewerken door de mensen

om 9 uur naar de genoemde plaatsen te Brengen en om 12

uur weer op te halen.

We hopen dat velen aan deze oproep gehoor geven en dat

deze aktie tot gevolg mag hebben dat er in onze mooie

gemeente maar één vuilnisbelt overblijft.

De schoonmakers

Gemeenfe

Hengelo Gld

WIJZIGING RIJKSPOLITIEDIENST

Vanaf zaterdag 24 februari is er tussen 's avonds 11 uur en
de volgende morgen 8 uur in de gemeenten Neede, Borculo

Lochem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld en Steen-

deren door de Rijkspolitie een gecombineerde surveillance-

dienst ingevoerd.

Voor politie-assistentie dient men zich vanaf die datum tus-
sen deze tijdstippen in de genoemde gemeenten niet meer

tot de plaatselijke politie te wenden, maar dient men deze

telefonisch aan te vragen bij het districtsbureau van de Rijks

politie te Apeldoorn, kengetal 05760, telefoonnummers

133344 of 19258.

Wanneer speciaal om assistentie van een plaatselijke politie
man wordt gevraagd, of indien zulks noodzakelijk is, zal

hiervoor vanuit Apeldoorn worden gezorgd.

Men wordt verzocht hiervan goede nota te nemen en deze

mededeling bij uw telefoontoestel te bewaren.

BOND VOOR STAATSPENSIONERING afd. Hengelo Gld

Met dit bericht gevolg gevende aan de belofte gedaan op
de laatste zeer slecht bezochte propaganda-amusements-
avond, delen wij u mede dat de afdeling op donderdag 22
maart a.s. wederom een gezellige avond zal houden.
De organisatie van deze avond verkeert in een vergevor-
derd stadium, er is reeds een contract afgesloten met een

revuegezelschap dat de sporen op het gebied van amuse-
ment brengen, ruimschoots verdienden.

Door het reserveren vn deze datum, maakt U van de gelegen
heid gebruik dit gezelschap te komen zien en wij willen
leden en niet-leden van harte welkom toeroepen.
Het is beslist de moeite waard deze avond bij te wonen,
U zult er vast geen spijt van hebben.

Aan ons zal het niet liggen, maar dan vragen wij van u wel
de volle medewerking voor het doen slagen van deze avond
Door aanwezig te zijn geeft u blijk van een waardige hou-
ding voor datgene waarvoor de Bond en het bestuur van de
afdeling werken en zich nzetten, om te trachten datgene te
bereiken, waarvan wij allen te zijner tijd de vruchten gaan
plukken die na een werkzaam leven in de hedendaagse
maatschappij bij het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd een ieder toekomt.

Het kan weer als vanouds worden en wij vertrouwen dat het
weer als vanouds wordt, maar dat kunt u, ingezetenen van
Hengelo waar maken met aanwezig te zijn op de propa-
ganda-amusementsavond van de Bond voor Staatspension-
nering afdeling Hengelo Gld, in zaal Concordia op 22 maart
Doen! Laat u evenals voor enkele jaren terug, van de goede
zijde kennen, het kan, wij weten het, een volle zaal is wat
gezellig zo'n avond.

Daarom alvast door het bestuur en het revuegezelschap
Ne Goeien Aovend toegewenst.

ZANGVOLLE CONCERTEN

Na eind vorig jaar de bejaarden van de Bleijke met een be-
zoek te hebben vereerd, stond voor de chr. zangver. Looft

den Heer onlangs een serenade in het bejaardenhuis Maria
Postel te Keijenburg op het programma.

Administrateur J. Besselink sprak zijn verheugenis uit, ook

dit koor eens binnen de poorten van het centrum te mogen
zien, voor een zangoptreden.

De uitgevoerde nummers w.o. ook enige succesnummers

van de uitvoering, werden met veel overgave gebracht,

waardoor er een wisselwerking ontstond tussen zangers
en toehorenden.

De bejaarden luisterden met grote ingetogenheid toe,

hetgeen voor het koor een dankbare opgave werd, om het

tamelijk uitgebreide programma uit te voeren. Het niveau
van zangkwaliteit dat het koor ten toon spreidde, was zeer
aanvaardbaar.

De dankwoorden welke de zangleden in ontvangst mochten
nemen, achtereenvolgens door de heer Besselink en de

heer Lanters, dit namens de bejaarden, hield een grote

waardering in en tevens een uitnodiging om nog eens voor
een bezoek aan Maria Postel terug te komen.

Voor het chr. gem. koor Soli Deo Gloria, Bekveld, stond er
afgelopen week een dankbare taak te wachten, om de be-

woners van het bejaardencentrum de Bleijke een aangename
en zangvolle avond te bieden.

O.l.v. haar dirigent is het koor daarin ten volle geslaagd.

Het programma was samengestteld met nummers uit diverse
tijdperken.

Vooral het meer populaire vlak werd door de bejaarden erg
gewaardeerd, welke dit telkenmale met een hartelijk ap-
plaus aantoonden.

Alhoewel de moeilijkheidsgraad van de te zingen liederen,
tamelijk hoge eisen aan het 1<oor stelde, slaagden de zang-

leden daarin ten volle, mede door een goede opvatting
van de dirigent.

Naast het optreden van het gemengde koor, brachten ook

een speciaal gevormd dameskoor, alsmede mannenkoor,
een luisterrijk programma.

Dat de zangeressen en zangers zich goed van hun taak

gekweten hebben viel op te maken uit de woorden welke

de heer Noordijk, directeur van het bejaardencentrum,
richtte tot het koor en haar dirigent. Op haar beurt deed

Soli Deo Gloria, bij monde van haar voorzitter, A. Maal-

derink de toezegging, in de nabije toekomst weer een
avond te verzorgen.

MEVR MEIJSSEN SPRAK VOOR NVEV

De opkomst voor deze avond in zaal Bruggink overtrof
alle verwachtingen.

Erg plezierig voor de spreekster, mevr. Meijssen, arts te

Vaassen, dat er zoveel dames belangstelling toonden voor
deze lezing.

Het onderwerp ,,De vrouw tussen de 30 en 65 jaar" sprak
een ieder aan.

In haar zeer boeiende inleiding werden vele facetten be-
licht.

Een veel voorkomende kwaal bleek verveling te zijn. Het
gevoel te hebben als de kinderen groter zijn geworden,
je capaciteiten niet voldoende te benutten.

Dr Meijssen adviseeerde zoveel mogelijk actief te blijven

hetzij door aan sport te doen, fietsen en wandelen of een

cursus te volgen, het brengt tot andere gedachten.

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over het jaarlijkse reisje is er ook gesproken en de keus
is gevallen op de huishoudbeurs in Amsterdam.

Een verheugend feit is dat de vereniging nog steeds groei-
ende is, en deze avond met 7 nieuwe leden werd uitgebreid.

JUBILEUM BEDEVAART BANNEUX

Vanuit Hengelo Gld vertrekt op 5 mei a.s. de 25e twee-
daagse bedevaart naar Banneux.

Deze bedevaart naar het genadeoord Banneux is gelijk-

tijdig een prachtige vakantietocht door onze mooie provin-

cie Limburg en een gedeelte van België.

Wij logeren in goede hotels in het prachtige Valkenburg

met zijn vele bezienswaardigheden en keren zondagavond
in Hengelo Gld terug.

Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt en kunnen

ook reeds worden aangevraagd bij mevr. Gerrits-Bosmann,

lekink 2a, Hengelo Gld, Tel. 05753-1727.

VASTENACTIE

De vastenactie van het dekenaat Zutphen zal zich ook dit

jaar richten op een project in Afrika. Het ligt in de bedoeling

dat men steun gaat verlenen bij de bouw van een speciaal
centrum te Surumane, 43 km ten noorden van Pretoria.

De kosten van een dergelijk centrum bedragen ƒ 55.000.—

De helft van dit bedrag is in de laatste jaren met behulp

van allerlei acties bijeengebracht door de plaatselijke be-
volking. Het dekenaat Zutphen hoopt in staat te worden

gesteld met pasen de andere helft op tafel te kunnen leggen

DROGISTERIJ „MARIANNE" FEESTELIJK GEOPEND

Met een grondige verbouwing, en het aantrekken van de

werkplaats werd het winkeltje van de fam. Wansink aan de

Ruurloseweg te Hengelo Gld, dat werd overgenomen door

Felix en Marian Takkenkamp omgetoverd in een fraai pand

waarin nu gevestigd is drogisterij en parfumerieën Marianne

Bij de opening van de hernieuwde zaak, werd veel belang-

stelling getoond, hetgeen tot uitdrukking kwam in een groot

aantal bloemstukken, maar vooral door veel persoonlijk be-

zoek.
Door de uitbreiding aan ruimte kan het echtpaar Takken-

kamp, het publiek een hoeveelheid artikelen aanbieden,

hetgeen alles overzichtelijk is opgesteld in diverse schappen

en gondola's.

In haar verkoopprogram hebben ze o.m. opgenomen aller-
hande drogisterij-artikelen, parfumerieën, tabakswaren, en

snoepgoed.
Zowel voor de man, de vrouw, de kinderen, alsmede ook

de kleinsten, is er een groot assortiment aanwezig.
Wij wensen drogisterij Marianne veel succes.

JAARVERGADERING

SUPPORTERSCLUB „GERRIT WOLSINK"

Dat de supportersclub Gerrit Wolsink 'n dynamische club is

bleek onlangs op de jaarvergadering van bovengenoemde

vereniging.
De verschillende plannen en voorstellen die deze avond

ter tafel kawmen, spraken voor zichzelf.
Voorzitter J. van Burk opende de avond met een kort in-

leidend woord.
Hij heette alle aanwezigen hartelijk welkom en in het b(J-

zonder Gerrit Wolsink en de heer P. van Putten, public

relations officer van Kela-tapijt.
Hij releveerde de spanning die in de supportersclub heerste

omtrentt een eventueel fabriekscontract van Gerrit Wolsink

Eind vorig jaar kwam het verlossende bericht: Gerrit Wol-

sink wordt fabriekrijder bij Maico.

Na zijn openingswoord gaf de voorzitter de daad en het
woord aan secretaris J. Jaaltink voor het voorlezen van

notulen en jaarverslag.
In een zeer duidelijk en uitgebreid verslag kwamen alle

wederwaardigheden van de supporetrsclub naar voren.

O.a. de goede resultaten van Gerrit Wolsink in de Grand
Prix, het behalen van het Nederlands kampioenschap be-
trouwbaarheidsritten, feestavond, voetballen enz.

Een hartelijk applaus beloonde de secretaris voor zijn arbeid

Het jaarverslag van penningmeester A. Meerbeek toonde

aan het eind van de cijferreeks een klein batig saldo.
Dit ondanks dat een aantal leden wegens het niet betalen

van de contributie als lid waren afgeschreven.

De contributie-aanpassing en regeling was een punt van
veel gepraat.

De voorzitter bracht de mening van het bestuur naar voren.

Door het fabriekscontract van Gerrit Wolsink ,dat dus de

financiële zorgen van de club verlichtte en de afvloeiing van

leden, stelde het bestuur voor de contributie van ƒ 15.—
op ƒ 10.— te brengen, hetgeen aangenomen werd.

Men wordt echter wel verzocht bij aanbieding van de kaart
wel meteen het volle bedrag te betalen.

In aansluiting op de contributie-aanpassing werden de leden

verzocht flink mee te werken aan de ledenwerfcampagne
die door het bestuur op touw is gezet en waarbij aardige
prijzen te winnen zijn.

Bij de bestuursverkiezing werd J. Jaaltink herkozen, terwijl in
de plaats van W. Veenhuis, J. Dieks werd gekozen.

De voorzitter dankte W. Veenhuis, voor wat hij voor de
club heeft gedaan.

.De aktiviteiten die dit jaar ontplooid zullen worden, zijn
veelal gericht op het wedstrijdbezoek., dit door middel van
busreizen.

Ook de deelname aan het VW-touwtrektournooi werd zeker
gesteld.

Op deze avond werd ook het clubblad van de supportters-
club ten doop gehouden. Informatie in de breedste zin des
woords zal door middel van dit blad de leden bereiken.

Gerrit Wolsink gaf een uiteenzetting over het fabrieks-
contract bij het Duitse merk Maico en de sponsering door
Kela-tapijt.

Hij zegde tevens toe op 18 maart in Hengelo Gld op 't Zand
aan start te verschijnen.

Door de public relations officer van Kela-tpijt, Peter van
Putten, werd hierna dieper ingegaan op de sponsering van

Gerrit. Wolsink. In een duidelijk betoog bracht hij de ver-

houding Gerrit Wolsink-Kela-tapijt aan het licht.

Voor zijn speech mocht hij van de vergadering een hartelijk
applaus in ontvangst nemen.

Na de rondvraag, die niets opleverde, sloot voorzitter van
Burk deze vergadering, na nog Gerrit Wolsink alle succes in
het komende seizoen gewenst te hebben.

KORT ALLERLEI

Alle wel en wee over motorcrosser Gerrit Wolsink zullen de
leden te weet kunnen komen in het supportersclubblad,
waarvan een dezer dagen het eerste nummer het levens-
licht zag.

PAX staat niet alleen, en kan als voetbalclub rekenen op
een grote schare supporters, vandaar de oprichting van een
supportersclub.
Als eerste aktie werd een verloting uitgeschreven, met als

doel aanschaffing van een geluidsinstallatie op het terrein.

Donderdag 22 maart komt de chr. muziekver. Crescendo
in akttie, met een eerste uitvoering, in een serie van twee.
De 2e uitvoering is op 23 april.

De rommelmarkt die dit jaar weer op gebeuren staat, heeft
al weer diverse reacties opgeleverd, voor opgave van mate-
riaal. Er kan nog wel meer bij.

Nu Gerrit Wolsink farieksrijder is geworden voor Maico
zal iedereen reikhalzend uitkijken naar de motorcross op
't Zand op zondag 18 maart. Hij zal er felle strijd leveren
om nu eens de Coupe 't Zand te kunnen veroveren.

De CPB Hengelo Gld blijft gestaag groeien en bloeien.
Op 21 maart a.s. herdenkt men reeds het derde lustrum.
Een reden temeer dit verenigingsfeit feestelijk te vieren.

Op 31 maart en 7 april doet de Hengelose Toneelvereniging
weer een gooi naar de gunsten van de ontelbaar vele
toneelliefhebbers in Hengelo Gld en omgeving. De mensen
van HTV staan hun mannetje en vrouwtje, een garantie
weer bomvolle uitvoeringen te trekken in zaal Langeler.

Het 40-jarig bestaan van Willem Teil te Hengelo Gld als

schietvereniging heeft met een groots opgezet concours in
zaal Langeler een toepasselijke herdenking gekregen.
Daar komen de schutters, deed in veelvoud opgeld, want
het bezoek was enorm, w.o. ook burgemeester Ouarles van
Ufford, die het openingsschot loste.

De carnavalspret is met zeer leutige stemming ingezet.
Dolle pret vierde hoogtij bij de Keidarpers, Muckey en Hoest
Meugluk.

Zowel zaal Winkelman als zaal Concordia waren weer car-
navaleske pretcentra in de gemeente Hengelo Gld.
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HENGELO'S VOLLEDIGSTE KOOPCENTRUM, NU OOK MET eigen worstmakerij

Suiker kg 109

l Vanillesuiker 10 zakjes 69

Sisi sinas Itr 79
LITERPOT

llookworsl
225 GRAM

DE ECHTE

SIEBRANDFRAMBESSO Itr 395

Hierbij fles Siebrand vruchtenwijn

Halfvolle melk Itr 59

Limonadesiroop fles 119

Mini panty 2 voor 300

DE HELE WEEK

Magere hamlapjes

Hamburgers 3 voor

Verse lever
250 GRAM ZELFGEMAAKTE

leverworst

469

165

275

98

Mager

ribstuk

WOENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt
met gratis kruiden

Hachévlees

Verse braadworst

Dikke ribbetjes

200 GRAM ZELFGEMAAKTE

bloedworst

398

268

159

69

VRIJDAG EN ZATERDAG

Rib of haaskarbonade 429

Echte rosbief

Mager poulet
150 GRAM ZELFGEMAAKTE

Berliner

579

475

98

Echte

fricandeau

alle vleesprijzen per 500 gram

Verse

kasspinazie
500 gram

Sinaasappels 2 kg 188

Grape fruit 3 voor 98
125 GRAM VERSGESNEDEN

Soepgroente 45

Zuurkool 500 gr 45

Voor al uw drukwerk naar

DRUKKERIJ WOLTERS



> VOOR STAATSPENSIONERING afd. Hengelo Gld

it bericht gevolg gevende aan de belofte gedaan op

itste zeer slecht bezochte propaganda-amusements-

, delen wij u mede dat de afdeling op donderdag 22

a.s. wederom een gezellige avond zal houden,

ganisatie van deze avond verkeert in een vergevor-

jtadium, er is reeds een contract afgesloten met een

jezelschap dat de sporen op het gebied van amuse-

brengen, ruimschoots verdienden.

iet reserveren vn deze datum, maakt U van de gelegen

gebruik dit gezelschap te komen zien en wij willen

en niet-leden van harte welkom toeroepen,

i beslist de moeite waard deze avond bij te wonen,

er vast geen spijt van hebben.

ns zal het niet liggen, maar dan vragen wij van u wel

Ie medewerking voor het doen slagen van deze avond

aanwezig te zijn geeft u blijk van een waardige hou-

oor datgene waarvoor de Bond en het bestuur van de

ig werken en zich nzetten, om te trachten datgene te

:en, waarvan wij allen te zijner tijd de vruchten gaan

)n die na een werkzaam leven in de hedendaagse

chappij bij het bereiken van de pensioengerechtigde
i een ieder toekomt.

m weer als vanouds worden en wij vertrouwen dat het

als vanouds wordt, maar dat kunt u, ingezetenen van

;lo waar maken met aanwezig te zijn op de propa-

-amusementsavond van de Bond voor Staatspension-

I afdeling Hengelo Gld, in zaal Concordia op 22 maart

Laat u evenals voor enkele jaren terug, van de goede

<ennen, het kan, wij weten het, een volle zaal is wat
ig zo'n avond.

m alvast door het bestuur en het revuegezelschap
jeien Aovend toegewenst.

iVOLLE CONCERTEN

id vorig jaar de bejaarden van de Bleijke met een be-

te hebben vereerd, stond voor de chr. zangver. Looft

eer onlangs een serenade in het bejaardenhuis Maria

! te Keijenburg op het programma,

listrateur J. Besselink sprak zijn verheugenis uit, ook

or eens binnen de poorten van het centrum te mogen

/•oor een zangoptreden.

tgevoerde nummers w.o. ook enige succesnummers

Ie uitvoering, werden met veel overgave gebracht,

oor er een wisselwerking ontstond tussen zangers

(horenden.

ejaarden luisterden met grote ingetogenheid toe,

3n voor het koor een dankbare opgave werd, om het

jk uitgebreide programma uit te voeren. Het niveau

angkwaliteit dat het koor ten toon spreidde, was zeer

ardbaar.

inkwoorden welke de zangleden in ontvangst mochten

i, achtereenvolgens door de heer Besselink en de

Lanters, dit namens de bejaarden, hield een grote

lering in en tevens een uitnodiging om nog eens voor

ezoek aan Maria Postel terug te komen.

het chr. gem. koor Soli Deo Gloria, Bekveld, stond er

>pen week een dankbare taak te wachten, om de be-

•s van het bejaardencentrum de Bleijke een aangename

ngvolle avond te bieden.

haar dirigent is het koor daarin ten volle geslaagd,

•ogramma was samengestteld met nummers uit diverse

rken.

il het meer populaire vlak werd door de bejaarden erg

ardeerd, welke dit telkenmale met een hartelijk ap-

aantoonden.

wel de moeilijkheidsgraad van de te zingen liederen,

jk hoge eisen aan het 1<oor stelde, slaagden de zang-

daarin ten volle, mede door een goede opvatting

e dirigent.

het optreden van het gemengde koor, brachten ook

speciaal gevormd dameskoor, alsmede mannenkoor,

jisterrijk programma.

Ie zangeressen en zangers zich goed van hun taak

eten hebben viel op te maken uit de woorden welke

eer Noordijk, directeur van het bejaardencentrum,

3 tot het koor en haar dirigent. Op haar beurt deed

Deo Gloria, bij monde van haar voorzitter, A. Maal-

< de toezegging, in de nabije toekomst weer een

] te verzorgen.

* MEIJSSEN SPRAK VOOR NVEV

pkomst voor deze avond in zaal Bruggink overtrof

erwachtingen.

dezierig voor de spreekster, mevr. Meijssen, arts te

sen, dat er zoveel dames belangstelling toonden voor
lezing.

mderwerp „De vrouw tussen de 30 en 65 jaar" sprak
3der aan.

ar zeer boeiende inleiding werden vele facetten be-

veel voorkomende kwaal bleek verveling te zijn. Het

si te hebben als de kinderen groter zijn geworden,

paciteiten niet voldoende te benutten,

leijssen adviseeerde zoveel mogelijk actief te blijven

door aan sport te doen, fietsen en wandelen of een

is te volgen, het brengt tot andere gedachten,

e pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

het jaarlijkse reisje is er ook gesproken en de keus

vallen op de huishoudbeurs in Amsterdam,

/erheugend feit is dat de vereniging nog steeds groei-

is, en deze avond met 7 nieuwe leden werd uitgebreid.

_EUM BEDEVAART BANNEUX

it Hengelo Gld vertrekt op 5 mei a.s. de 25e twee-

se bedevaart naar Banneux.

i bedevaart naar het genadeoord Banneux is gelijk-

een prachtige vakantietocht door onze mooie provin-

imburg en een gedeelte van België,

ogeren in goede hotels in het prachtige Valkenburg

zijn vele bezienswaardigheden en keren zondagavond

ïngelo Gld terug.

;re gegevens worden nog bekend gemaakt en kunnen

reeds worden aangevraagd bij mevr. Gerrits-Bosmann,

k 2a, Hengelo Gld, Tel. 05753-1727.

TENACTIE

/astenactie van het dekenaat Zutphen zal zich ook dit

richten op een project in Afrika. Het ligt in de bedoeling

Tien steun gaat verlenen bij de bouw van een speciaal

rum te Surumane, 43 km ten noorden van Pretoria,

costen van een dergelijk centrum bedragen ƒ 55.000.—

lelft van dit bedrag is in de laatste jaren met behulp

allerlei acties bijeengebracht door de plaatselijke be-

ing. Het dekenaat Zutphen hoopt in staat te worden

eld met pasen de andere helft op tafel te kunnen leggen

DROGISTERIJ „MARIANNE" FEESTELIJK GEOPEND

Met een grondige verbouwing, en het aantrekken van de

werkplaats werd het winkeltje van de fam. Wansink aan de

Ruurloseweg te Hengelo Gld, dat werd overgenomen door

Felix en Marian Takkenkamp omgetoverd in een fraai pand

waarin nu gevestigd is drogisterij en parfumerieën Marianne

Bij de opening van de hernieuwde zaak, werd veel belang-

stelling getoond, hetgeen tot uitdrukking kwam in een groot

aantal bloemstukken, maar vooral door veel persoonlijk be-

zoek.
Door de uitbreiding aan ruimte kan het echtpaar Takken-

kamp, het publiek een hoeveelheid artikelen aanbieden,

hetgeen alles overzichtelijk is opgesteld in diverse schappen

en gondola's.
In haar verkoopprogram hebben ze o.m. opgenomen aller-

hande drogisterij-artikelen, parfumerieën, tabakswaren, en

snoepgoed.
Zowel voor de man, de vrouw, de kinderen, alsmede ook

de kleinsten, is er een groot assortiment aanwezig.

Wij wensen drogisterij Marianne veel succes.

JAARVERGADERING

SUPPORTERSCLUB „GERRIT WOLSINK"

Dat de supportersclub Gerrit Wolsink 'n dynamische club is

bleek onlangs op de jaarvergadering van bovengenoemde

vereniging.
De verschillende plannen en voorstellen die deze avond

ter tafel kawmen, spraken voor zichzelf.
Voorzitter J. van Burk opende de avond met een kort in-

leidend woord.
Hij heette alle aanwezigen hartelijk welkom en in het bij-

zonder Gerrit Wolsink en de heer P. van Putten, public

relations officer van Kela-tapijt.
Hij releveerde de spanning die in de supportersclub heerste

omtrentt een eventueel fabriekscontract van Gerrit Wolsink

Eind vorig jaar kwam het verlossende bericht: Gerrit Wol-

sink wordt fabriekrijder bij Maico.

Na zijn openingswoord gaf de voorzitter de daad en het

woord aan secretaris J. Jaaltink voor het voorlezen van

notulen en jaarverslag.
In een zeer duidelijk en uitgebreid verslag kwamen alle

wederwaardigheden van de supporetrsclub naar voren.

O.a. de goede resultaten van Gerrit Wolsink in de Grand

Prix, het behalen van het Nederlands kampioenschap be-

trouwbaarheidsritten, feestavond, voetballen enz.

Een hartelijk applaus beloonde de secretaris voor zijn arbeid

Het jaarverslag van penningmeester A. Meerbeek toonde

aan het eind van de cijferreeks een klein batig saldo.

Dit ondanks dat een aantal leden wegens het niet betalen

van de contributie als lid waren afgeschreven.

De contributie-aanpassing en regeling was een punt van

veel gepraat.
De voorzitter bracht de mening van het bestuur naar voren.

Door het fabriekscontract van Gerrit Wolsink ,dat dus de

financiële zorgen van de club verlichtte en de afvloeiing van

leden, stelde het bestuur voor de contributie van ƒ 15.—

op ƒ 10.— te brengen, hetgeen aangenomen werd.

Men wordt echter wel verzocht bij aanbieding van de kaart

wel meteen het volle bedrag te betalen.

In aansluiting op de contributie-aanpassing werden de leden

verzocht flink mee te wer'ken aan de ledenwerfcampagne

die door het bestuur op touw is gezet en waarbij aardige

prijzen te winnen zijn.

Bij de bestuursverkiezing werd J. Jaaltink herkozen, terwijl in

de plaats van W. Veenhuis, J. Dieks werd gekozen.

De voorzitter dankte W. Veenhuis, voor wat hij voor de

club heeft gedaan.

De aktiviteiten die dit jaar ontplooid zullen worden, zijn

veelal gericht op het wedstrijdbezoek., dit door middel van
busreizen.

Ook de deelname aan het VW-touwtrektournooi werd zeker

gesteld.

Op deze avond werd ook het clubblad van de supportters-

club ten doop gehouden. Informatie in de breedste zin des

woords zal door middel van dit blad de leden bereiken.

Gerrit Wolsink gaf een uiteenzetting over het fabrieks-

contract bij het Duitse merk Maico en de sponsering door

Kela-tapijt.

Hij zegde tevens toe op 18 maart in Hengelo Gld op 't Zand
aan start te verschijnen.

Door de public relations officer van Kela-tpijt, Peter van

Putten, werd hierna dieper ingegaan op de sponsering van

Gerrit. Wolsink. In een duidelijk betoog bracht hij de ver-

houding Gerrit Wolsink-Kela-tapijt aan het licht.

Voor zijn speech mocht hij van de vergadering een hartelijk
applaus in ontvangst nemen.

Na de rondvraag, die niets opleverde, sloot voorzitter van

Burk deze vergadering, na nog Gerrit Wolsink alle succes in

het komende seizoen gewenst te hebben.

KORT ALLERLEI

Alle wel en wee over motorcrosser Gerrit Wolsink zullen de

leden te weet kunnen komen in het supportersclubblad,

waarvan een dezer dagen het eerste nummer het levens-

licht zag.

PAX staat niet alleen, en kan als voetbalclub rekenen op

een grote schare supporters, vandaar de oprichting van een

supportersclub.
Als eerste aktie werd een verloting uitgeschreven, met als

doel aanschaffing van een geluidsinstallatie op het terrein.

Donderdag 22 maart komt de chr. muziekver. Crescendo

in akttie, met een eerste uitvoering, in een serie van twee.

De 2e uitvoering is op 23 april.

De rommelmarkt die dit jaar weer op gebeuren staat, heeft

al weer diverse reacties opgeleverd, voor opgave van mate-

riaal. Er kan nog wel meer bij.

Nu Gerrit Wolsink farieksrijder is geworden voor Maico

zal iedereen reikhalzend uitkijken naar de motorcross op

't Zand op zondag 18 maart. Hij zal er felle strijd leveren

om nu eens de Coupe 't Zand te kunnen veroveren.

De CPB Hengelo Gld blijft gestaag groeien en bloeien.

Op 21 maart a.s. herdenkt men reeds het derde lustrum.

Een reden temeer dit verenigingsfeit feestelijk te vieren.

Op 31 maart en 7 april doet de Hengelose Toneelvereniging

weer een gooi naar de gunsten van de ontelbaar vele

toneelliefhebbers in Hengelo Gld en omgeving. De mensen

van HTV staan hun mannetje en vrouwtje, een garantie

weer bomvolle uitvoeringen te trekken in zaal Langeler.

Het 40-jarig bestaan van Willem Teil te Hengelo Gld als

schietvereniging heeft met een groots opgezet concours in

zaal Langeler een toepasselijke herdenking gekregen.

Daar komen de schutters, deed in veelvoud opgeld, want

het bezoek was enorm, w.o. ook burgemeester Quarles van

Ufford, die het openingsschot loste.

De carnavalspret is met zeer leutige stemming ingezet.

Dolle pret vierde hoogtij bij de Keidarpers, Muckey en Hoest
Meugluk.

Zowel zaal Winkelman als zaal Concordia waren weer car-

navaleske pretcentra in de gemeente Hengelo Gld.

Te koop wegens omstandig-

heden g.o.h. Zündapp brom-

fiets, leren jas, handschoenen

en helm. Tevens enkele bijen-

volken en imkersgereedschap

Hofstraat 7, Hengelo Gld

Teil. 05753-1424

Te koop 2 gashaarden. G Mul-

der, Westerstraat 112

Hengelo Gld

Kerkdiensten

ZONDAG 11 MAART

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

jeugddienst

Goede Herder Kapel

10 uur Ds Jansen

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Felix, Tel. 05755-266

Weekenddienst doktoren

Dr Schreuder Tel. 1266

Spreekuur en boodschappen a(lleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10 uur

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Lucie Mare, telefoon 1315

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30

uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mis. Door de

week H. Mis 8 uur.

R.K. Kerk Keijenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mie. Zondag 7.30

uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6

uur R.K. kerkdienst.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr

Veenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-

hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag

van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur.
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene

Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.

05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-

toor te Hengelo Gld.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Fel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdage van 19

tot 20 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

fel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:

Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:

mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags

van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,

Tel. 05755-236

De Bronkhorster kermisorganisatoren

houden de moed erin. Ze hebben daar-

om nu reeds de data vastgesteld voor

de jaarlijkse kermis en wel op 6 en 7

september.

Men is van mening dat een dergelijk

stukje folklore in Nederlands kleinste

stadje niet meer valt weg te denken.

Alhoewel de groepsreizen over en weer

tussen Hengelo Gld en het Feistritztal

(Oostenrijk) afgesloten zijn, blijven de

contacten bestaan. Diverse individuele

bezoeken zullen er weer worden afge-

legd komend seizoen,

l.v.m. hiermede zoekt de werkgroep

van het CHF nog enige adressen, waar

eventueel gasten kunnen worden onder

gebracht. Opgave aan het secretariaat

Kerkstraat 17, Hengelo Gld, Tel. 1253.

Lichaamsbeweging is zonder meer

nodig voor de mens. Dit kan op veler-

lei manieren gebeuren, o.a. door gym-

nastiek. Win eens vrijblijvend inlich-

tingen in bij de gymnastiekvereniging

Achilles, Hengelo Gld, die u gaarne als

lid onder haar hoede neemt.

WEDSTRIJDEN IN HET WOSSINKBOS

Door de commissie Wossinkbos van

de Hamové zijn de datums vastgesteld

waarop de wedstrijden om het jeugd-

kampioenschap van het Wossinkbos en

de clubkampioenschappen worden ge-
houden.

Het zijn de volgende data:

£1 april, 19 mei, 1 sept en 27 okt.

Onthoudt deze datums. Te zijner tijd

zullen er nadere inlichtingen worden
verstrekt.
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Vanillesuiker 10 zakjes 69
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LITERPOT

HlHlkWOi'Sl
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DE ECHTE
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Hierbij fles Siebrand v

DE HELE WEEK

Magere hamlapjes

Hamburgers 3 voor

Verse lever
250 GRAM ZELFGEMAAKTE

leverworst 98

Mager

r/bstuA

(A/OENSDAG EN DONDERDAG

vleesgehakt
met gratis kruiden

VRIJDAG EN ZATERDAG

Rib of haaskarbonade 429

Echte rosbief 579

Mager poulet 475
150 GRAM ZELFGEMAAKTE

Berliner 98

Echte

fr/caiN

alle vleesprijzen per 50

Verse

kasspinazie

500 gram

Voor af uw dtuhwer
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Te koop
1 CITROEN AMI 8 BREAK

1 CITROEN 2CV 4

1 FIAT 850

1 FIAT 850 SPECIAAL

1971

1971

1970

1969

NOG ENKELE FIAT 850 OPKNAPPERS

1 STALEN KANTELDEUR, 2.50x2.50 m

Garage HENK WIENDELS
RUURLOSEWEG 46-50 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1871

Herplaatsing

GEVRAAGD

nette
vrouwelijke hulp
boven 16 jaar, voor de auto-

matiek, voor enkele avonden

per week, vanaf 6.30 uur tot

11.30 uur.

Hotel Langeler

Te koop ± 2500 kg roggestro

Tevens gerstestro voor de

prijs van persen. H. Lubbers,

Bleekstraat 7, Hengelo Gld

Tel. 1625

Bepaal uw eigen mode met

xelfmaakmode

Ontvangen de nieuwe

VOORJAARSSJ OFFEN
in vele kleurige dessins

MODECENTRUM

GEBBING
Steenderen - Tel. 05755-264

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

„de Lofstem"
STEENDEREN

Dirigent: de heer P. HELMINK

ZANGUITVOERING
op donderdag 15 maart
IN ZAAL CONCORDIA TE STEENDEREN

AANVANG 7.15 UUR

Na zang van het gemengd koor en ook van een man-

nenkoor zal door leden van „de Lofstem" worden op-

gevoerd het toneelspel in drie bedrijven:

Klokken luiden
voor Annie
van E. J. Weitering

ENTREE ƒ 2.50

•

ZONDAG l M AAR1

orkest

The

Evening Stars

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

MARWITZ

Twee in één

„VARILUX"
1 GLAS VOOR TWEE DOELEINDEN

VERAF EN DICHTBIJ

FA. K ö H L E R - W I S S I N K
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wij zijn thans doorlopend geopend van 9-4 uur

Bovendien vrijdagsavonds van 7-9 uur

Voorjaarstijd

Schoonmaaktïjd

Komt eens vrijblijvend kijken naar onze

zeer grote voorraad

Tapijten

Gordijnen en vitrages

UW WONINGINRICHTER STAAT KLAAR

MET DESKUNDIG ADVIES

HEIJINK
„DE SPANNEVOGEL" - HENGELO GLD

bij de kerk

METAALINDUSTRIE

Gebr. Wisselink B.V.
Halle-Heideweg 12-16

Tel. 08343-218

HALLE

„DE HEIDE SMID"

Gebr. Wisselink B.V.
F 61 Varssel

Tel. 05753-7271

HENGELO GLD

Eigen fabrikage van o.a.:

Karabijnhaken (roestvrij staal)

Varkensneusringen

Koespanbeugels

Ligboxstallen, compleet

Importeur van:

lasapparaten, 5 jaar garantie

slijpmachines

betonmolens enz.

tractoren

landbouwwerktuigen

gazonmaaiers

Aanleg van:

Senior melkleidingsysteem

Installateur van o.a.:

Loodgieterswerken

Sanitair

Dakbedekking

Centrale verwarming

Verkoop van:

Miele wasautomaten

Bromfietsen - Rijwielen:

Batavus - Gazelle - Empo

Zündapp

Koltec schrikdraadapparaat

'iiiffff

TOP-HIT
afwasautomaat
(incl. ontharder)
met volledige
Nederlandse
garantie

FA. ORDELMAN & DIJKMAN
SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1285

Kleuterschool „Dikkertje Dap"
Ouders, die een kind hebben, dat in het cursusjaar

1973-1974, 4 jaar wordt, kunnen hun kind

opgeven
bij de hoofdleidster, mevr. Meuring, telefoon van de

school: 2057.

Deze opgave dient te geschieden VOOR 1 APRIL.

Dit cursusjaar kunnen geen kleuters meer geplaatst

worden.

Uw gereedschap- en ijzerhandel

FA.H.J .HARMSEN
BANNINKSTRAAT

Leer succesvol autorijden!
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Lessen in DATSUN en DAF 55

Theorielessen te Keijenburg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS

Poelsweg 47 - Keijenburg - Tel. 1307

Zündapp en Kreidler

BROMMERS
Leverbaar in de nieuwste modellen en

kleuren

VRAAG EEN FOLDER OF PROEFRIT

FA. J. TH. S L O T B O O M
Kieftendorp B 98 - HENGELO GLD

Tel. 7278

VERPACHTING
De diakonie van de Hervormde Gemeente te Hengelo

verpacht bij inschrijving en loting, onder lidmaten van

die gemeente, die een landbouw- of tuinbouwbedrijf

uitoefenen:

2 percelen
bouw- en weiland
groot ongeveer 1.95.00ha en

1.92.00 ha, nabij „de Kreil", E 81

Hengelo Gld

Voorwaarden met inschrijfbiljet uitsluitend verkrijg-

baar bij H. Lubbers, koster, „Ons Huis", Bleekstraat 7.

Inschrijfbiljet inleveren bij notaris H. van Hengel,

Groene Kruisstraat 19, uiterlijk maandag 12 maart '73

's middags vijf uur.

P.V. „STEEDS SNELLER"
haalt op 24 MAART weer het

oud papier
bij u op

Hiervan is ƒ 15.— bestemd voor het be-

jaardencentrum „de Bleijke" en ƒ 15.—
voor Maria Postel te Keijenburg.

VOOR AUTORIJLESSEN
in DATSUN en DAF

Ook voor MOTORRIJLES met scooter

is het adres voor U

VAMOR GEDIPLOMEERDE AUTORIJSCHOOL

A. LOONEN
Tel. 05753-1845 (b.g.g. 1551)

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

Overdag van 's morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-

reiken op Spalstraat 1

Voor
McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB


