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OP 14 · 15 · 16 MEI georganiseerd door : '' AMICI.TIA ,,·~ LOIL 
in samenwerking met de LOILSE MIDDENSTAND 

C.AV.V DIVRUCO 
heeft meer als U denkt . 
zoals: 

GOED GEREEDSCHAP 
WERK- en REGENKLEDING 
TOUWARTIKELEN 
VOEDERS voor HUISDIEREN 
KLOMPEN en LAARZEN 
AFRASTER I NGSARTI KELEN 
HOUTBESCHERM I NGS- 
M IDDELEN 
TUINZADEN enz. enz. 

TEGEN SCHERP 
KONKURRERENDE PRIJZEN ! 

Parallelweg 9, Didam, tel. 3546 
Wehlseweg 22, Loil, tel. 1253 

Inwoners van Loil e.o. AMICITIA tijdens hun 60 JARIG JUBILEUM (1973). 

Wij als Muziekvereniging AMICITIA 
zijn zeer verheugd dat we samen metde 
Loilse middenstanders een zakenbeurs · 
kunnen organiseren in onze kleine pa 
rochie gemeenschap van Loil. 
Zoals U allen wellicht weet kost een 
muziekvereniging handenvol geld, soms 
denken we wel eens bij ons zelf is het 
niet te veel, maar van de andere kant 
realiseren wij ons goed dat een muziek 
vereniging grote culturele waarde in on 
ze sanenleving inneemt en dat vele 
mensen hun hobby zoeken in de muziek. 
Kijken we alleen al naar de jeugd. 
Daarom zijn wij dankbaar dat de Loilse 
middenstanders in samenwerking met ons 
een ZAKENBEURS willen houden, niet 
in eerste instantie om de financiële 
zijde, immers proberen we munt teslaan 
uit de ROMMELMARKT en andere akti- 

viteiten om de beurs, maar om het feit 
dat de Loilse middenstanders altijd klaar 
staan voor de muziekvereniging. Zodat 
we proberen op deze manier de Loilse 
middenstcnders gezamelijk naar buiten 
uit te dragen. 

Voorwat de opbouw van de beurs be 
treft geloven wij er in geslaagd te zijn 
een zo gevarieerd mogelijke opzet voor 
u te creëren, waarin u als bezoeker met 
plezier een paar uur zult vertoeven. 
Bent u wat moe van het rondlopen? •••• 
Wij hebben daarom voor u boven op het 
toneel een gezellig zitje ingericht om 
van alle vernuftigheden van onze Loi lse 
zakenmensen bij te komen. U kunt dan 
ook het oor te luister leggen naar een 
van onze artiesten die wij speciaal voor 
u bij deze be urs hebben aangetrokken. 

Als toegift voor deze beurs hebben wij 
de gemeente Didam bereid gevonden om 
een bestemmingsplan Loil met geschre 
ven tekst als uitleg te vervaardigen en 
die boven in de kantine komt te hangen. 

Verder willen wij vanaf deze plaats 
een ieder bedanken die op welke wijze 
dan ook een steentje hebben bijgedragen 
om deze beurs tot stond te doen komen. 
Voor het slagen van deze beurs zijn wij 
uiteraard op u als bezoeker aangewezen. 

JONGELUI, 
de lange haren 
gaan uit de mode 

,e 

gaarne tot 
jullie dienst : 

.1.ve,waayen 
Loil 

Tentoonstelling 
PARFUMERIE 

tijdens 
de beursdagen 

~.;;.,~.v,~m---···1r, ~:- :~~· ·,-"1- .... ~,.l;t''f:if:liR'*'' "lH~i.: _,...;.~i''..": -~!!l:~ ... -~ ~ ~ l ·..:. , ~ . , ,.~~ .:i~--~ ~,.,.,.~~ . . " . . . i.,...À ,, : , :i,'l,.·i~.i; .. ~,i:i '.~SJi 
.• "'"- • • :t,;. '• ,,,n .•. ,r-'~:Jr'..r.-11.1:;wv.• -· Y.lt5-.' ~ -~l',i.W,4,"!'.11.,':i.~- ~ tl 

~i 
~j 

-1 U I ''-'LJL..11, 1 LI ,a ~~ 
1 

. - -- ~ANKEN ~ 
. ~ 

1
.J • BOTER en KAAS EIEREN 1 
1 B JANSEN Van den Berghweg 50 1 1 • Telefoon 08362 - 3482 t~t 
q~,~7..\'t~1-~'im~~~-.'lr.~~~°!i'4?.*.f'~t~;,.,'îf•J.:Y-.~~~:r]:b.'Ktl~~'.:~li._~i!'.~}.~i;t~ll)j;._~\St~~~*~ ~~~~:~l'#.t-V.~,,i~fï!,~Jitis!~~~irA~r~~~tii.~~»1,~j~2~1~~•~l.~i~.~,~~L,.\l1-,~o:~~~ 

Drie keer per week staat uw 

I~:~ MELKMAN voor u klaar .... 
._'_.~; • MEL~PRnn1_,~T~~~ 

•FRISDR 

* 
HET ADRES VOOR 

HUISHOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN - WAS 
AUTOMATEN - DROOGTROMMELS - KOEL 
KASTEN - DIEPVRIEZERS - SOLA-ARTIKELEN 
- GLAS EN AARDEWERK - SPEELGOED EN 
GEREEDSCHAP 

Verder .steeds in voorraad 

Nieuwe en gebruikte traktoren en werktuigen 
van de bekende merken 

Fa. J. W. HIELT JES MASSEY-FERGUSON 
M. C. CORMICK 

,~ 
Huishoud super-markt 

LOIL - DIDAM - TELEFOON 08362· 1296 

•• bezoe!G de t10MMILl4A11't op zondag 16 mei 
van 2 tot 6 uur op het kerkplein te LOIL •• 

• 



Bezoek 
deze beurs ! ! 

Op vrijdag 14 mei a.s. opent de zaken 
beurs in Loil haar poorten. 
Het is een goede gedachte om aan de 
inwoners van Loil en van de gehele 
gemeente Didam eens te laten zien, 
welke voorzieni·ngen op het terrein van 
het winkel- en zakenbestand in Loil 
voorhanden is. 
Het is onmiskenbaar, dat deze zaken 
een verzorgende beteken is hebben voor 
de bewoners van Loil en het omringende 
buitengebied. Het op peil houden van 
dit zakenbestand zal een bijzonder 
grote inspanning vragen van de onder 
nemers; men zal zich n.l. dienen te 
realiseren, dat als gevolg van een 
geringere natuurlijke aanwas de bevol 
kingsgroei van Loil niet meer zo sterk 
zal zijn al~ in het verleden het geval 
is geweest. Des te belangrijker is het 
om de binding van de inwoners van Loil 
en van het omringende buitengebied 
met de ondernerners lin Loil te versterken. 
Daarvoor is het organiseren van deze 
zakenbeurs een uitstekend middel. 
Ik hoop van harte, dat deze zakenbeurs 
in alle opzichten zal slagen en ik wek 
den ook een ieder op om een bezoek 
aan deze beurs te brengen. 
U zult daar geen spijt van hebben. 

Dîdcrn, 21 april 1976. 

De burgemeester 
van Didam, 
N. VLAAR. 

praat 
met de vakman 
van de rabobank 

als het 
om verzekeringen 

gaat. /1..~ ufa!UPA- ,,, l(fare,!#~ 
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Rabobank f:i 
de bank voor iedereen 

waar vindt U te~enwoordig: e KWALITEIT e GEZELLIGHEID en 
e SERVICE e SPOTPRIJZEN 

toch bij: 

bakkerij+supermarkt 

SEEGERS 

~·~!1'11!!!!1 
11'1!!!1. 
, JAN BALDUK, 

komplete woninginrichting en 
keuken interieurs. 
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0 z < < 
<.'.) 

~ :::, ~ 
1- z 
w u 

1 
0 ~ 
a.. 
w ~ 

:!!! CENTRALE VOLKSBANK, 
filiaalhouder: WIM GOOSSEN. 

~ THEO RASING, slijterij. 

-4 GEERT SEEGERS, verf - behang 
speciaalzaak en vloerbedekking. 

. ~ RABOBANK. 

~ H. W. BLOEM, schoenhandel, leder- 
waren, huiden. 

,- BLOEMISTERIJ HARRY BALDUK. 

n CAFÉ SJEF STRAATSMA. 

!!!il BENNIE BLOEM, rijwiel- en brom 
fietshandel • 

,e JAN VERWAAYEN, kapsalon - 
parfumerie. 

,, TEXTIELHANDEL JAN KOBESEN. 

,:!!! JO HIELTJES, huishoudelijke or+ike 
len, traktoren. 

,~ PETERS, radio- t.v. handel. 

Wij danken de volgende zaken 
voor hun welwillende medewerking: 
K.HENDRIKS H.BOLDER 
WIM RASING GEBR. BORST 
A. FROON BERTUS SEEGERS 
BERTUS BUITING FA. KOSTER 
J. KOENDERS JOOP DERKSEN 
B.JANSEN H. TIEMESSEN 
FA. DERKSEN C.A. V. V. DIVRUCO 

~ 
:::> ~ 
0 

KAMERPLANTEN 
HEESTERS 
ROZEN 
'VASTE PLANTEN 
LAANBOMEN 
CONIFEREN 
HAGEN 
HEIDESOORTEN 
GRASZODEN 
BLOEMZADEN 
GRAS- en TUIN 
ZADEN 

. PERKPLANTEN 

,_.,,._~--- ... ._~ 
Alles voor SNIJBLOEMEN 

huis en 
tuin 

BIELSEN 
SIERTEGELS 
SIERSTENEN 
HEKWERK 
PALEN 
POTGROND 
COMPOST 
KUNSTMEST 
BESTRIJDINGS 
MIDDELEN 
TURFMOLM 
HOUTSCHIJVEN 

BLOEMISTERIJ "B A L D U K" 
Weemstraat 70 - LOIL-Didam - Telef 08362-4125 ~---~: , n 

CAFÉ-BAR J J J t Ylo-od6.046lfe ({ 
BRUILOFTEN 
VERGADERINGEN 
envooreen GEZELLIG ZITJE 

U vindt er: 

Loil - Wehlseweg 28 - Telefoon 08362- 1074 
Arnhem - Steenstraat 12a - Telefoon 085 - 435903 

Tijdens de beursdagen 
20% korting op al Ie artikelen 

e GROTE KOLLEKTIE LEDERWAREN 
o.a. schooltasjes - schoolbenodigdheden 

weekendtassen - ceintuurs en riemen 

e SPORTARTIKELEN 
o.a. voetbal- en trimschoenen - trainingspakken 

e SCHOENEN - PANTOFFELS - LAARZEN 
speciale werkschoenen voor garage en bouw 

e PANTY'S - SOKKEN - ANKLETS enz. 

e POEFS - KAMEELZADELS 
met huid bekleed 

• • 
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~ 
M~LSIER 

SCHOENMAKIR 
• • 

Voor 
Vakkundige 
schoen 
reparatie 

• Ook hele koeien-, kalveren- en geitenhuiden 

ook voor uw 

VLOTTE BEDIENING !! 

aanbevelend s STRAATSMA 
telefoon 1254 

PROEFT ONZE BEURSAANBIEDING 

voor NIEUWE OPELS 
en GEBRUi KTE AUTO'S 

GOEDE SERVICE 
GARANTIE en FINANCIERING 

Gci°rägë"HENDRIKS Loil 
Ook voor reparaties 
uitdeuken 
en spuitwerk 
staan wij altijd klaar! 

... 
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1 alleen de beste merken o.a. f.1495 nu f.1195,- kompleet met boxen 50w. 1 
• ARISTONA SIEMENS BLAUPUNKT 1598 . nu 1795 - WASAUTOMATEN 1 
1 met speciale beursprijzen vanaf f. • - f. 2195 f. . , kompleet met bo;:n 20w: DROOGAUTOMATEN = 
i ~- Vindt U snelle service ook belangrijk! "." 01EPvR1EzERs 1 
1· KOELKASTEN 1. 
1 'IIIIIIIIIIIMlli KOOP DAN BIJ P.G.E.M. ERKEND INSTALLATIEBEDRIJF :· •· . = 
1 . t -- nu 10 tot 20% • DIDAM: • - 1 = e ers "St. Janshof" - Telefoon 1438 - LOIL - Telefoon 1728 korting = 
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Programma 
VRIJDAG 14 MEI: 
Zaal open'. om 19 uur. 
Officiële opening om 20 uur door bur 
gemeester N. Vlaar van Didam. 
De muzikale omlijsting zal deze avond 
worden verzorgd door Toon Si leon, 
zéér bekend organist. 

\ 

ZATERDAG 15 MEI: 
Zaal open om 18 uur. 
De muzikale omlijsting zal wederom 
worden verzorgd door Toon Sileon. 
Omstreeks 20 uur optreden van de alom 
bekende moppentapper en buurtreedner 
KachelhêSltje. 

ZONDAG 16 MEI: 
Zaal open om 13 uur. 
De gehele dag optreden van de muziek 
band "De·Albatros", bestaande uit 6 
personen. 
Ook Toon Sileon zal tussentijds zijn 
muzikale bijdrage leveren. 

Van 14 tot 1 8 uur: 
GROTE ROMMELMARKT op het kerk 
plein. 

•••••••••••••• 
Zakenbeurs 
Loil 
Er wordt aan de pastoor ·gevraagd om een 
klein stukje in d,eze krant te schrijven 
die voor deze gelegenheid werd samen 
gesteld. 
Men zal zich afvragen; wat weet nu 
een pastoor van het zakenleven af. 
Een goede opmerking: zo goed als niets 1 
Toch begrijpt de pastoor wel dat in een 
dorp het zakenleven van veel belang is. 
Hij is trouwerîs jaren adviseur geweest 
van enkele vakbonden, b.v. van de 
schoenwinkeliers en schoenherstellers 
bond. Als je zo die vergaderingen mee 
maakte, dan bemerkte je gauw wat er 
in het zakenleven omging. Vooral toen 
er overal grote zaken verrezen, die de 
kleine middenstand plat drukten. 
Voor de middenstand war nodig: samen 
werking, geen verkeerde concurrentie, 
rechtvaardigheid. Het is van belang 
dat onze Loi lse mensen goed op de 
hoogte zijn van ons eigen zakenleven. 
Ik hoop dan ook dat het voor allen een 
gezellige, pretti.ge zakenbeurs zal 
worden, waar ons dorp weer voordeel 
van zal hebben en dat onze muziekver 
eniging Amicitia er wel bij zcf varen. 
Veel succes! 

A. GROOT HUIS 
pastoor van Loil. 

fl UW SPAARBANK 

CENHALEVOLKSBANK ~ 
De Centrale Volksbank biedt U: 
- 15 spaarvormen 
- Hoge rente 
- Strikt persoonlijke behandeling 
- Gratis ongevallenverzekering 
- PRIVÉ-REKENING voor girale loon- 

overmaking en -betalingen 
- Hypotheken en persoonlijke leningen 

tegen gunstige voorwaarden 

C.V.B-SPAARAKTIE 
(vanaf heden tot en met 29 februari 1976) 

Iedere nieuwe spaarder die gedurende bovenstaande 
periode een spaarbank boekje opent bij de C.V.B. met 
een eerste inleg van 10 gulden of meer, ontvangt een 

PREMIE van 

VIJF GULDEN 
die wordt bijgeschreven in het spaarbankboekje 

LOIL • 
DIDAM • 

Loilseweg 84 W. GOOSSEN 
Strobloernstr, 9 TH. ROORDING 

Zoekt U een 
KLASSE RIJWIEL 

o.a. van Gazelle - Juncker - Empo - 
Peugeot of Sparta ? 
Kom dan bij ons eens kijken ! 

Wij hebben ook 

Rijwielen van Gazelle 
in kleur, 

geheel compleet vanaf f 230,- 
BROMFIETSEN 
o.a. Zündap - Sparta - Peugeot 

Rijwiel- en Bromfietshandel 

BENNIE BLOEM 
LOIL-DIDAM TELEFOON 08362 - 1·342 

~ 
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~ .. 'K GEERT SEEGERS -~~- ~ • SCHILDERSBEDRIJF ~ 
~·:~ WEHLSEWEG 16 - LOIL - TEL. 1675 ;z,;, 
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FA. G·.KOSTER Derksen mengvoeders 
voor WASAUTOMATEN Loi I te 1. oa362-1309 
AEG CENTRIFUGES o&:!» Het juiste odres voor ol uw vee 1 

ZANUSSI DIEPVRIEZERS -.:ij_ Kwaliteitsmengvoeders tegen 
CONCURRERENDE PRIJZEN! 

Thans ook POMPINSTALLATIE'S "OSNAR" Wij geven ZEKERHEID door goede 
Plaatsing en reparatie ) afzetcontracten voor varkens en 

biggen! 
WIJ REPAREREN ALLE MERKEN WASAUTOMATEN, Bij levering in bulk een GOEDE BULK-KORTING! 
OOK DIE WELKE NIET DOOR ONS GELEVERD ZIJN 

Bemiddeling b'i] UITBREIDING van uw bedrijf! 

~ BLOEMISTERIJ De bloemisterij met keus en ~ 

; .Jllt {f;rfint îKnrl :;t~~~~e~;;;heid ; 
~ Goede wijn behoeft geen krans ! ~ 
~ Kloosterstraat 12 LOIL DiDAM tel. 1861 ~ 

Organisatoren Rommelmarkt: W.Godschalk - A. Keurntjes - M. Tiemessen - G.Meijer 
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Programma 
VRIJDAG 14 MEI: 
Zaal open: om 19 uur. 
Officië le opening om 20 uur door bur 
gemeester N. Vlaar van Didam. 
De muzikale omlijsting zal deze avond 
worden verzorgd door Toon Sileon, 
zéér bekend organist. 

1 

ZATERDAG 15 MEI: 
Zaal open om 18 uur. 
De muzikale omlijsting zal wederom 
worden verzorgd door Toon Sileon. 
Omstreeks 20 uur optreden van de alom 
bekende moppentapper en buurtreedner 
KachelhèSltje. 

ZONDAG 16 MEI: 
Zaal open om 13 uur. 
De gehele dag optreden van de muziek 
band "De·Albatros", bestaande uit 6 
personen. 
Ook Toon Sileon zal tussentijds zijn 
muzikale bijdrage leveren. 

Van 14 tot 18 uur: 
GROTE ROMMELMARKT op het kerk 
plein. 

•••••••••••••• 
Zákenbeurs 
Loil 
Er wordt aan de pastoor ·gevraagd om een 
klein stukje in deze krant te schrijven 
die voor deze gelegenheid werd semen 
gesteld. 
Men zal zich afvragen; wat weet nu 
een pastoor van het zakenleven af. 
Een goede opmerking: zo goed als niets 1 
Toch begrijpt de pastoor wel dat in een 
dorp het zakenleven van veel belang is. 
Hij is trouwens jaren adviseur geweest 
van enkele vakbonden, b.v. van de 
schoenwinkeliers en schoenherstellers 
bond. Als je zo die vergaderingen mee 
maakte, dan bemerkte je gauw wat er 
in het zakenleven omging. Vooral toen 
er overal grote zaken verrezen, die de 
kleine middenstand plat drukten. 
Voor de middenstand war nodig: samen 
werking, geen verkeerde concurrentie, 
rechtvaardigheid. Het is van belang 
dat onze Loi lse mensen goed op de 
hoogte zijn van ons eigen zakenleven. 
Ik hoop dan ook dàt het voor allen een 
gezellige, pretti.ge zakenbeurs zal 
worden, waar ons dorp weer voordeel 
van zal hebben en dat onze muziekver 
eniging Amicitia er wel bij zar varen. 
Veel succes! 

A. GROOT HUIS 
pastoor van Loil. 

ëENTIIAi.rVoLKSBANK r.; q 
De Centrale Volksbank biedt U: 
- 15 spaarvormen 
- Hoge rente 
- Strikt persoonlijke behandeling 
- Gratis ongevallenverzekering 
- PRIVÉ-REKENING voor girale loon- 

overmaking en -betalingen 
- Hypotheken_ en persoonlijke leningen 

tegen gunstige voorwaarden 

C.V.B-SPAARAKTIE 
(vanaf heden tot en met 29 februari 1976) 

Iedere nieuwe spaarder die gedurende bovenstaande 
periode een spaarbank boekje opent bij de C.V.B. met 
een eerste inleg van 10 gulden of meer, ontvangt een 

PREMIE van 

VIJF GULDEN 
die wordt bijgeschreven in het spaarbankboekje 

LOIL • 
DIDAM • 

Loilseweg 84 W. GOOSSEN 
Strobloernstr, 9 TH. ROORDING 

Zoekt U een 
KLASSE RIJWIEL 

o.a. van Gazelle - Juncker - Empo - 
Peugeot of Sparta ? 
Kom dan bij ons eens kijken ! 

Wij hebben ook 

Rijwielen van Gazelle 
in kleur, 

geheel compleet vanaf f 230,- 

BROMFIETSEN 
o.a. Zündap - Sparta - Peugeot 

Rijwiel- en Bromfietshandel 

BENNIE BLOEM 
LOIL-DIDAM TELEFOON 08362 - 1·342 
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FA. G·.KOSTER Derksen mengvoeders 
voor WASAUTOMATEN Loi I te 1. oa362-1309 
AEG CENTRIFUGES ~;!» Het juiste adres voor ol uw vee! 

ZANUSSI DIEPVRIEZERS -.:ij. Kwaliteitsmengvoeders tegen 
CONCURRERENDE PRIJZEN! 

Thans ook POMPINSTALLATIE'$ "OSNAR" Wij geven ZEKERHEID door goede 
Plaatsing en reparatie ) afzetcontracten voor varkens en 

biggen! 
WIJ REPAREREN ALLE MERKEN WASAUTOMATEN, Bij levering in bulk een GOEDE BULK-KORTING! 
OOK DIE WELKE NIET DOOR ONS GELEVERD ZIJN 

Bemiddeling bl] UITBREIDING van uw bedrijf! 

~ BLOEMISTERIJ De bloemisterij met keus en ~ 1 JDt ~rünt îKntl ~;t;~~~e;~;~heid 1 
~ Goede wijn behoeft geen krans ! ~ 
~ Kloosterstraat 12 LOIL DIDAM tel. 1861 ~ 

Organisatoren Rommelmarkt: W.Godschalk - A. Keurntjes - M. Tiemessen - G.Meijer 



"A"HELHo·· 1 "'-'E I De dokter zei la_ats t~gen mien, dak nao IV W MAIi elke borrel den ,k drink, 'n appel mos 
ète. 
Hek een dag volgeholde, 't werd mien 
te duur um elke dag 'n kis met appels 
te kope l 

Ik kom dizze wèèk mien kaneroad tege; 
ik zeg: "Wat hek geheurd, bu-] met 
'n zaak begonne? " 
"Joa", zeitte, "Ik bun 'n Posdoevehan 
de I begonne l " 
Ik vroeg um ofdatte de zaak wel renda 
bel was. 
•
11Joazeker," zeitte, "'t geet as bas, want 
die doeve diek smargens verkoop, die 
zun soavends al weer bl-] m ien terug l Il 

AKTIE COMITE: 

"Mana", zei laats mien kleine blaag 'n Kèèl kump bezoape tuus, hi-j kik is L:JANSEN, v°?rzitter, 
tege mien vrouw, "Papa is net naor huus in de spiegel noar 'n opgeblaozegezich. Ltndeweg 3 - Didam, tel.3461. 
toe gekomme 1" Hl-] nimp de voes aan •••• en slut den H.v.d. KAMP, sekretaris 
"N ?" d t · · · 1 1 ' ow en vroeg a mms van rmen , sp,ege an gruze emente. Pr. lrenestraat 17 - Loil, tel.1890 
"Jao," zeitte, wat zulle wi-j um 't As de scharve ëvero] rondvliegen, kik e 
eers laote zien, ow ni-je jurk of mien dom en zeit: "Ach, neem mien niet H.BLOEM, penningmeester, 
rappot?" kwooluk, ik wis niet dc-] 'n bril droeg!" Wehlseweg 28 - Loil, tel.1074 

voor uw 

Levens- 
middelen 

tevens e I ke dag 

BROOD van de WMME BAKKER 
VERSE ZUIVELPRODUKTEN 
GROENTEN en FRUIT 

gespecialiseerd in 
FRUITSCHALEN 

JOOP 
DERKSEN 
Wehlseweg 92 - LOIL, 08362-1304 

U KOMT TOCH OOK ONZE SPECIALE WAAR 

CAFÉ-CAFETARIA-SLIJTERIJ . 

DE NACDTEDAAL 
~ 

~ 

~ 

OP DE BEURS BEKIJKEN? 

Theo Rasing 
tel.1239 

zalen beschikbaar voor 

Bruiloften 
Partijen 
Vergaderingen 

Voor al uw 

GRONDWERK 
A.FROON 

- 
Loilseweg 33 - LOIL-DIDAM 

tel. 1635 

VOOR 

nieuwbouw, reparatie en 
verbouwing 

Ook alle BOUWMATERIALEN 

voorradig ook voor 

"DOE HET ZELF" werk 

Timmer- en aannemersbedrijf 

H. B O L D E R - L O I L 

,, 
Uw adres voor 

tllllE l~lfl)lllrllll 
Steeds concurrerende -prijzen 

KOBESEN - LOIL 
Wehlseweg 65 Telefoon 08362 - 1475 

te koop: PERKPLANTEN 

Vlijtige liesjes 
Begonia's Cknol> 
Salvia's 
Geranium's 

,~ Africanen 
4t\• Petunia 'S enz. enz. 

W.J. RASING 
KWEKER IJ 
DOESBURGSEWEG 3 LOIL-DIDAM 

GEZELLIGHEID 
KEnT GEEn TIJD •• 

ook tijden, 
de beur,dagen ! 

aanbevelend 
H.Tiemessen 

barkeeper 
JEUGOGEBOUW 

•............................•...• ~---------------- . ,. 
i Jan Balduk i 
• Wehlseweg 31 - LOIL - Telefoon 08362 -1510 • k t U t ht b". 1 · un erec 11 

• 
1 B BUITING • K I t • • • h • • Loi lseweg 37 • 0fflp e e won1ng1nr1c t1ng = • LOIL DIDAM Telefoon 1353 

= Huishoudelijke artikelen = ---HET JUISTE ADRES VOOR Al uw-- 
= Doe-Het-Zelf winkel = MENGVOEDERS i Glas Verf Behang = KWISPELHDNDEBRDKKEN 
: Komplete keukens : WAS~OEDER MET GRATIS HANDDOEK 

: .•••••••••••••••••••••••••••••••.• : GEBR. BORST :~~;i~: 1912;;':~0~~26 

Voor een LEKKERE SCHOTEL 
een VOORTREFFELIJKE KARBONADE 
en UITMUNTENDE BITTERBALLEN, enz. enz. 

zate,dagavond ·15 mei· opt,eden van IGACHELHÖLT.JE 


