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Dicht Mf huis snel in handen

U kunt zoveel
méér doen

tonzebank

Buitenlands geld voor vakantie- of zakenreis?
't Is een kleine moeite om dat snel in handen
te krijgen. U hoeft eenvoudig maar even de
d i chtstb i jzi j nde Raif f eïsenbank
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

nk

BAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Kastanjelaan l, Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek, Tel. 05736-369

ZONDAG 8 OKT.

orkest

The
Evening Stars

NCORDIA
HENGELO (GID.L

3 BARS VOL GE ZELLIGHEID

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

verse worst 268
3 stuks

Fricandellen 125
150 gram

boierhamuiorst

BIEDT U.

Woensdag - GEHAKTDAG

500 gram

GEHAKT met Krulden 250
500 gram

RundergehaKl .P ,̂ 398
500 gram

348
DE HELE WEEK:

Keimagere varkensf ricandeau 500 gram 498

Keurslager halvarine 2 kuipjes 99

De echte fijne en grove slagersrookworst
is er weer!

malseuarKenslappen299

3 stuks

tartaar
100 gram

slagersham

249

99

Vrijdag en zaterdag

Magere hamlappen

Schouderkarbonade

Echte biefstuk

GEKOOKTE LEVER, 100 gram

CASSELERRIB, 100 gram

BACON, 100 gram

500 gram 489

500 gram 348

250 gram 438

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

VOOR UW DRUKWERK NAAR WOLTERS!!

f 5O.- korting per meter

op uw kamerbreed VERTO TAPIJT

en gratis gelegd

(Dit is uitsluitend Ie kwal collectie

tapijt met volledige garantie

LUBBERS

WONINGINRICHTING
RAADHUISSTRAAT 33 HENGELO GLD TELEFOON 05753-1286



Mag straks de Vijfentwintig Jaar

onze Echt met Zilver sieren,

dan hopen in „Concordia"

wij dit samen te vieren.

Diegene wie Oktober tien

met ons wenst mee te leven

die wordt door Jan en Willy graag

gelegenheid gegeven.

Van drie tot vijf uur zijn we daar

van harte welkom, zegt

het Paar

J. W. WAGENVOORT

W. G. WAGENVOORT-PELSKAMP

Hengelo Gld, oktober 1972.

Kremersdijk D 64.

Kerkdiensten

Herfst is mooi voor

kunstschilders en natuurbekijkers

Maar 't zal voor velen ook betekenen . . . warme

kleding aan.

Regenjassen bij de hand.

En dus heeft MODEHUIS LANGELER weer vol-
op ter keuze hangen in nieuwe mode om warm

van te worden.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) l

UITVOERING „Les Enfants"
VRIJDAG 27 OKT. A.S. 19.30 uur

in „Ons Huis" te Hengelo Gld

Veteraan Motoren Rally
De Dieren-Hengelo Gld rally van de Veteraan Motoren Club

Hengelo Gld is ook dit jaar weer een succes geworden.

Zaterdags werd in Dieren het eerste gedeelte van dit week-

end afgewerkt, s' Avonds was er in zaal Leemreis een

feestavond waar de stemming opperbest was.

Zondagsmorgens vroeg waren bij manege ,,de Gompert"

reeds vele kijklustigen vroeg aanwezig om de vaak juweel-

tjes van oude motorfietsen van dichtbij te kunnen bekijken.

Omstreeks 10 uur toen de start van de eerste deelnemers

plaats vond was er een grote menigte kijkers, die de deel-

nemers vaak onder wolken uitlaatgassen zagen vertrekken

voor hun route door de gemeente Hengelo Gld.

De Hamové had ook weer haar onmisbare medewerking

verleend in de vorm van starters, finishers, controleurs enz.

En niet te vergeten de grote Hengelose promotors van de

VMC, R. Kreunen en G. Burgers.

Begunstigd door het mooist denkbare weer reden de deel-

nemers door de gemeente Hengelo Gld.

Er waren dit jaar geen uitvallers, zodat de bezemwagen, be-

mand door A. Verschuur niet veel te doen had.

Omstreeks 12 uur finishten de eersten en dat ging zo door

tot 1 uur.

Tegenover zaal Leemreis, waar de finish was werden de

motoren opgesteld, alwaar een jury aangevuld met enkele

Oostenrijkers de moeilijke taak had de origineelste motor

uit te zoeken.

Omstreeks 3 uur toen het defilé door het dorp begon, was

het een enorme drukte van belang.

Na afloop van het defilé werd door de heer Burgers met een

toepasselijk woord aan de deelnemers de prijzen uitgereikt.

Men kan terug zien op een bijzonder geslaagde dag.

Jeugdkampioenschap van Hengelo
Dit najaar organiseert de Hamové op haar trainingscircuit

„Wossinkbos" een serie van vier wedstrijden voor de jeugd-

klasse, die meetellen om het Jeugdkampioenschap van Hen-

gelo Gld.

De data zijn 7 oktober, 21 oktober, 11 nov. en 25 nov.

Op de jaarlijkse feestavond van Hamové zullen de kam-

pioenen gehuldigd worden.

Reeds velen hebben een inschrijfformulier ontvangen, doch

wie niet dient zich zo spoedig mogelijijk op te geven bij de

volgende adressen: A. Verschuur, Zelhemseweg 32 of

K. Lubbers, Rozenhoflaan 9.

Benoeming
In de vacature, ontstaan door de benoeming van de heer

van Oei tot school'hoofd in de Wildenborch, werd tot stam-

groepleider-bovenbouw aan de Ds J. L. Piersonschool te

Hengelo Gld benoemd, de heer G. van Egmond, thans

onderwijzer aan de Chr. Nat. School te Doesburg.

ZONDAG 8 OKT.

Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Ds J. P. Kabel

bed. H. Doop

„Ons Huls"

10 uur Teenerdienst

Goede Herder Kapel

10 uur Ds F. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk

8.30 uur Ds Joh. Rienstra

Zondagsdienst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo, Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Haspels. Tel. 05753-2158

Weekenddienst doktoren
Dr Schreuder Tel. 1266

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 Hengelo Gld

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle

werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:

dinsdags van 9-10 uur; donderdags van 19

tot 20 uur.

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

^/eenink. Spreekuren: leidster gezinsver-

zorging mej. Ebbers dinsdags t.e.m. vrijdags

*an 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:

mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

werkdagen van 9-10 uur. , j

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.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp

Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 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

Herfst- en wintermode modellen Oostenrijk-week
VAN MODEHUIS LANGELER

EN SCHOENENHUIS JANSEN

Vorige week werd door Modehuis Langeler en Schoenhuis

Jansen een modeshow gegeven in zaal Concordia, Hengelo.

Voor een uitverkochte zaal werd in een gezellige sfeer de

herfst- en winterkollektie geshowd onder leiding van lady-

speaker mevr. Wolvenne uit Apeldoorn met haar manne-

quins Riny( 36), Betty (38), July (42), Tanja (46) en dressman

Alfred (50).

De dames openden de show met korte coats in frisse tin-

ten en maten, daarna een grote kollektie japonnen en

rokjes, pantalons, truien en tuniekpakken in de voor dit

najaar veel gebrachte kleuren zwart, grijs en bruin.

Dit alles ging vergezeld van een prettige in de kleuren

aangepaste kollektie schoenen, tassen en ceintuurs van

schoenenhuis Jansen die zo zijn herfst- en winterkollektie

toonde.

De stoffenkwaliteiten waren veelal zuiver scheerwol, trevira

en orlon bonded.

De mannenmode bood ey afwisselend beeld in geklede en

sportieve kostuums en combinaties, in kleuren beige, bruin

grijs, visgraat, cavalry twills en verschillende kleuren tin-

neroy.

Ook de kindermode werd niet vergeten. Jaenet, Hanneke,

Floran en Ronald kregen vaak een extra applausje voor

hun ongedwongen showen van vooral ook tinneroy pakken,

en goed wasbare acryl jurkjes en tuniekpakjes met bijpas-

sende wollen jasjes en coats, waarbij zij stevige kinder-

schoenen en laarzen droegen van o.a. Piédro.

Deze geslaagde avond waarop de dames ook nog weieens

hartelijk konden lachen, werd door mevr. Langeler onder

dankzegging aan de groep Wolvenne en met een bloemetje

besloten.

Opbrengst collecte
De collecte, die in Hengelo en Keijenburg werd gehouden

ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kanker

bestrijding heeft opgebracht het bedrag van ƒ 6136,61.

Aan alle gevers en geefsters, maar ook aan hen die vele

uren huis-aan-huis gingen met de lijsten, onze hartelijke

dank.

Mede door uw toedoen werd wederom een welkome bij-

drage geleverd in de strijd tegen de kanker.

Namens de afdeling Hengelo Gld nogmaals dank aan ieder-

een.

Het bezoek dat een groep Oostenrijkers uit het Feistritztal

aan Hengelo Gld brengt, verloopt op bijzonder hartelijke

wijze. Bij aankomst werd het gezelschap opgewacht door

de Majorettevereniging, de Kon. Harm. Concordia met drum-

band en de Crh. muziekver. Crescendo met de drumband

van Sursum Corda uit Vorden. Voorafgegaan door dit gezel

schap trok de groep naar het gemeentehuis alwaar in een

toespraak de burgemeester, Jhr. Mr Ouarles van Ufford en

de 1e secretaris van de Oostenrijkse ambasadeur, Dr Pot-

tika de gasten verwelkomden. Na het uitbrengen van een

dronk, opende Dr Pottika de Oostenrijk-week Hengelo Gld

1972 op originele wijze door het luiden van een koebel.

In zaal Concordia volgde daarna voor de gasten een Gel-

derse koffietafel, waarna de gastgevers hun gasten konden

afhalen.

's Maandags bracht het gezelschap een bezoek aan de

Grolsch bierbrouwerijen in Enschede. Daarna werd in zaal

Eijkelkamp aangezeten aan tafel met overheerlijke panne-

koeken.

Dinsdagsavond was er in zaal Leemreis een originele

Oostenrijkse wijnavond. De stemming op deze avond was

bijzonder groot en node moest men afscheid nemen.

Woensdags trad het Kirchbergers sextett op in het popu-

laire radioprogramma,,Van twaalf tot twee".

Donderdags is het gezelschap op bezoek geweest in Fries-

land en Staphorst, terwijl vrijdag vanuit Umuiden een boot-

tocht op de Noordzee werd gemaakt met aansluitend een

bezoek aan Amsterdam.

De vriendschapsbanden zijn in deze week nog dichter aan

gehaald.

De macht van het kleine
Voor bovengenoemde vereniging hield de heer Huftink uit
Ems (N.O.P.) een causerie met dia's voor de afdeling Hen-
gelo van de CPB.
De avond werd belegd in „Ons Huis" aan de Beukenlaan.
Na de gebruikelijke opening door de presidente mevrouw
Hebbing-Zemmelink, gaf zij het woord en de daad aan de
heer Huftink.
Deze liet zien wat een stuk liefdewerk hier wordt verricht.
Epilepsie of vallende ziekte is er in verschillende vormen.
De hersenbeschadiging kan voor , tijdens of na de ge-
boorte zich openbaren. Gelukkig zijn er gevallen die goed
te genezen zijn. De patiënten worden helemaal begeleid.
Bij deze zieke mensen kan, wat bij gezonde mensen nog
niet mogelijk is, men gaat naar één kerk, wat voor geloof
men ook heeft.
Na nog enkele vragen beantwoord te hebben, werd door
spreker de avond besloten met dankgebed en samenzang.

Weggevlogen 1 blauwe FAZANT met witte vlek op de rug.
Tegen bel. terug te bezorgen bij E. J. Wentink, D 96, Slag-
boom, Hengelo Gld

Laat u uw kinderen

de tafel klaar zetten

Ze doen het graag en

u leert ze een beetje

zelfstandigheid



nodigt U uit op de nieuwe VIVOLA SHOW

Unox champignonsoep 99

Vivozalm blik 220 gr 179

Vivo macaroni 500 gram 69

189

Angelique haarlak bus 250

Voordeelzak een hele gulden goedkoper

RADION

21/2 kg van 615 voor 565 allleen bij ons

Allleen wij brengen u

JOY CASSIS
2 liters

Kleutertaai 500 gr 89

Tuinboontjes % l 159

Unox rookworst
250 gr van 179 voor 149

350 gr van 249 voor 199

Graves superieur 350

Landwijn rood - wit - rosé 195

DE HELE WEEK

Mager ribstuk 479

Hamburgers 3 voor 165

Verse braadworst 258
100 gr ham extra 95

150 gr gebr. gehakt 98

MAGER

WOENSDAG EN DONDERDAG

gratis kruiden

Magere speklapjes 179

Dikke ribbetjes 119

Runderstooflapjes 349

Dikke hips 225

500 gr bakbloedworst 98

VRIJDAG EN ZATERDAG

Tartaar 3 voor

Schenkel m.b.

Dikke lende of rosbief 579

Ossestaart

150 gek. lever

KARBONADE

FEEST

alle vleesprijzen per 500 gram

HAAS

329
349

BANANEN
Hollands witlof 128

500 gram

Golden Delicious 98

worteltjes geschrapt

500 gram

39

Donderdag 5 oktober middag en avond in zaal Langeler de nieuwste

Misschien is er wel iets moois, leuks, origineels voor St Nicolaas bij

VIVOLA SHOW

Wij verwelkomen U met een kopje koffie en U mag gerust Uw vriendin of buurvrouw meebrengen naar deze unieke Vivo-service. Daarom: Donderdagavond - VIVOLA avond



WITTE

lade- en legkastjes

buffetten en

keukens

met stalen bladen

één- en twee-bak

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD - Tel. 05753-1225

WEGENS FAMILIEFEEST

zijn wij

zaterdag 7 oktober

na 4 uur gesloten

WINKEL EN VERKOOP-BLOEMENKAS

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

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

Schröder BIJ DE KERK

bindt U een grote keuze

modieuze STOFFEN
Effen en gedessineerd

Geweven en gebreid

DIVERSE PRIJSKLASSEN

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

GROTE PARTIJ

hang- en legkasten
in de kleuren WIT - LIMBA - MACORE

in één- en tweedeurs

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg - HENGELO GLD - Tel. 05753-1225

EN TOCH IS

Met grote blijdschap en dank-

baarheid geven wij u kennis

van de geboorte van ons

zoontje en broertje

GERRIT JAN

J. Hissink

W. H. Hissink-
Harmsen

Anja

Wichmond, 24 sept. 1972

Hackforterweg 23.

RICK

Langs deze weg willen wij u

allen hartelijk dank zeggen

voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 40-jarig

huwelijk ondervonden.

E. J. Reugebrink
W. M. Reugebrink-

Grotenhuys

Hengelo Gld, okt. 1972

Aaltenseweg

Biedt zich aan meisje voor de
zaterdag, 13 jaar. Tel. 1837

Biedt zich aan net meisje voor

de huishouding. Adres bur.

de Reclame

Te koop moderne gashaard
grote capaciteit, in zeer goede
staat. Kerkekamp 3, Tel. 1838

Te koop gevraagd oude win-
kelkoffiemolen. Brieven onder

no 40 bur. de Reclame

Gevonden een herenpolshor-
loge. Tegen advertentiekosten
terug te bekomen bij René

Nieuwenhuis, C 47, Keijenburg

Wegens verhuizing te koop:

tafels, stoelen, kasten enz.
Vordenseweg 26. Zaterdags
van 2-5 uur n. m.. A. Saalmink
Hengelo Gld

Te koop eetaardappelen
E. W. Momberg, E 33, Hengelo

Te koop eetaardappelen
Uselstar en Surprise. G. Lan-

geler, E 37, Hengelo Gld

Tel. 1337

Te koop verse eieren
E. J. Maalderink „Tjoonk"
B 2, Hengelo Gld,

Te koop 70 are zware mais
en 2 toom biggen. G. J. Goos-
sens, Voortseweg 6, Steen-

deren - Tel. 05753-1670

Te koop wegens opheffing

drachtige zeugen, 2e worp
G. B. Oldenhave „Snikkerij"

D 54 - Hengelo Gld

Appels te koop. Goudreinet en
Jonathan. M. J. Spekkink, Baak

Tel. 05754-458

Te koop consumptie-aard-
appelen. H. Memelink, D 127

Hengelo Gld - Tel. 05753-1640

Te koop bietenkoppen en
consumptie-aardappelen
D. M. Wullink, D 136, Tel. 1427
Hengelo Gld

Autoboxen
TE HUUR AAN DE HOFSTR.

Te bevragen: Raadhuisstr. 33

Tel. 05753-1286

VOLOP VERSE

chrysanten

Fa. Wijnbergen
Hengelo Gld - Tel. 1473

HAAGCONIFEREN

SIERCONIFEREN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

GEDROOGDE STALMEST

KUNSTMEST

POTAARDE

AANLEG EN ONDERHOUD

VAN UW TUIN

BOOMKWEKERIJ

EN TUINAANLEG

G. J. Half man -Zn
Hofstraat 7 - HENGELO GLD

Tel. 05753-1424

WEER VOORRADIG

volop losse

blanke zuurkool
en lekkere

zure haring

braadharing

rolmops

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6 - Tel. 1473

H.H. Jagers
Bij het opengaan van de grote

jacht ontvangen wij weer

al uw

WILD

Wij betalen dit seizoen extra

hogen prijzen en ontvangen

alle dagen

Beleefd aanbevelend

JAN FRANKEN
Pluimvee- en wildhandel

Hengelo Gld - Tel. 1295

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN

Telefoon 3539

NIEUW

PRINDSTONE KEUKENTAPIJT

van Krommenie
DIVERSE KLEUREN UIT VOORRAAD

LEVERBAAR, 200 BREED

ƒ 64.- per slr. •

L U B 8 E R S WONINGINRICHTING
RAADHUISSTRAAT 33 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1286

Gemeente

Hengelo Gld

Voorlichting aan jonge kiezers
In verband met de verlaging van de kiesgerechtigde leertijd
tot 18 jaar zullen bij de komende verkiezingen van de leden
van de Tweede Kamer op 29 november 1972 vele jonge
kiezers voor de eerste maal hun stem kunnen uitbrengen.
Het gemeentebestuur van Hengelo heeft de mogelijkheid
open gesteld, dat aan belangstellende jonge kiezers op aan
vraag het voorlichtingsboekje „Kiezen en delen" gratis
beschikbaar kan worden gesteld.
Personen behorende tot de categorie jonge kiezers die
nog niet eerder aan een verkiezing hebben kunnen deel-
nemen, kunnen zich tot 1 november a.s. als gegadigde voor
bedoeld boekwerkje opgeven.

Oliebollen-aktie Soli Deo Gloria
De chr. gem. zangver Soli Deo Gloria te Bekveld is voor-

nemens ter versteviging van de financiële positie van de

verenigingskas op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober a.s. een

oliebollen-aktie te houden.
Om een vereniging financieel gezond te houden is een der-
gelijke aktie een noodzakelijkheid, gezien de grote uitgaven

die de koren altijd moeten doen.

Om deze aktie zo goed mogelijk te doen slagen zullen

alle leden hun medewerking hieraan verlenen.

Men hoopt dat de penningmeester na afloop kan zeggen
dat de aktie geslaagd is.
Dit is te bereiken, als allen een zakje oliebollen willen

kopen en zodoende de Bekveldse zangver, de noodzakelijke
steun verlenen.

Crescendo aktiveert verder
De aktie die de chr. muziekver. Crescendo voor haar instru-
mentenfonds heeft ingezet, een zgn. Rommelmarkt, en die
een doorslaand succes is geworden, waardoor men besloten
heeft dit in de toekomst te herhalen, is nu vervolgd met
het uitschrijven van een verloting.
De loten zijn reeds in omloop en men kan ze bij de leden
kopen.

Er bestaan plannen om in het najaar een extra uitvoering in
te lassen, waar het in de bedoeling ligt het muziekkorps
een gedeelte voor de pauze te laten vullen en na de pauze
optreden van enige solisten, dus een echte muziekavond.
Op zaterdag 18 november hoopt het muziekkorps o.l.v. dhr.
A. W. Ruijsinck deelnemen aan het zaalconcours te Zutphen

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

H. VEEHOUDERS

Uit voorraad te leveren

alle soorten

stro

hooi

ged. hooi
van prima kwaliteit en scherp

in prijs

Ook voor

bierbostel
is het adres

JAN FRANKEN
Handel in ruwvoeders

Hengelo Gld, Tel. 05753-1295

RATERINK
UW SLAGER

McCORMICK

INTERNATIONAL* tractoren naar LMB

GLAS-VER F-BEHANG? LENSELINK


