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FANTASIE'
kousen in alle
kleuren van

Ja, wij 'nebben de hele collectie fantasie-
kousen van Setter Set voor u klaar liggen.
Enorm! Zoveel kleuren en dessins
als u nergens anders ziet.

verkrijgbaar bij:

H. J. BUUNK & ZN
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

VOORKOM
DE SSLiPüf

MOOI RESULTAAT
De kollekte voor de SIMAVI in de
meente Hengelo G heeft een bevredigend
resultaat opgeleverd.
Totaal werd er voor dit zegenrijk*
gegeven ƒ 1.626,95.
Het komité wil langs deze weg dan ook
haar oprechte dank uitspreken voor de
spontane hulp van kollektanten en ge-
vers.

uw AFDKLIM; (»
De bejaardensociëteit is gestart. Onge-

30 bejaarden waren naar zaal
Bruggink gekomen, waar de sociëteit in
aanwezigheid van mevr. Mackay
pend werd. In haar openingswoord kon
de presidente, mevr. Van Dijke, medede-
len dat de heer Bruggink de zaal gratis
beschikbaar stelt. Met algemene stern-

werd besloten het bedrag ad. ƒ 0,50
per middag te handhaven en een even-

; batig saldo te storten in een reis-
kas.
Deze eerste middag was bijzonder fees-
telijk doordat mevr. Mackay 3 taarten
aanbood; al spoedig zat men dan ook
achter een stuk taart en een kopje thee.
Daarna kwamen de diverse spelen aan
de beurt. Om half vijf keerden allen vol-
daar huiswaarts.
De volgende bejaardensociëteit zai
houden worden op woensdag 24 mei a. s.
's middags half drie in zaal Bruggink.

RUKSPOSTSI' AAKBANK

Gedurende de maand april 19G7 wei
bij de Rijkspostspaarbank te Hengelo G
ingelegd ƒ 12.998,10. Er werd terugbe-
taald ƒ 15.913,78.

Tel uit je winst!
per 500 gram

Schoudercarbonade
Haascarbonade
Kwali tei ts kalfsvlees
Rosbief (botermals)
3 biefstuk tartaar
Knakwors t (e igengemaakte)

260
3.00

vanaf 4 2O

1.75
per s t u k O.2O

Alleen de 2 woensdagen
500 gram kwaliteitsgehakt + kruiden 2 5O
500 gram magere speklappen 1.49
5 grote slavinken 1.5O
150 gram echte boterhamwoist 0.69

Deze reclame is geldig van 16 t.m. 27 mei

Verder z i jn wi j

wegens vakantie gesloten van
29 mei t.m. donderdag 8 juni

SLAGERIJ J. STAPELBROEK
Tel. 1258 Na 6 uur 1249

Op

razende

wielen

1 op de 5 ongelukken
op autosnelwegen
ontstaat door slippen.

VERMINDER SNELHEID,
maak geen scherpe
stuurbewegingen en
voorkom dat u krach,
tig moet remmen.

Voorkom de slip door
u aan te passen aan
weersomstandighe -
den enwegsituatie.

Zingt of musiceert u graag
Meldt u dan aan bij een
van de plaatselijke zang-

of muziekverenigingen!

Zondag 21 mei zal het circuit Het Rom-
• m Igebergte weer druk gonzen vu i
het motorgeronk.
De nijvere Winterswijkse motor- en au-
toclub WIMAC heeft voor deze cross 'n
aantrekkelijk programma weten same,
te stellen, waarin vele bekenden rijders
om de hoogste eer zulen strijden, en
waarin ook favorieten uit eigen st i
een woordje mee willen spreken.
Zo zien we in de 50 cc junioren Wini 11
Brinke uit Winterswijk, welke op v\j\-
beurt belaagd zal worden door Nieuwen-
huis, Zelhem en Van de Brink uit Hars-
kamp.
De opvolgende klasse, welke irern
zal worden, bestaat uit 250 cc junioren,
l u-1. al i els zwaardere werk.
Hierin komen o.m. aan de start de gebi.
Haaker uit Badhoevedorp. De zoon van
de oud motorcrack Rietman uit Doe-
tinchem, Hans, doet bij tijd en wijle
aardige pogingen in het voetspoor van
zijn eens zo'n beroemde vader
den. Van hem mag dan ook we] enig»
konkurrentie te verwachten zijn.
Het klapstuk vormt wel de zijspanklas-
se voor senioren en internationalen, h <
echte zwaardere werk, dat altijd impo-
nerend werkt op de toeschouwers en
toehoorders.
Het heeft bijna geen vermelding nodig
dat Cor en Stef van Heugten mee zullen

doen. Een motorcross is welhaast on-
denkbaar zonder een Van Heugten. Door
de loop der jaren is de, familie Van
Heugten, waaruit 8 jongens crossen, ver-

It i n el de motorsport.
Dat ze het ondanks dat toch niet
makkelijk zullen krijgen getuige de re-
ren te overwinningen van Ten Thije uit
Haaksbergen en Snijder, Breda, elders
behaald. De streekfavoriet voor <
klasse is ongetwijfeld Braakhekke uit
Barchem, welke zich reeds heeft, weten
op te werken tot internationaal. Ook
Pelgrim uit Hengel G met zijn enthou-

: e bakkenist Notten, zal verwoede
ingen doen, een goede plaats te be-

halen.
De omroep is in handen van dt heer Pe-
ter Knegtjens, zo langzamerhand een be-
kende stem op de circuits.
De cross wordt verreden onder toezicht
van regionaal sportkommissaris de heer
A. B. Wolsink uit Hengelo G. Een

, . onderdeel van de organisatie
der cross vormen de veiligheidsmaatre-
gelen. Het aantal afzett.ingshekken voor
s ta r t i en e in en alle gevaarlijke plaatsen.
Deze hekken zijn weer beschikbaar ge-
steld doo'" de Rijkspolitie.
Laat u niet weerhouden deze cross te
bezoeken. Het circuit is te bereiken dooi
het volgen van de BP-pijlen.

COÖPERATIEVE
Spaarbank en alle bankzaken

Alle spaarvormen: Gewoon sparen
Jeugdsparen ,,De Zilvervloot"
Termijnsparen

VMWU^Y Algemeen premie-spaarplan
Kastanjelaan 1 - Hengelo Gld ^̂ 7 Spapen vjg de po8tgiro.rekenjno

Alles bij één bank: Sparen en al uw bankzaken bij de Raiffeisenbank! De grootste bank met de hoogste rente

Raiffeisenbank

KORTOM
je brui k hoofd, voet er
landmet verstand!!

AUTORIJSCHOOL
meer SUCCeS . . . .

A. W. W. WEIJERS
Ook voor theorie-lessen Poelsweg 47 - Keyenburg - Tel. 1307



BEREND CHRISTIAAN VAN PETERSEN

en

ELSKEN ROSALIE LUBBERS

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 31 b

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 33
mei 1967

Mede namens onze ouders, hebben wij
de eer u kennis te geven van ons voor-
nemen in het huwe l i j k te t reden op
dinsdag 23 mei a.s. om 11.00 uur ten
gemeentehuize te Hengelo Gld.

De kerkel i jke bevestiging zal om 11.30
uur plaats v inden in de Ned. Herv. Kerk
te Hengelo Gld door de weieerwaarde
heer Ds D. A. B r i n k e r i n k .

Toekomstig adres: Doetinchemseweg 39,
Varsseveld

Receptie van 16.00 tot 1730 uur in
café-restaurant Concordia te Hengelo Gld.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 20 mei a.s. hopen onze ouders en
grootouders

G. W. STEGERMAN

en

G. H. STEGERMAN-VERSTEEGE

hun 40-jarig huwel i jk te herdenken.

k inderen en k l e ink inde ren

Hengelo Gld, mei 1967.
D 114

Receptie van 15.00-16.30 uur in zaal Bruggink
te Hengelo Gld.

Zo de Heere wi l , hopen wi j met onze k i n d e r e n
op maandag 22 mei a.s. de dag te herdenken,
dat wij voor 25 jaar in de echt werden ve rbonden .

H. HUURNEMAN

M. H. HUURNEMAN-LAMMERS

Hengelo Gld, mei 1967.

E 73.

Gelegenheid tot f e l i c i t e r e n van 2 30 tot 4.30 uur
in zvd B ' u ^ g i n k te Hengelo Gld.

„CONCORDIA" • Hengelo Gld

Zaterdag 20 mei

dansen
Orkest: The Continentals

m.m.v.

zangeres Antoinet Verwijst

VIVO ZB
Waar de huisvrouw

nog koning kraait!

De zomer vraagt om gazeuse

CiXOI3 3 fles slechts l W

Deze week bij uw boodschappen
Grote rol Prince Fourre van 100 voor 79

Een knawend biscuitje
982 pak voor

10 cent voordeel

Joy sinas grote fles

2e fles

65

Groninger koek
van 106 nu

Voor doe het zelvers

Rozijnen
/2 kg geen 120 maar

Smullen maar
Chocolade toffees zak 200 gram 49

Toiletpapier
extra voordelig, 4 rol ^T f

Bij minstens 5 gulden aan boodschappen

Prima gehakt
(diepvrieskwali tei t ) 400 gram

Dagelijks vers gekoeld

Snijworst 100 gram

Gebraden gehakt 100 gram

Deze aanbiedingen zijn geldig van 17 mei-24

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

W A N S I N K ' S
V.I.V.O.ZEIFBEDIENING

Raadhuisstr. 4 HENGELO GLO Tel. 1205

JAN BESSELINK

Vapona-strip
Het middel bij uitstek tegen vliegen

Drog. LENSELINK
Gedipl. drogist Kerkstraat l - Hengelo Gld

en

NETTY JANSEN

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huweli jk op woensdag24 mei
a.s. om 1.30 uur ten gemeentehuize te
Votden.

Tijdens de Misviering cm 2 uur in de
Christus Kon ingkerk te Vorden zul len zij
elkander het H. Sacrament van het huwelijk
toedienen.

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 9

Vorden, Burg. Galléestraat 42
mei 1967

Toekomstig adres: Raadhuisstraat 9,
Hengelo Gld

Receptie van 4-5 uur in zaal Schoenaker
Ruurloseweg, Kranenburg-Vorden.

WEGENS HUWELIJK

zijn wij

woensdag 24 mei

de gehele dag gesloten

BESSELINK
Hoek Raadhuiss t raa t -Banninks t raa t

3OOOOOOOOOC

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u ken-
nis van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Albert Willem

Wij noemen hem:

Wilbert

G. W. Enzerink
G. Enzerink-

Nijenhuis
Dinie en Harry

Hengelo Gld, 9 mei 1967.
Vordenseweg 31.

Hiermede betuigen wij onze
har te l i jke dank voor de vele
bl i jken van belangstel l ing b i j
ons huwel i jk ontvangen.

J. Lubbers
D. Lubbers -Ant ink

Hengelo Gld, mei 1967.
Groene Kruisstraat 8.

Voor de vele bl i jken van
medeleven, ons betoond na
't overlijden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

Harmina Kijvekamp

betuigen wij langs deze weg
onze oprechte d a n k , in het
bijzonder aan Dr Schreuder.

fam. Roenhorst

Hengelo Gld, mei 1967.
D 38

Te koop dressoir, rogge-
stro, i jzeren eggen compl.
4 kippen droogvoeibakken,
en een ,,Thermedo" straal-
verwarmer. Wed. Tolkamp,
D 78, Hengelo Gld

Te koop i.g st.z. brommer
Ziindapp. H. Schouten

D I04a, Hengelo Gld
Te koop BSA crosser en
lichtnet lasapparaat.
Th Jongel ie . Aaltenseweg
B 57, tel 05753-1243
Te koop gevraagd grote
par t i j en consumptie-aard
appelen. H. F ranken , Ro-
zens t raa t l Hengelo Gld
tel. 1487
Te koop 2 r.b. vaarska l -
veren, 6 weken oud .
H J. Bosch, B 104
Te koop 3 drag. varkens
eind mei aan de tell ing.
J Meenink, Oude Varssel-
seweg B 79, Hengelo Gld

Matrassen en dekens
overtrekken

Mooi en goedkoop

Luimes
Meidoornstr. 17 -Tel. 1642

PASFOTO'S
voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
4«s*ifd« dag ftog kUti

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN
Telefoon

Te koop in pr.si. verkerende
vorkjeshooischudder
(m.c. Cormick).
Keiholt, Dunsborg B 5

Gemeente Hengelo Gld

Burgemeester en welhoudeis maken bekend, dat voor
de k inderen geboren in 1958 en 1959 gelegenheid
zal worden gegeven tot

kosteloze herinenting

tegen difterie, tetanus en polio op onders taande
plaatsen en data:

maandag 22 mei 1967 te 14 u u r :

in het Groene Kruis gebouw aan de
Kastanjelaan te Hengelo Gld
(Dr Schreuder)

dinsdag 23 mei 1967 te 14.00 u u r :

in het Wit-Gele Kruis gebouw aan de
Pastoor Thuisstraat te Keijenborg
(Dr Hanra th )

De k inderen die de sch )ol in Varssel bezoeken, worden
op een nog nader te bepalen d a t u m ingeën t .
De ouders wordt erns t ig aangeraden hun k inde ren
tegen deze gevaa r l i j ke z iek ten te doen i n e n t e n
Men wordt verzocht de inentingskaarten of in-
entingsboekjes aan de k inderen mede te gtven.

Hengelo Gld, 9 mei 1967

Voorjaarstijd Schoonmaaktijd

Voor het reinigen van uw schoorstenen

haarden C.V. ketels en dergelijke

het enig juis te adres:
Uw brandstoffenleverancier of

telefoon 08340-5844

Schoorsteen Vees Centrale
Broekweg 8a - Doetinchem

Dan hebt U vakmensen!

leklenka
OVERGORDIJNEN

FA H. UBBERS
Raadhuiss t raa t 33

Hengelo G-Te l . 05753-1286

Kijk!
OM DEZE REDENEN KOOPT
U BETER EEN MIELE BIJ

WINTERS
SPALSTRAAT 8-1O

Erkende MELE service

Ruime garantie

Deskundige en praktische voor-
lichting

Verantwoorde paatsing en aan-
sluiting op electriciteit en water

Te combineren met Miee-droger

Type 421 Monoknop de luxe
Van f 1695.- nu f 1495 -

MIELE IN ALLE OPZICHTEN VERUIT SUPERIEUR

Profiteer van onze verbouwinysopruiming
Op donderdag 18 mei begint onze opruiming

ZIE

ONZE

ETALAGE!

SPECIALE AANBIEDINGEN IN:

plastic, emaille en aluminium

huish. artikelen

Goederen b u i t e n de o p r u i m i n g 1O% k u r t i n ; : met
u i t z o n d e r i n g van gaas endraadartikelen, haarden en
kachels en enkele merkartikelen

FA. H. J. HARMSEN
Bann inks t r aa t 4 HENGELO ULO

9e K.N.NI.V. MOTOR-CROSS
WINTERSWIJK

Zondag 21 mei a.s,

Aanvang
14.OO uur

Circuit

het
Rommelgebergte

5O cc junioren

25O cc junioren

Kampioenschap

in Zijspan-klasse

Senioren en

Internationalen

9i



KERKDIENSTEN
Ned. Herv. Kerk
Zondag 21 mei

8.30 en 10 uur Ds van Thiel

Goede Herder Kapel
10 uur Dr v. d. Hoeven

Vri jz . Herv. Kerk
Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zondags 7,30 en 10.45 uur H. Mis.
9.15 uur Hoogmis, 7 uur n m. Lor. Doo-
de week H. Missen om 8 uur

R.K. kerk Keijenburc;
ledcie day 7 en 8 uur Misi
7.30 en 9.30 uur Hoogmis; 11.00 uur Mis

ZonaagsdUi t,\ Doktoren
Ur Schreuder. tel. 1266 (b.y.g, U U « i

Zondag&dienst wi jkverp leg ing
Zr. Luttik (Tel. 1397)

bi Uiarunai t»«»i.
Hengel o- Steenderen

Z,ateidrifen.idday 2 uur
Dr Eil, Tei. 05753-1420 (by.y.OOfc)

Competitiewedstrijden „FAX '
Zondag 21 mei

Zutphen 2 - Pax 3

Uitbreiding
fa Herwers

In 1938 begon de heer J. Herwers aan
de Hummeloseweg te Hengelo G in rij-
wielen en motoren.
Vanaf het begin van het bedrijf voert
de heer Herwers de vertegenwoordiging-
voor de NSU. Eind 1938 heeft de klan-
tenkring zich al zo uitgebreid dat de
heer Herwers personeel moet gaan aan-
stellen.
In de loop der jaren werd het hele han-
delsprogram van de NSU afgewerkt.
Eerst werd gestart met motoren waarna
later ook de bromfietsen in de handel
werden gebracht. Deze laatste worden
niet meer naar Nederland geëxporteerd.
Geleidelijk werd het verkoopprodukt
voor de NSU de personenwagen, welke
hier in Nederland grote vooruitgang-
heeft gemaakt. Ook de fa Herwers heeft
aan deze vooruitgang mede sukses te
danken. De verkoop van de NSU perso-
nenwagen welke de fa nu al bijna 8 jaar
heeft, noopte haar ertoe expansiemoge-
lijkheden te zoeken. Deze werd gevon-
den in de vestiging van een filiaalbe-
drijf aan de Industriestraat te Doetin-
chem in 1962. De daar bestaande ruim-
te werd nu in enkele jaren al weer te
klein, zodat een uitbreiding noodzakelijk
werd.
Op vrijdag 5 mei vond de feestelijke her-
opening plaats van het filiaalbedrijf,
waarvan de oppervlakte verdriedubbeld
is. Tevens is er een speciale showroom
aangebracht. Nu kan nog meer dan
voorheen service verleend worden aan
de autobezitters.
Bij de heropening welke symbolisch door
het doorknippen van een lint werd ver-
richt door mevr. Herwers, waren o.m.
vertegenwoordigd een deputatie van de
Bovag, alsmede een vertegenwoordiging
van de importrice der NSU van Van
Oorschot te Rotterdam.
In een korte toespraak zei een der spre-
kers o.m. dat de fa door goede service
mede zorg draagt voor de goede gang
van zaken in het drukke hedendaagse
verkeer.
De fa werd ook aangenaam verrast dooi-
de vele zeer prachtige bloemstukken en
andere attenties.
De modernste apparatuur staat ter be-
schikking voor volledige service.
Het bedrijf is zeer modern ingericht. Het
is ook voorzien van hygiënische toilet-
ten voor bezoekers en personeel.
Ter gelegenheid van de uitbreiding en
heropening van het filiaalbedrijf werd
aldaar een puike show van alle uitko-
mende NSU automodellen gehouden.
In de standaardklasse werden o.m. ten-
toongesteld de Prinz 4, NSU 110 en
NSU 1000. Verder de meer sportievere
wagen van mensen die van sneller rijden
houden de 1000 TT en het allernieuwste
type de NSU TTS. Deze wagen voor-
zien van 4 Solex carburateurs is goed
voor een echte 165 kim.
Het accelartievermogen van de auto is
in 11,3 sec. van O tot 100 km. Verder
is de wagen leverbaar met radiaalban-
den.

GEEN BUSTOCHT

VOOR BEJAARDEN

Vanwege het bezwaar van velen tegen de
hoge reiskosten van de bustocht, uitgaande
van de Oranje-ver. Vierakker-Wichmond,
zal deze geen doorgang vinden.
Inplaats daarvan wordt er een bejaarden-
middag gehouden op za terdag 3 juni in het
Ludgerusgebouw.
Het hoofdonderdeel van deze bijeenkomst
vormt de opvoering van het dialetctstuk
,,de Stoelendans" door de afd. Warnsveld
van Jong Gelre.
Tussen de bedrijven door zullen consump-
ties vers t rek t worden, terwij l het gezellig
samenzijn met een warme maaltijd besloten
zal worden.
ledere bejaarde v.a. 60 jaar zal vóór 17 mei
bezocht worden.
Voor de Oranjefeesten op l en 2 september
zijn alle standp'aatsen voorzien Er komen
o m . balco-roto, draai- en zweefmolen.
Voor de optocht van versierde wagens en
krr re t jes , alsmede, staat de inschri jving nog
open. Er zijn reeds 13 aanmeldingen bij
het comité binnengekomen.

(iKIJ)EKSE BEDEVAART

De Gelderse bedevaart naar Banneux
heeft weer plaats gevonden. De 37 pel-
grims, welke onder leiding van pater We-
zenbeek oc, de bedetocht in een touring-
car hebben meegemaakt, zullen er geen
.spijt van hebben gehad.
Banneux biedt niet alleen als genadeoord
veel voor bezoekers, doch ook het na-
tuurschoon aldaar is de moeite van het
Inboek waard.
Het ligt in de bedoeling van het organi-
serend komité de bedevaart een volgen-
de keer op zaterdag te laten vertrekken,
daar velen dan in de avond de lichtpro-
cessie kunnen meemaken.
De volgende reis naar Banmeux is ge-
pland van 9-13 juni en van 15-19 sept.
a.s. zal een ziekentridium worden ge-
houden.
Vanaf heden kan reeds opgaaf worden
gedaan bij mevr. Gerrits, lekink 2 a te
Hengelo G.

BEAT IN CLUBVERBAND

Enkele aktieve jongelui in Hengelo G
hebben zich op het standpunt gesteld
dat er ook in Hengelo G iets voor de
jeugd te doen moet zijn.
Besloten werd een beatclub op te rich-
ten, hetgeen geen enkel winstgevend
doel beoogd.
Onder de toepasselijke naam van „Squ-
are" zal deze club haar bestaan heb-
ben. De repetitie-avonden zullen plaats
vinden in zaal Concordia.
In het bestuur van de nieuwe beatclub
hebben zitting W. Boerman, C. ten Bar-
ge, T. Kroezen, N. Kaak en H. Boer-
man.

WICHMOND-VIEKAKKER

SOCIÏ VERBETERT SPEELVELD

Na de vergadering van de v.v. Sociï te
Wichmond-Vierakker, op 21 april, werd
besloten de verbetering van haar speel-
veld ter hand te nemen.
Door Baronesse van Voorst tot Voorst
Ruys de Berenbrouck en mevr. van Nis-
pen tot Sevenaer, eigenaressen van het
terrein, werd hiervoor welwillend toe-
stemming verleend.
Het ligt in de bedoeling het veld volle-
dig te reorganiseren.
Het wordt naar de noordzijde verlegd,
terwijl dit op zichzelf ook verlengd en
verbreed zal worden. Om het gehele veld
zal een behoorlijke afrastering worden
gemaakt. Alvorens er een nieuwe gras-
mat zal worden ingezaaid zal het hele
terrein worden omgegraven en geëgali-

< 1 . Het grondwerk is in handen van
de heer Hans Hissink, zelf lid van de
v.v. Sociï.
Getracht zal worden de nieuwe kompe-
titie te laten starten op het nieuwe veld.
Door het bestuur van Sociï is voor vrij-
dag 26 mei de jaarvergadering vastge-
steld in het Ludgerusgebouw.
Het agendapunt bevat o.m. een gesprek
over een op te richten jeugdkommissie
welke het werk in de jeugdafdeling voor
haar rekening zal nemen. Ook kunnen
er kandidaten gesteld worden voor de
bestuursverkiezing. Aftredend is de
heer J. Krijt, welke zich niet herkies-
baar stelt.

H.H.Landbouwers

Voor het

gras maaien
met de P.Z. cyclomaaier

naar

A.B.Hilferink
Loonbedrijf

B 17 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1248

Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruldsloio's en
reportage

van DOLPHIJN
OVERHEMDENREPARATIE

Vernieuwen van boorden
en manchetten.

RIETMAN
Spalstraat 19 - Hengelo O.

Het staat op uw voor-
hoofd te lezen!
Rimpels tonen onverbidde-
l i jk aan dat u geen 18 meer
bent! Maar voor de uren
waar het op aankomt, zoals
dansen, visite en schouw-
burg, kunt u zich volledig
bevrijden van rimpels en
l i jnen , dank zij onze MAR-
CHAL RIMPELCORREC-
TOR in de nieuwe samen-
stelling, die veel langer houd-
baar is. Prijs flacon (voor
vele maanden) f 8.75.
Vraagt gratis fo lder en de-
monstratie aan bij Drogisteri j
G. Lensel ink, Kerks t r aa t l ,
Hengelo Gld

Uw drukwerk
naar behoren
uitgevoerd bij

Drukkerij Wolters

Supervite Start, de kleine smakelijke korrel, die uitgekiende voe-
dingsstoffen bevat voor de jonge biggen bij de zeug.
We zagen het resultaat op ZESTIG bedrijven: egale koppels van
zware én gezonde én sterke biggen, die voor een beste prijs vlot
gekocht worden door de mester.
Supervite Start, een goede start voor Uw biggen ... gemakkelijk
voeren en lekker goed voor Uw biggen. Neem zelf de proef.

voert tot winst f

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^D? (05754) 270


