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

i
Stichting Zwembad Hengelo GId i!
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Uitnodiging f
18 augustus a.s. is het precies 1 jaar geleden dat de eenmalige finan-

ciële aktie voor de uitbreiding van het zwembad heeft plaats gevonden

en het is op die dag

om 14.30 uur, dat de officiële opening zal plaats vinden
door Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford,
burgemeester van Hengelo

In dat ene jaar is het gelukt met hulp van zeer velen het bad gebruiks-

klaar te krijgen.

Het is niet doenlijk ieder die op de een of andere wijze aan de realisatie

van de uitbreiding heeft meegewerkt een persoonlijke uitnodiging te

sturen.

Het zwembad is van de gehele gemeenschap en daarom worden alle

leden daarvan bij de opening uitgenodigd. Doch speciaal willen wij hier

noemen:

- alle „kleine" en „grote" gevers

- alle medewerkers aan de aktie op 18 augustus 1972. Zoals: majo-

rettes, muzikantten, tellers, collectanten, bezorgers drukwerken, be-

dieners walkie talkie, mensen die wagens en materiaal ter beschikking

hebben gesteld, enz. enz.

- degenen die bij de bouw gratis of tegen gereduceerde prijzen mate-

riaal ter beschikking hebben gesteld of werkzaamheden hebben ver-

richt.

Om de zwemlustigen een koene duik in het heerlijk warme water niet
te lang te onthouden, hebben wij In overleg' met het aktiecomité besloten

het openingsprogramma zo kort mogelijk te houden.

Het programma luidt als volgt:

- 14.30 uur welkomstwoord

door de burgemeester

- gecostumeerde zwemwedstrijd

- demonstratie schoonspringen

Na de officiële opening zal onder auspiciën van de HAMOVE een

oriënteringsrit worden gehouden, waarvan de opbrengst is voor het

zwembad. Een bijzonder welkome aktiviteit, want er is, tengevolge van

doorgevoerde bezuinigingen in verband met sterk gestegen kosten, nog

geld nodigd voor o.a. startblokken, wedstrijdlijnen, waterpolodoelen,

stopwatches, uitbreiding wisselcabines, aanleg terras, badmeesters-

stoel.

Zaterdag 25 augustus om 16.00 uur kunt u nog genieten van een water-

polodemonstratie.

Wij hopen dat velen in de gelegenheid zullen zijn de officiële opening

bij te wonen.

HET BESTUUR

Onze aanbieding slaapkamers werd een GROOT succes

Velen profiteerden hiervan

Daarom ook in de maand AUGUSTUS nog enkele

zeer voordelige aanbiedingen

o.a. COMPLETE SLAAPKAMER
ledikant 140x190, 2 nachtkastjes, toiletmeubel
met 3-delige ronde spiegel, slechts

475.--

HEIJINK
„De Spannevogei" - Ruurloseweg 2

HENGELO GLD - Tel. 1484
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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 stuks f rikandellen
150 gram boterhamworst

325
99
95

Woensdag:

500 gram gehakt + kruiden 275

500 gram rundergehakt speciaal 498
500 gram varkensgehakt speciaal 375
100 gram slagersham 110

Donderdag:

500 gram dikke vleesribbetjes 125
500 gram malse varkenslappen 375
500 gram magere speklappen 228
100 gram snijworst 79

Vrijdag en zaterdag:

500 gram verse braadkuikens 275
500 gram schouderkarbonade 398
3 stuks kroketten 99
150 gram casselerrib 148
100 gram runderrollade 120
100 gram rauwe ham 148

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

DEA ARTIKELEN
VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

Dea haarlak
Grote bus

normale prijs voor zo'n kwaliteit 7.95

Bij uw DA-drogist Ou V G

Dea Dip luiers
Dubbelpak, 30 stuks

2.45

Dea haarversteviger
4 fles samen normaal 3.80

Bij uw DA-drogist 1.85

Dea zakdoekjes
Normale prijs 1.25

Bij uw DA-drogist 0.95

DeaWC-air
Luchtverfrisser voor de WC

Aangenaam geparfumeerd

1.75

Dea deodorant
Dea droogspray
Normale prijs voor zo'n kwaliteit 6.—

2.95Bij uw DA-drogist

ïfelLENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 1300



REMGE VINK

en

DINY SNEIJDERS

trouwen op donderdag 16 augustus a.s. om
1 uur in het gemeentehuis te Steenderen.

De kerkelijke huwelijkssluiting is om 2 uur in
de H. Martinuskerk te Baak.

Hengelo Gld, D 131
Baak, Z.-E.weg 115
augustus 1973

Toekomstig adres: Kerkekamp 53, Hengelo G

Receptie van 3.15-4.15 uur in zaal Concordia
te Hengelo Gld.

Heden is na een langdurig, geduldig gedragen lijden,
rustig van ons heengegaan mijn lieve man, vader,
behuwd-, grootvader en broer

GERRIT STARINK
echtgenoot van H. J. Verstege

in de ouderdom van 71 jaar.

H. J. Starink-Verstege

G. H. Starink
F. C. Starink-Vingerling
Nelleke en Gerthy

D. Starink

K. Starink

G. J. Starink

Hengelo Gld, 29 juli 1973.
Bekveld D 3.

De begrafenis heeft op 3 augustus plaats gehad op
de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Heden is na een langdurig, geduldig gedragen lijden,
van ons heengegaan, onze lieve broer, zwager en oom

GERRIT STARINK
echtgenoot van H. J. Verstege

in de ouderdom van 71 jaar.

Zelhem, Wed. Radstake-Starink

Hengelo Gld, D. Starink

Doetinchem, J. C. Lubbers-Starink
J. Lubbers

Hengelo Gld, K. Starink

Hengelo Gld, G. J. Starink

Hengelo Gld, H. Voskamp-Starink
H. Voskamp

neven en nichten

Hengelo Gld, 29 juli 1972.

Wij zijn wegens
vakantie gesloten

van maandag 13
t.e.m. zaterdag 18 aug.

Maandag 20 augustus staan wij weer
geheel tot uw dienst

BEUMKES
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Raadhuisstraat - HENGELO GLD

Te koop vers gedorst stro.
J. J. Branderhorst, Eckhorster-
straat 4, Velswijk (Zelhem),
Tel. 08344-439

Te koop 25 are haver. Briefjes
inleveren tot zaterdagmiddag
a.s., 3 uur. G. Maandag, Lank-
horsterstraat 18, Wichmond

Te koop jonge konijnen, VI.
reus, 's avonds na 5.30 uur, bij
Jan Klein Haneveld, Boenink-
weg 6, Varssel

Te koop roggestro van 't land
eventueel aan balen. W. J.
Bergervoet, Neuzendijk 5,
Velswijk, Tel. 08344-321

Vermist jonge bruine dwerg-
teckel, naam Rover. Tegen be-
loning terug te bezorgen bij
Hanny Hartman, ,,De Schip-
horst", Schiphorsterstraat 14,
Steenderen

Voor uw medeleven, betoond
na het overlijden van onze
geliefde vader, groot- en over-
grootvader

GERRIT HENDRIK REGELINK

zeggen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
fam. G. J. Regelink

Hengelo Gld, aug. 1973.
C 90.

VOOR UW TUIN

SPOORBIELS

G. Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - Vorden
Fel. 05752-1217 - 1811

Met doefheid geven wij kennis van het overlijden van
ons geacht bestuurslid, de heer

G. J. KREMER
echtgenoot van G. A. J. Kremer

Zijn werkzaamheid en goede plichtsbe-
trachting zullen in dankbare herinnering
blijven voortleven.

Hoofd en Oudercommissie
O. L. School Varssel

Hengelo Gld, augustus 1973.

Voor Uw blijk van medeleven, dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

ADRIAAN PIETER POST

betuigen wij U onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
A. Post-Honderd

Keijenborg, augustus 1973.
Molenstraat 5.

LEKKER NIKS DOON
Normaal bunne wi'j zo iets ok niet van plan.
Moar now met vakansieplannen in de kop,
voere wi'j vanaf zoaterdag 11 augustus tut
en met donderdag 16 augustus gin ene
sodemieter uut, at ut un betjen met zit.
Doarumme duuke wi'j (Bat en Greet) de
grenze oaver um es heerlijk te pierewaaien,
zonder doarveur un hand uut te stekken.
Op vakansie goan wi'j wel, dat steet zo vas
as un huus.
Helemoale in de steek loaten, könne wi'j
onze klantjes neet.
Ons tenkstation zal bi'j onze afwaezigheid
echter wel los waezen veur dostige motoren
van autokarren, motors en brommers.
Dat dat betref, hoef ow karre neet dreuge
te kommen stoan.
Zonder d'r bi'j noa te denken, zal iederene
zeggen: Aju Bat en Greet, moar nog gauwer
tut ziens.

Bat en Greet
Um op te bouwen veur tweewielers en ander grei

Pastoor Thuusstroate 7 - KEIJENBORG
Spreakhoorn: 1296

Fa. B. Anneveldt Fa. B. Anneveldt

OPRUIMING
75.—

49.95

29.95

12.95

22.50

1.95

1.75

9.95

CASSETTE

KOOKSET van 59.95 voor

STRIJKTAFEL

GLAZEN GEBAKSTEL

ALLUMINIUM PANNENSET

KOP EN SCHOTEL, diverse kleuren

LEPELS EN VORKEN

LEUKE STOEL

Alle alluminium fluitketels, koffiekannen en theepotten

20% korting
ALLE TUINSTOELEN MOETEN WEG, DAAROM

20% korting
OP ALLE OVERIGE ARTIKELEN

10% korting

Jansen - Smid
BLEEKSTRAAT - HENGELO GLD

MOTORCROSSTEAMS
Het team voor de motorcross des Nations die op 2 sept. in
Wohlen te Zwitserland verreden wordt, is als volgt samen-
gesteld: Gerrit Wolsink, Frans Sigmans, Peter Willems en
Jo Lammers.
Het team voor de trophee des Nations, de 250 cc wedstrijd
die op 16 sept in Engeland wordt verreden, ziet er als volgt
uit: Gerrit Wolsink, Frans Sigmans, Peter Willems Jan
Oosterink uit Vorden.
Reserve voor beide teams is Tiny van Erp.

Voor McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LM8

KERKDIENSTEN enz.
ZONDAG 12 AUGUSTUS

Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur Ds Kabel; 10 uur openluchtdienst
(jeugddienst) op camping Kom-es-an, Dr A. Verhoeven
Goede Herder Kapel: 10 uur Ds Jansen
Vrijz. Herv. Kerk: Geen dienst
Doktersdienst: Dr Schreuder, Tel. 1266
Wijkverpleging: Zr Lucie Marie, Tel. 1315
Veeartsendienst: Dr Eil, Tel. 05753-1420

TOUWTREKWEDSTRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN HENGELO GLD
De wedstrijden om het kampioenschap van Hengelo Gld die
door de VVV Hengelo Gld en de TTV Bekveld zijn georga-
niseerd als één der punten van het zomerprogramma van
WV zijn uitstekend geslaagd. Moest het vanwege het zeer
slechte weer 26 juli uitgesteld worden naar donderdag 2 aug
de 6 deelnemende ploegen hebben voor veel publieke be-
langstelling hun uiterste best gedaan.
Onder des kundig commentaar en onder leiding van bonds-
scheidsrechter Steenblik werden de wedstrijden in een vlot
tempo afgewerkt.
De voorzitter van VW, de heer H. van Hengel reikte na
afloop de prijzen uit.
1 Varssel; 2 Baakse Beek; 3 Jong Gelre, 4 Hamové;
5 Supportersclub Gerrit Wolsink; 6 Hofstraat.

MIDDENSTANDSOPLEIDING
Een stuk algemene ontwikkeling
Het middenstandsdiploma is sedert 1937 door meer dan een
kwart miljoen personen behaald. Dat zijn natuurlijk niet
allemaal ondernemers geworden.
Velen hebben deze opleiding dan ook als een stuk algemene
ontwikkeling beschouwd. En terecht! Er wordt namelijk les
gegeven in Nederlandse taal, boekhouden, bedrijfsecono-
misch rekenen, bedrijfseconomie, handelskennis, rechts- en
wetskennis, waaronder belasting- en sociale wetten.
In de lessen Nederlands wordt niet alleen aandacht be-
steed aan het foutloos schrijven, maar ook het begrijpend
lezen en het schrijven van eenvoudige, zakelijke brieven
wordt aangeleerd. In de bedrijfseconomie worden onder-
werpen behandeld als ondernemingsvormen, kostenproble-
men, financiering enz. Ook het vak handelskennis geeft een
keur van interessante onderwerpen, zoals de verschillende
vormen van handel, werking van de giro, taken van de
banken, verzekeringen etc.
ledere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar in
feite mochten we er wel iets meer van weten. Vandaar dat
in deze lessen zaken aan de orde komen, waar we in de
praktijk het meest mee te maken hebben, zoals het hypo-
theekrecht, arbeidsovereenkomsten, koop en verkoop en
faillissement. Ook wordt u wegwijs in onze belasting- en
sociale wetgeving, waar iedereen in het dagelijks leven mee
te maken heeft.
Dit alles is slechts een greep,uit het totale pakket. Deze op-
leiding kan door iedereen gevolgd worden, die minstens de
lagere school doorlopen heeft. De opleiding duurt in de
meeste gevallen twee jaar, terwijl iedere week 2 avonden
21/2 uur les wordt gegeven. Wanneer men consequent de
lessen volgt en het opgegeven huiswerk maakt, is de kans
dat u uw studie met een landelijk erkend diploma afsluit,
zeer groot.
Ook leeftijd speelt geen rol. Juist voor mensen, die de school
al een aaYital jaren achter zich hebben, is het een prachtige
gelegenheid om hun kennis op te frissen en aan te vullen.
In sommige gevallen kan men de studie in een jaar vol-
brengen, bij voorbeeld als men in het bezit is van een
Mavo- of Ulo-diploma als tenminste de handelsvakken in het
pakket zijn opgenomen geweest.
Vaak is deze opleiding ook de springplank tot verdere
studie. De middenstandsopleiding geeft een goede voorbe-
reiding op de studie voor o.a. Nederlandse handelscorres-
pondentie en het diploma boekhouden.
De stichting Instituut voor Middenstandsonderwijs, geves-
tigd ten Den Haag, Scheveningseweg 100, die vanaf 1937
deze opleiding stimuleert en landelijk organiseert, heeft in
Doetinchem een IMO.-avondschoolt Het nieuwe schooljaar
begint 21 augustus a.s. De lessen worden gegeven op dins-
dag- en donderdagavond van 18.30 tot 21.05 uur in lokalen
van de D.O.C, te Doetinchem.
Voor opgave en inlichtingen zie men de advertentie in dit
blad.

HENGELOSE MARKTEN: TRADITIONEEL GEBEUREN
Voor de maand augustus heeft de Hengelose Marktver.
weer een tweetal boeiende en bloeiende marktdagen op
haar programma staan. n.l. op woensdag 8 en woensdag
29 augstus.
De Knollenmarkt van 8 augustus is een traditioneel ge-
beuren in het bestaan van de 75-jarige marktver. en de
meer dan 300 jaar oude Hengelose markten.
Om tegen te spreken, kan duidelijk aangevoerd worden,
dat het paard, door alle mechanisatie, niet verdrongen is.
Duidelijk is hoevelen nog naar de Hengelose markten
komen om er hun trouwe viervoeters in andere handen te
zien overgaan, of zich van een ander paard te voorzien.
De markten zijn weer interessant gemaakt. Op woensdag
8 augustus vindt er een veulenkeuring plaats van warm- en
koudbloedpaarden en alle andere rassen.
De markt van 29 augustus is een groots opgezette pony-
markt, met marktkeuuring van enters en tevens paarden-
makrt.
Zoals vorig jaar een groot succes bleek, zullen ook nu weer
rijpaarden gekeurd worden aan de hand en onder het zadel.
Dit gebeurt echter op de markt van 10 oktober. Eerst wordt
er echter op 29 augustus een premiekeuring gehouden van
het fjordenpaardenstamboek.
Koopt en verkoopt op de Hengelose markten is een slogan,
welke beslist niet als holle frase aangeduid kan worden. De
Marktvereniging stimuleert op velerlei manieren het kijkend
en kopend publiek voor haar markten.

TRIMCLUG KEIJENBURG-HENGELO
De sporthal in Keijenburg is reeds geopend. De trimclub
Keijenburg-Hengelo meent hiervan gebruik te moeten maken
in het belang van de leden.
De trimuren zijn per 1 aug. als volgt:
dinsdagavond 21-22 uur door de heer J. Uit de Weerdt in de
sporthal;
donderdagavond 21.30-22^.30 door mevr. J. v.d. Berg in de
sporthal;
zaterdagochtend 8.30-9.30 uur door de heer A. Scheltes op
landgoed 't Zand;
zondagochtend 9.00-10.00 uur door de heer F. Pothoven op
landgoed 't Zand.
Op deze uren kunnen zich nieuwe leden opgeven.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

TOMATEN

GEK.BIETJES 500 gr

PERSSINAASAPPELS
2 kg

98
48

Import
PERZIKEN kg l

SLIJTERIJ „DE ZON"

BESSENJENEVER Itr

BICARDI SUPERIOR
FLACON

VANILLE BRANDEWIJN 1040
l ITFR VAN 11 40 VOOR l \IT P \|F

VOOR UW

Dieetartikelen
Reformartikelen

naar uw echte Supermarkt

DE OVERBEKENDE

VLEES VERS VAN HET MES

3 GELDERSE SCHIJVEN 165

BIEFLAPJES 100 gr 140

lende

DIKKE RIDBETJES

MAGERESPEKLAPJES

149

219

karbo-
nade 379

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG 500 gr slechts
alle vleesprijzen per 500 gram

100 gr magere ham
150 gr palingworst

250 gr leverworst

109
119

98

Verse bahmi 500 gr 189

Diverse salades 150 gr 98

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59
MAGERE

VRUCHTENYOGHURT
DIVERSE SMAKEN y2 LTR

DOMO MAGERE

VANILLE of CHOCOVLA
HEEL LITER

69

89

BROOD EN BANKET
Gesneden wit en bruin 79
5 krentenbollen 98
10 puntbrood jes 79
Roomboterkoek 135

GROTE APPELTAART 189

Bloemen en Planten

Pracht cyclaam 245
limonadesiroop

sinas - frambozen - grenadine

De echte

Rad/on
zak 2,5 kg van 545 voor

Toiletpapier 4 rol 79
Kersenjam degoeie H.H. 98
Vivo vruchtenwijn Itr 225

Vivopils krat 24 f les 695
Salata de echte van 184 voor 164
Raak up Itr 79

Vermicelli 500 gr 55
Haarspray grote bus v. 595 v. 395
Gevulde koeken 4 voor 98

bostere/suiker
wit en bruin 500 gr

Koen Visser

nasi goreng
heel blik slechts 165



Velen weten reeds dat het prettig winkelen is bij

HEIJINK
Daarom is er steeds meer stoffeerwerk

Onze mensen komen handen te kort

Daarom is er plaats voor een volslagen

woningstoffeerder
Tevens is er plaats voor een AKTIEVE JONGEMAN
die de

boekhouding
kan beheren

HEIJINK
„De Spannevogel" - Ruurloseweg 2 - HENGELO GLD

Tel. 1484

Verloofden hebben
een eigen geeffeest

Elkaar de ringen geven als symbool van
beloven en verloven

GROOT KORMELINK
geeft u gezellige voorlichting bij uw
ringenkeuze, in een prettige sfeer van
eensgezind kopen.

A. Groot Kormelink
Horlogerie - Goud en Zilver - Optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld - Tel. 1771

Extra voordelig

KOM KIJKEN IN ONZE

verkoop-bloemenkas

VOLOP KEUS TEGEN LAGE PRIJZEN

MOOII-CYCLAAM
(VOL MET KNOP)

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

ONZE OPRUIMING
gaat door t.e.m. 9 aug.

Zie de 6 etalages en profiteer nog van de
talloze koopjes in

huishoudtextiel
blouses en rokken
pantalons en japonnen

UITERST VOORDELIGE PRIJZEN

Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

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

Instituut voor
Middenstands-onderwijs

MIDDENSTANDSDIPLOMA
Aanmelding
voor de avondcursus van de door het rijk
gesubsidieerde I.M.O.-Middenstands-
avondschool te

Doetinchem
— Twee schoolavonden van 21/2 uur

per week

— Eén- of tweejarige cursus,
afhankelijk van vooropleiding

— Schoolgeld ƒ 30.— per jaar
(niet-subsidiabele kosten inbegrepen)

Aanmelding en inlichtingen:

H. H. VERHEI J
DIRECTEUR
Plein '40-'45 no. 39 - DOETINCHEM
Tel. 08340-26900
D.O.C. - Korte Kapoeniestraat 13
Doetinchem - Tel. 08340-25428

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 'a morgens 8 uur tot 's middags 6 uur te be-
reiken op Spalstraat 1

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Nederlandsche
Middenstands
Coaarbank

rente 4%-?%%
Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

SPECIALE AANBIEDING

•

Marynen wasautomaten
MET CENTRIFUGEWERKING, VOLAUTOMATISCH

Marynen Populair van ƒ 779.-- voor

ƒ 599.--
Marynen de Luxe van ƒ 859.-- voor

ƒ 725.--
Marynen Super Luxe van ƒ 959.- voor

ƒ 675.--
PRIMA FABRIKAAT - KEMA-KEUR - EIGEN SERVICE

Winters
SPALSTRAAT 8-10

HENGELO (GLD)

ZONDAG 12 AUG.

THE EVENING STARS

3 bars vol gezelligheid

'i

i
< '

J :
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COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK

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
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