
41e Jaargang no. 37 Dinsdag 12 sept. 1972

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

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

om 8 uur 's avonds in zaal CONC0RDIA

VAN

modetyjis y

OM U TE TONEN DAT WIJ BIJ BLIJVEN IN MODE

Onze nieuwe kollektie voor najaar en winter 1972-1973 zit
vol aantrekkelijke mode voor dames, heren en kinderen

Doe nu niet zo
hanig,
maar wees flink
en probeer een
VERS HAANTJE
was de uitspraak van een te-

vreden klant.

De Steenderense Kermis is
een pracht gelegenheid om 'n
haantje bij uw diner te nemen

of als hartig hapje na.

Een telefoontje aan:

WINKEL - STEENDEREN

en u zit gebakken

HAANTJES-SPECIALIST

H. J. WINKEL
Toldijk-Steenderen
Hardsteestraat 20

Tel. 05755-498

TE KOOP WEGENS INRUIL

NSU PRINZ 4

NSU PRINZ 4

NSU 1000C

NSU 1000C

NSU 1000C

NSU 1200C

NSU 1200C

NSU 1200 TT

CITROEN 2 CV4

MORRIS 850

FIAT 850

FIAT 850 SPECIAL

AUDI 60L

VAUXHALL VIVA DE LUXE

VW 1300

SIMCA 1501

DAF33

FORD CORTINA

Autobedrijf

1970

1971

1967

1968

1970

1968

1969

1971

1970

1969

1966

1968

1968

1971

1968

1967

1964

1969

HENGELO GLD - TEL. 05753-1263

DOETINCHEM - TEL. 08340-23839

Wegens inruil

MC CORMICK 624 12 x 38 banden

» MC CORMICK 523 11 x 36 banden

MC CORMICK 423 11 x 36 banden

MC CORMICK 353 11 x 28 banden

ALLES IN PRIMA STAAT

NOG ENKELE

STRELA'S
VOOR DE OUDE PRIJS

TEVENS PRIMA

knollenplukker
VOOR AFTAKAS

AAN ONS BEDRIJF AAN DE ZELHEMSEWEG 30
TEL. 05753-1964

::

„HENGELO GLD" NV

AL EENS VAN
EEN HIELKOM
GEHOORD?

Uw hiel is niet plat, maar rond. Daarom
vindt u in Cristal l-schoenen een uit-
holling, waar uw h ie l precies in past. En
deze heet hielkom. In deze vlotte mo-
derne schoen, dieook leuk staat onder
uw broekpak, is een hielkom aangebracht.
Dat is een pluspunt voorde pasvorm. Zo-
wel het bovenwerk als de zool zijn van

.echt leder.

De modeschoen met voetbed

WULLINK'S SCHOENHANDEL

Zaterdag 16 sept.
op het sportpark „Elderink"

(PAX-terrein) te HENGELO GLD

EERSTE NEDERLANDSE

MAJORETTEN-CONCOURS

Aanvang 12.00 uur
Officiële opening 11.00 uur

Organisatie:
Hengelose Majorettevereniging

Voorverkoop van entreekaarten bij zaal
Langeler en Boekhandel Wolters te
Hengelo GId

's Avonds om 7.30 uur in de grote feest-
tent op het sportpark

BAL • BAL - BAL - BAL
m.m.v. „The Woodpeckers"

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag"
500 gram

uerse worsl 268
3 stuks

Hamburgers
150 gram

hooldhaas

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

6EHAKT met kruiden 250
500 gram

Rundergehahl *„«*« 398
500 gram

348

malseuarkenslappen299

magere speklappen 179

500 gram

dikke uleesribbetles 99
100 gram

slagersham 99
Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
Braadkuiken

RUNDERROLLADE, 100 gram

PEKELVLEES, 100 gram

RAUWE HAM, 100 gram

500 gram 348

500 gram 169

110

VLEESSPEC1ALIST V A N B U R K
K E U R S L A G E R

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

Steun de aktie voorde uitbreiding v.h.zwembad

Dicht bij huis snel in handen

U kunt zoveel
méér doen

met onze bank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
dlchtstbijzijndeRaiffeisenbank
binnen te wippen. Ook voor relscheques - de
veiligste betaalmiddelen voor wie geen risico's
wil lopen. Bovendien kunt u er tegelijk uw
reisverzekeringen In orde laten maken. Evengoed
als u er ook een volledig verzorgde vakantiereis
kunt boeken. Ook u kunt zoveel méér doen
met deze bank.

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369



Illlllliillm min i iiiliiillhl

Op zaterdag 16 sept. hopen wij met onze kinderen en

kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

A. W. ENZERINK

B. H. ENZERINK-TOONK

Hengelo Gld, sept. 1972

Het Stapelbroek 1

Receptie van 3.30-5 uur in zaal Concordia te Hengelo

Op dinsdag 19 sept. hopen onze ouders

A. TOONK

en

W. J. TOONK-BERENDSEN

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard

mogen blijven is de wens van

hun dankbare kinderen

Hengelo Gld, sept. 1972

E61.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot 5 uur in zaal

Concordia te Hengelo Gld.

Schoolfeest
Ds J. L. Piersonschool
Hengelo Gld
WOENSDAG 13 SEPTEMBER

op het PAX-terrein

Aanvang 10 uur

SPELEN voor kinderen en volwassenen

Ook de nog niet-schoolgaande kinderen zijn van

harte welkom!

De oudercommissie

Ogen dwalen langs
lange rijen monturen

Dat is de kracht van de kollektie bij

opticien

Groot Kormelink
Moderne monturen en dan nog veel

keuze ook.

In de prijsklasse van uw verlangen.

Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige

N ET MEISJE
voor de winkel

BRUIL
LEVENSMIDDELEN

Raadhuisstraat 14 - HENGELO GLD

„DE HEIDE SMID"
NERGENS ANDERS DAN BIJ ONS!!!

voor onderstaande artikelen (eigenimport)

Lastoestellen 160 A 5 jaar garantie ƒ 350.—

Ook voor fabrieken en zware industrie uitvoorraad

200-300 Amp. lasgereedschap, kabels, electroden,

alles uit voorraad

Onze overbekende draagbare smeedovens

(ook zelf in gebruik)

Een vakman koopt zonder meer zo'n pracht oven

nu voor f 265,— excl.

Ook zeer geschikt voor op de boerderij!!

Nieuw - Nieuw: electrische hevelpompjes,

voor alle soorten vloeistoffen, kan iedereen van pas

komen, b.v. vaten leeg hevelen vanaf ƒ 48,—

voor garages, aannemers, fabrieken, drogisterijen

Betonmolens met voetpedaal, de meest verkochte in

Nederland (dat zegt genoeg)

Tevens alle uitvoeringen kruiwagens en aanhang-

wagens.

TOT ZIENS BIJ

„DE HEIDE SMID"
Hengelo Gld - Varsselseweg 41 - Varssel - Tel. 7271

Halle - Tel. 08343-218

Grote sortering

koelkasten

combinatie-
kasten
Zanker • Indesit
Esta - Zanussi - AEG

SPALSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TELEF. 1285

HEIJINK
Voor al uw doe-het-zelf artikelen

HIJ WEET ER ALLES VAN EN KAN U EEN GOED ADVIES

GEVEN

KOOPT BIJ DE VAKMAN

Doe-het-zelf centrum - Timmerbedrijf
„DE SPANNEVOGEL" bij de kerk

Dinsdagavond 24 oktober
tussen 6 en 8 uur

VACCINATIE
tegen griep
Opgave voor 1 oktober bij Dr Hanrath,

Tel. 1277

OVERPLAATSING Drogisterij

van Raadhuisstraat 1 naar Spalstraat 4,

ingang levensmiddelenbedrijf

Fa.G.J.BERENDSEN
HENGELO GLD

611e Ned. Staatsloterij

Aanvang verkoop 18 sept. a.s.

Becking
Spalstraat 12 - Hengelo Gld - Tel. 1957

Gevraagd hulp in de huishou-
ding voor hele of halve dagen

Mevr. Hanrath, Kastanjelaan 7
Hengelo Gld

Te koop consumptie-aard-
appelen en verse kippen-
eieren. Peters, Dolleman-

straat 3, Baak

Te koop een beste roodbonte

dragende maal, bijna aan de

telling. A. Verstege, Oude

Varsselseweg B 74, Hengelo
Tel. 1673

Coop. Zuivelfabriek Hengelo G

AANBESTEDING
16 melkritten 1973

Rittenlijsten m.i.v. maandag 18 september verkrijgbaar

op het kantoor.

Inschrijvingen worden gaarne ontvangen ten kantore

uiterlijk zaterdag 30 september 1972.

Gunning van de ritten wordt aan het bestuur voorbe-

houden.

Te koop 2 roodb. dragende

vaarzen, a.d.t. H. W. Hilferink

D 17, Hengelo Gld

Mag ik mij even voorstellen?

MICHEL JOZEFUS GERALDO

Ze noemen mij

MICHEL

Ik ben geboren op 6 sep-

tember 1972

Mijn ouders zijn:

Herman Winkelman

Ria Winkelman-

Huurneman

Mijn adres is:

Sint Janstraat 3, Keijenburg

De elegante schoenmode
komt terug! Anita 'vertaalde'
deze mode en bracht dit mo-
del op een jeugdige ronde
leest, die deze schoen een
veel vlotter aanzien geeft.
Toch maakt de verfijnde
kleurkombinatie beige met
bruin deze schoen tot een
model dat u bij vele gelegen-
heden dragen kunt. En let u
ock eens op de mooie hak
en de verfijnde zool!

Schoenenhuis
JANSEN

Olympiade aanbieding!
(vrijblijvend op proef)

ERRES KLEUREN TV
grootbeeld 66 cm - 110°

in teakhouten kast

ƒ 2130.-

INDESIT zwart-wit TV
grootbeeld 61 cm - 110°

ƒ 498.-

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo Gld

Telefoon 05753-1280

STOFFEN
Grote sortering

Diverse kwaliteiten

herfst- en winterstoffen

Schröder BIJ DE KERK

Wie komt ons helpen?
Op ons atelier te Ruurlo is plaats voor

enkele

NAAISTERS
of leerling-naaisters
VOOR HELE DAGEN

Prettig werk - Goede verdiensten

Eigen vervoer aanwezig

Komt U eens praten!

KLEMACON B.V.
RUURLO

Stationsstraat 46 - Tel. 05735-1348

U kunt zich ook wenden tot de heer:

G. WINKELMAN, Westerstraat 4 - Hengelo Gld

FEESTELIJKE INTREDE VOOR DS KABEL

De hervormde gemeente Hengelo Gld heeft haar nieuwe predikant Ds J. P. Kabel

op waardige wijze ontvangen.

Er is reden tot blijdschap dat na ruim een jaar, voorzien is in de vacature van

Ds J. J. van Thiel, die naar Vlaardingen vertrok.

Zowel tijdens de dag van bevestiging en intrede, als tijdens de begroetingsbijeen-

komst in „Ons Huis", was de belangstelling bijzonder groot.

het verheugde Ds Kabel, dat Ds Jansen bereid bleek, hem te bevestigen in diens

nieuwe gemeente na ruim 9 jaar met vreugde te hebben mogen arbeiden in Eer-

beek. Ook voor Ds Jansen was dit een hele ervaring daar dit de eerste bevestiging

was in zijn ambt van predikant.

De preek, die Ds Jansen hield naar aanleiding van de bevestiging maakt duidelijk

dat het een vreugde is deel te mogen hebben aan de vreugde in Christus.

Alle leden van een kerk, die in Christus is, geen verdeeldheid, maar één in

Christus.

De intredepreek van Ds Kabel, riep allen op om te fungeren als medebouwer

aan het werk des Heren.

Wij zijn geen vreemdelingen, maar huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament

der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is.

De zangverenigingen Soli Deo Gloria en Looft den Heer verleenden respectievelijk

medewerking aan de morgen- en middagdienst.

De bijeenkomst in „Ons Huis" na afloop van de intrededienst, bracht een hele rij

sprekers, die elk op hun beurt Ds Kabel een goede tijd en een vruchtbare samen-
werking toewensten in zijn nieuwe gemeente.

Voordien was hij voorganger te Eerbeek en daarvoor werkzaam in de zending
op Nieuw Guinea.

De hervormde gemeente ontving de nieuwe predikant en echtgenote op prettige
wijze op de begroetingsavond in „Ons Huis".

Zo konden zij ook kennis maken met de diverse verenigingen uit Hengelo Gld,

o.a. chr. gem. zangver Looft den Heer, chr. gem. zangver. Soli Deo Gloria, chr.

muziekver. Crescendo, C.J.V. en kinderkoor Les enfants.

De kerkeraad heette D Kabel en echtgenote welkom via scriba H. J. Klein Winkel.

Hij sprak de wens uit dat de samenwerking met Ds Kabel van lange duur mocht

zijn en wenste beie predikanten Gods zegen toe bij hun arbeid.

Ook werden er nog diverse attenties aangeboden, waaronder een fraai bloemstuk

namens de bewoners van „de Bleijke", dat de heer Tuenter persoonlijk kwam aan-
bieden.

Ds Kabel bracht in zijn dankwoord naar voren, dat de bijzonder prettige ontvangst

in Hengelo Gld hem en zijn echtgenote zeer getroffen hadden.

Opaven voor reizen in de Oostenrijkweek: f f
Telefoon 1915 - 1577 - 1253 Spoedbericht • •



CATTYTIP
DE KATTEBAK

Een kattcbakis een intens nuttig
voorwerp, vooral voor dieren die
in een stadswoning of in een wo-
ning zonder tuin worden gehou-
den. Voor het zindelijk maken
van een jong poesje kan men een
bak nauwelijks missen, maar ook
dieren die vrij het huis in en uit
kunnen lopen, kunt u toch het
beste aan een bak wennen. Altijd
gemakkelijk als poes eens ziek
is, of om enig andere reden niet
naar buiten mag. De bak behoort
natuurlijk volkomen waterdicht
te zijn dus van aluminium, ge-
ëmailleerd ijzer of van plastic te
zijn vervaardigd. Als vulling kunt
u het beste de zgn. kattebakvul-
ling of "catlitter" gebruiken, dat
ervoor zorgt, dat vocht geabsor-
beerd wordt en dat de bak reuk-
loos blijft. De bak dient regel-
matig te worden gereinigd; laat
u dit na, dan bestaat de kans dat
het dier onzindelijk wordt, d.w.z.
niet meer op zijn vuile bak wil en
een ander plaatsje zoekt.

-v\<

CATTYTIP
PILLEN SLIKKEN

Om een kat medicijnen te geven
moet u beschikken over enige
ervaring en een flinke dosis zelf-
vertrouwen. Een pil of kapsule
laat u de kat nemen door zijn
mond te openen en de kop van
het dier achterover te buigen en
het medicijn zo vér mogelijk
achter op de tong te plaatsen.
Slikt de kat het niet onmiddel-
lijk in, dan kunt u het beste met
de achterkant van een potlood of
vulpen de pil of kapsule een
duwtje nageven. Vervolgens sluit
men de mond van het dier, en
houdt u deze stevig dicht,waarna
men de kat zachtjes over de keel
strijkt. Hierdoor worden onwil-
lekeurig slikbewegingen opge-
wekt en belandt het medicijn zo
diep in de slokdarm, dat het dier
het niet meer terug kan geven.
Katten zijn namelijk op dit punt
bijzonder uitgeslapen en trach-
ten het medicijn voor in de keel
te houden om het uit te spuwen
zodra ze worden losgelaten.

CATfYTIP
HET KATTEBED

Als slaapgelegenheid voor poes
kan een mandje, kistje, of zelfs
een kartonnen doos dienst doen,
die groot genoeg is om het dier
in de gelegenheid te stellen zich
makkelijk neer te leggen, maar
aan de andere kant ook weer niet
te groot mag zijn, want daar
houden poezen niet van. Ze lig-
gen nu eenmaal graag aangeslo-
ten. Op de bodem van de slaap-
gelegenheid legt men bij voor-
keur een dekentje en géén kus-
sentje, omdat het eerste nu een-
maal veel gemakkelijker te was-
sen is dan het tweede. Rondom
gesloten mandjes met een poort-
je als ingang komen niet in aan-
merking, vooral niet voor van
nature toch reeds schichtige die-
ren, want het bezit van zo'n
schuilplaats, waar ze bij het min-
ste of geringste in zullen duiken,
kan hen alleen nog maar schu-
wer maken.

Hengelo's enige echte

Sperciebonen 2 blik
Bonzo diner

van 399 voor

VIVO

Cliocoladehagel

149

365

155
melk en puur 500 gram

Vivo slasaus 1/> l 109
Vanille toffees 250 gr 89

NU

Custard
dubbelpak 400 gram

LUDICE

Golden ha i r spray

grote bus van 375 voor

Kotex damesverband 119
slipvast

Unox leverpastei 3 blik 125
LUDICE

shampoo
1/2 l flacon

Granini vruchtendr.
Raak sinas liter

195
189

79

DE HELE WEEK

Mager klapstuk

Dikke hips

398

249

Verse braadworst 258
3 Gelderse schijven 149

100 gr pekelvlees 85

ECHTE

hamlappen

WOENSDAG EN DONDERDAG

met gratis kruiden

Dikke ribbetjes 119

Verse lever 249

Runderstooflapjes 375
Magere speklapjes 179

Heel leverworstje 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Echte fricandeau

Mager poulet

Mager ribstuk
Saucijzen

100 gr gek. lever

498

449

475

alle vleesprijzen per 500 gram

IMPORT

DRUIVEN

Champignons
200 gram

Uien
Uit 't vat

zuurkool

kg

500 gram

55

39

^Kerkdiensten

ZONDAG 17 SEPT.

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds J. P. Kabel

Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10.00 uur ds. Wlersma

Vrijz. Herv. Kerk
Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr. BI telefoon (05753) 1420 b.g.g. 008

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

R.K. Kerk Keijenburg

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

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.

Maatschappelijk werk Steenderen
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. A
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.



Herenmode Damesmode

Het is om het even,

want wat GEBBING U biedt,

dan bent U gekleed, een hele Piet!

Steenderense Kermis - Feestelijke dagen
Gelegenheid bij uitstek om er puik en netjes bij te

lopen.
Een blik in ons uitgebreide assortiment biedt U moge-

lijkheden voor feestelijke en geklede dagen

Tip-top voor elkaar mevrouw, meneeer met de Steen-

derense kermis, maar dan gekleed door

n i r mode-centrum

GEBBING
SI EEN DEREN
HOEKOLTMANSSTRAAT-BRONKHORSTERWEG

de zaak die U kleedt naar smaak
mannenmode, vrouwenmode: de juiste mode

IICONCORDIA"
HENGELO GLD

voor gehuwden

^** en paartjes

op ZATERDAG 23 SEPT. a.s.

met medewerking van het

Hameland Combo

Voor tafelreservering: Tel. 1461

ZONDAG 17 SEPT.

dansen
m.m.v. SANG UND KLANG

met zang van CECILE

TRAININGSPAKKEN

Grote sortering

van klein tot groot

Schröder BIJ DE KERK

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

CAFÉ-RESTAURANT

„d

MET DE STEENDERENSE KERMIS

beide dagen

vanaf 10.30 uur

orkest „The Starlets"

In het café speelt voor u
.X

Jan Wissink
-*• /op zijn Hammond orgel /

KIJK IN ONZE

verkoop-
bloemenkas
Volop keuze in

GROENE en BLOEIENDE PLANTEN

DEZE WEEK EXTRA AANBIEDING IN

mooie cyclamen
en bossen verse gemengde
chrysanten

FA. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6 - HENGELO GLD - Telef. 05753-1473

BOOLTINK-Steenderen
U kunt het niet mislopen

DE MODERNE ZAAK

aan de Bronkhorsterweg te Steenderen

met artikelen te kust en te keur

EEN GREEP UIT WAT WIJ BIEDEN:

rookartikelen; byouterieën; lederwaren;

huishoudelijke artikelen; tuingereedschap;

wenskaarten; classics lektuur; speelgoed;

parfumerieën; cassettes; gereedschap

voor iedere ambachtsman; ijzerwaren;

glaswerk

iedere keer
voordeeltjes halen
zonder al te veel
te betalen

BOOLTINK-Steenderen
de zaak met 1001 artikelen

WENST U FEESTELIJK PLEZIER

BIJ DE STEENDERENSE KERMIS

PROOSTI

Te koop
WEGENS BEDRIJFSBEËINDIGING:

Mc Cormick D 219
tractor met ploeg en maaibalk

TEVENS

Luchtbandenwagen voor paard of tractor

met vee-opzet en een stel zaadeggen

INLICHTINGEN:

L.M.B. „HENGELO GLD" NV
Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

EEN GROTE COLLECTIE

vlaerbedekking

\naldvilt (slaapkamertapijt)

S 0.95 per m2

Vloerbedekkingen worden door ons
GRATIS GELEGD

gordijnstoffen

vitrages

matrassen

Stoffeerwerk
Voor het opnieuw bekleden van uw

meubelen kunt u bij ons terecht

WONINGINRICHTING

B. GROOTBOD & ZN
TEL. 1469 - HENGELO GLD

Een feit is dat veel mensen met vermoeide benen doorlopen. Ze staan
te veel ^of hebben een begin van spatadervorming. Misschien omdat
ze in verwachting zijn. Terwijl benen juist zo goed beschermd

kunnen worden: gaat u eens naar de bandagist!
ALS
UW BENEN
STEUN VRAGEN
GEEF ZE DIE
DAN OOK

Drogisterij LENSELINK

U vindt daar LUXOVAR. Dat zijn
elastische kousen die echte verantwoorde
steun geven. Daarbij toch modieus zijn.

Ze worden gemaakt door VARITEX in Haarlem,
breiers van therapeutische en modieuze
elastische kousen. Kousen die door vele

moderne artsen worden voorgeschreven
bij verschillende soorten beenklachten.
U moet zeker eens informatie vragen!

Drog. LENSELINK
Kerkstraat l HENGELO GLD - Telefoon 1300

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK

Voor gereedschappen en Uzerwaren - Harmsen - Banninkstraat


