
42e jaargang no. 36 Dinsdag 4 sepi. 1973

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

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

MARWITZ

Twee in één

„VARILUX"
1 GLAS VOOR TWEE DOELEINDEN

VERAF EN DICHTBIJ

FA. K ö H L E R - W I S S I N K
HORLOGERIE - GOUD EN ZILVER - OPTIEK

SPALSTRAAT 15 - HENGELO GLD

Met vreugde geven wij u ken-
nis van de geboorte van onze
zoon

ROBERTUS TEUNIS

Gerrie Wesselink-
Tuitert

Joop Wesselink

Hengelo GId, 27 aug. 1973.
Branderhorstweg C 70.

ROY

VOOR 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 GId

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

Langs deze weg zeggen wij u
hartelijk dank voor uw belang
stelling bij ons 121/2-Jarig
huwelijksfeest ondervonden.
Door uw persoonlijk bezoek,
bloemen, cadeaus of schrifte-
lijke gelukwens, werd het voor
ons een extra feestelijke dag.

Joh. Berendsen
R. Berendsen-

Lenderink

Hengelo GId, sept. 1973.
Veldhoekseweg 2.

Te koop een 2-pers. stalen
ledikant met matras.
D 104a, Hengelo GId

Vroege aardappelen te koop.
Peters, Dollemanstraat 3,
Baak, Tel. 05754-365

Te koop rotan wieg met be-
kleding, babykleertjes, bad-
standaard, babysitter f 75.--
Sterreweg 11, Hengelo GId

VOOR UW TUIN

SPOORBIELS

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

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

10 frikandellen

Leverworstje per stuk

325
325
99

Donderdag:

l kg dikke vleesribbetjes
l kg magere speklappen
l kg malse runderlappen
100 gram slagersham

200
389
998
110

Vrijdag en zaterdag:

l kg schouderkarbonade 749
l kg verse kuikenbouten 749
10 bitterballen 99
8 vleeskroketten 200

100 gram gebraden gehakt 99
100 gram rauwe ham 130

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSLAGER

McCORMICK

INTERNATIONAL® tractoren naar LMB

Confectiebedrijf Winkelman B.V.
WIJ VRAGEN

WIJ BIEDEN

EEN MEDEWERKSTER voor strijk- en controlewerk-

zaamheden, eventueel part-time

Tevens kunnen nog enkele meisjes geplaatst worden

als NAAISTER of LEERLING-NAAISTER op de pro-

duktie-afdelingen

Werktijden: hele dagen of van 13.00-17.00 uur

GOED VAST LOON, PRETTIGE WERKSFEER EN

PRIMA SOCIALE VOORZIENINGEN

in een jong en dynamisch bedrijf

INLICHTINGEN Dagelijks aan het bedrijf: Pastoor Thuisstraat 12,

KEIJENBURG - Tel. 1354

Na 17.00 uur:

H. B. G. WINKELMAN, Teubenweg 54, Keijenburg

G. W. B. WINKELMAN, Westerstraat 4, Hengelo GId

Probleemloos
buitenschilderwerk met

BUTS I.Q.

houtconserverend - schimmelwerend
kleurecht - vochtregulerend - geen
bladders - eenvoudige verwerking

LENSELINK
Kerkstraat 1 - HENGELO GLD

„CONCORDIA"
HENGELO GLD

DANSEN

orkest THE STARLETS

f Zondag 9 sept.

4 f

|

orkest DE MUSKETIERS

3 bars vol gezelligheid

<'

^

j :



Inplaats van kaarten

Op maandag 10 september hopen wij met onze

kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

E. J. LETTINK

H. B. LETTINK-JANSEN

Ada en Jos
Ineke en Henk

Hengelo Gld, sept. 1973.

Beatrixlaan 12.

Receptie van 3 tot 4.30 uur in zaal Concordia te

Hengelo Gld.

Op 11 sept. hoopt

OPOE STOELHORST

haar 90e verjaardag te vieren

Gelegenheid tot feliciteren van 4-5.30 uur in zaal

„Den Bremer" te Toldijk.

Toldijk-Steenderen, sept. 1973.

fam. Stoelhorst

U bent ook een graag geziene
kijkgast bij
MODEHUIS LANGELER

Als U maar de moeite wilt doen om U weer
eens even te komen oriënteren op echt veel

nieuws voor mannen in mode najaar-winter

1973-74

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

FEESTAANBIEDING

2kg Clapp's peren

2 kg James Grieve

5 kg klei—aardappelen
1 ZAK

geschrapte worteltjes
PLM. 800 GRAM

1 VERSE BOS

gemengde chrysanten

175
125
175

59

150

FA. WIJNBERGEN
KERKSTRAAT 6 - HENGELO GLD

Hotel Langeler Hengelo Gld
In verband met de opening van onze gemoderniseerde
zaal, zijn wij

zaterdag 8 sept. na l uur
gesloten
ZONDAG 9 SEPT. ZIJN WIJ OPEN

10, 11 en 12 sept. zijn wij ook gesloten

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

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Opening Opening
Inplaats van kaarten

Hierbij wordt u uitgenodigd bij de officiële
opening van onze

gemoderniseerde zaal
op zaterdag 8 sept. a.s.

's middag 4 uur

Na de opening is er tot 's avonds 7 uur ge-
legenheid tot bezichtiging.

U bent van harte welkom.

HOTEL LANGELER
Spalstraat 5 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1212

Opening Opening

Speciale
aanbieding
SPIJKER-
BROEKEN

15.40

Woensdag 5 sept.
DE GEHELE DAG

DANSEN
VANAF 's MORGENS 10 UUR, M.M.V.

ASTRA COMBO

Zaal Win kei ma n Keijenburg

MAAT 140

Maten 116 t.e.m. 167

SPIJKER-
BROEKEN

donkerblauw
korenblauw
bruin

MAAT 140 17.90

Maten 116 t.e.m. 167

HEREN

SPIJKER-
BROEKEN

19.75

Automatiek Langeler
Wegens vakantie gesloten
van 8 t.e.m. 14 sept. a.s.

Dus 15 sept. staan wij weer voor U klaar

MAIS-
HAKSELEN

(kantrijen afhakken onnodig)

Door aanschaf van een nieuwe 2-rijige

zelfrijdende hakselaar, hebben wij nog

capaciteit over
en houden ons hiervoor beleefd aan-

bevolen

LOONBEDRIJF

GROOT ROESSINK
„VAELVELDINCK - HENGELO GLD

TEL 05753-1470

C.J.V. „JONG HENGELO"
Voor de indeling van de groepen van C.J.V. „Jong Hengelo"
is een nieuwe regeling van kracht. De leden zal per stencil
een en ander bericht worden.
Voor zover er plaats is zijn voor de groepen Dartels en
Sperwers, meisjes en jongens uit de 5e en 6e klas basis-
onderwijs hartelijk welkom.

WELFARE RODE KRUIS

Ook dit jaar zullen op de bloedplasma-avond van het Rode
Kruis, afd. Hengelo Gld, op 11 sept., de werkstukken ver-
kocht worden die vervaardigd zijn door de thuiszittende
zieken gehandicapten en bejaarden.
Komt u ook even?
Graag tot 11sept. a.s. in „Ons Huis" 's avonds van 7-10 uur

KLEDING AKTIE
CHR. MUZIEKVER. „CRESCENDO"

zaterdag 8 sept
in Hengelo Gld en omstreken

Weer een aktie voor het

instrumentenfonds van Crescendo

ANLOO BRENGT BEHALVE DE BESLISSING IN DE KAM-
PIOENSSTRIJD TUSSEN GERRIT WOLSINK EN FRANS

SIGMANS, OOK DE TOP VAN DE NEDERLANDSE ZIJ-
SPANKLASSE IN DE STRIJD

Zondag 9 sept. a.s. wordt in het Drentse Anloo de laatste
kampioenswedstrijd in de 500 cc Senioren en Int. verreden.
Hier wordt het landskampioenschap in deze klasse beslist en
komt een einde aan de strijd om het landskampioenschap
tussen Gerrit Wolsink op Maico en Frans Sigmans op de
Yamaha.
Was het vorig seizoen zo, dat van de 5 te verrijden wed-
strijden de 4 beste totaal prestaties telden, voor dit jaar werd
de prestatie per manche met punten gehonoreerd.
In 5 wedstrijden dus 10 manches, waarvan de 8 beste tellen.
Frans Sigmans staat op dit moment 1e, 2e is Peter Willems,
terwij Gerrit Wolsink 3e is.
Doch de schijn bedriegt, want Frans Sigmans haalde tot nu
als beste resultaten 2 eerste, 5 tweede en 1 derde, terwijl
Gerrit Wolsink 6 overwinningen behaalde en 1 tweede plaats
De goede klasseringen van Peter Willems spelen in dit ver-
band geen rol meer, omdat zowel theoretisch als practisch
zijn puntentotaal niet zodanig te verbeteren is, dat hij kans
maakt op het kampioenschap.
Het zal er dus danig gaan spannen tussen Gerrit Wolsink op
de fabrieks Maico (die op wereldranglijst een prachtige 5e
plaats bezet) en Frans Sigmans op de Yamaha van het motor
paleis.
Om kampioen te worden dient Gerrit echter wel één manche
op de 4e plaats te beëindigen. Vroegtijdig juichen, is meest-
al niet zo goed, Ton van Heugten zag daardoor vorig de
titel in de zijspanklasse aan zijn neus voorbijgaan.
Al met al kan men een zeer spectaculair motorcrossgevecht
verwachten op 't snelle en zeer brede circuit van Anloo, dat
bovendien alles van de rijders vergt.
Na de 3 genoemde rijders komen verder aan start de snel
opgeklommen rijders Sietze de Boer, die volgend jaar een
H-nummer heeft, Hans Polsvoort, Lochem op zijn Maico,
Tiny van Erp, de kanshebber op de 4e plaats, de gebr.
Frans en Toon Karsmakers, waarvan de laatste een zeer
goed seizoen rijdt, en niet te vergeten Oby Hiemstra uit

Marum, altijd herkenbaar aan zijn geblokte helm.

Het wordt, nogmaals, een spannende strijd, o.a. ook door het

feit dat voor velen het behalen of verliezen van het H-num-
op spel staat.

Naast de 500 cc Senioren en Int. komen de zijspanrijders in

de Senioren en Int. aan start. Vorig jaar werd op dit circuit

het kampioenschap bevochten en de heren rijders kennen
dus het mooie circuit van Anloo.

Alle Nederlandse toprijders, Rikus Lubbers met Bart Notten

Broer Dirkx, Cor den Biggelaar, Ton, Fons en Paul van

Heugten en Wil van der Laan zullen het publiek ongetwijfeld

laten genieten van spectaculair zijspanwerk.

Doch ook de Hengelose zijspancombinatie Ad Ridderhof en

Jan Koning zullen van de partij zijn, om de ongetwijfeld zeer

vele supporters uit Hengelo Gld en omgeving iets te laten

zien. Deze supporters zullen hun uiterste best doen Gerrit

Wolsink naar de overwinning schreeuwen.

Gelukt dit dan hebben zij 's avonds groot feest in Hengelo G
in zaal Leemreis.

Ook rijdt de klasse 250 cc A junioren een wedstrijd.

De wedstrijden vangen aan om 13.30 uur en het circuit ligt

aan de snelweg van Emmen naar Groningen. Vanuit deze

streek via Raalte, Hoogeveen, naar Assen, valk voor Assen

afslaan richting Veendam. De weg naar het circuit is aan-

gegeven met pijlen en borden.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Honingzoete
WITTE DRUIVEN kg

"1
I

Gesn. SOEPGROENTE
plmlSOgr

ANDIJVIE

CHAMPIGNONS
200 gr

5
5
6

98
SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid zachte VIEUX Itr 945
LONG JOHN WHISKY

FLACON

DE ECHTE

ORANJEBITTER Itr

Vivo panty nylons
36 t.e.m. 42

40 t.e.m. 46

89per paar

per paar slechts IvU

Leuk gesorteerd in

Reformartikelen

VLEES VERS VAN HET MES

RUNDERSTOOFLAPJES 449

MAGERE SPEKLAPJES 219

Magere

lUMLtrm

VERSE BRAADWORST 349

MAGER RIBSTUK

karbo-
nade 379

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

alle aanbiedingen de hele week geldig (geen dagaanbiedingen)

250 gr leverworst
200 gr bloedworst
100 gr rookvlees

98
69

119

150 gr magere ham

500 gr bahmi

129
189

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 59

MAGERE YOGHURT Itr 59

SLAGROOM 0,25 Itr 119

BROOD EN BANKET
Gesneden bruin 69

wit 71
JUWEEL GEUZENBROOD

400 gr van 85 voor 79
Appelreep 179
ORANJE TOMPOUCEN 1AQ

4 voor l T" V

BLOEMEN EN PLANTEN

Prachtig gemengd boeket 1
Cfoseipapier

4 rol

Augurken
grot pot 0,75 Itr

Unox groentesoep geen 108 maar 79
Betuwe gouden conf iture jam

geen 188 maar

Jus d'Orange fles 65

Vivo up
Vivo margarine

Raak sinas

Itr

dubbel kuipje 500 gram

Itr

69

89
89

Dreft
Dubro citroen

reuzenpak van 459 ,geen 399 maar

Omo
dubbelfles van 130 geen 119 maar

groot vat meenemen voor

299

99
1195

limonadesiroop
sin. - f ramb. - gren.

Bambix



Weer een aktie voor het instrumentenfonds

KLEDING-AKTIE CRESCENDO KOMT OP GANG

Zoals onlangs aangekondigd, zou de chr. muziekveren.
Crescendo te Hengelo Gld ate nieuwe aktie voor haar
instrumentenfonds 'n inzameling gaan houden van gebruikte
kleding.
Na velerlei overleg gaat deze aktie gehouden worden op
zaterdag 8 sept. in het dorp Hengelo en omstreken.
Deze kleding-aktie bestaat hieruit, dat huis-aan-huis wordt
rondgegaan of er evt. gebruikte kleding voor deze aktie be-
schikbaar is.
Mogelijk dat men met kledingstukken in de maag zit, welke
niet meer gebruikt worden, en teveel plaatsruimte innemen.
De opgehaalde kleding zal worden ingenomen door een
groothandel, die als verzamelloon, aan de vereniging een
bepaald bedrag zal uitkeren.
Hoe meer gebrui'kte kleding, die naderhand door dezt,
handel wordt doorverkocht, binnen komt, destemeer centen
zal dit gaan opleveren voor het instrumentenfonds.
Modht de a'ktie niet in één dag rondkomen, dan zal deze
worden voortgezet op zaterdag 15 september.
Mochten er dan onverhoopt nog gezinnen zijn, welke ook
kleding voor de genoemde aktie beschikbaar hebben, dan
worden diegenen geadviseerd dit na 15 sept. te berichten
aan de secretaris van Crescendo, dhr. G. Wolsink, Vorden-
seweg 3, Hengelo Gld, tel. 1493, overdag telefonisch te be-
reiken onder no. 7271
T.a.v. de aan te bieden kleding, verzoekt de vereniging
deze wel even te bundelen, des noods met een licht touw
zodat de ingenomen kleding gemakkelijker opgeslagen kan
worden.
Daar deze kledingaktie uiteraard veel tijd vergt, en daar veel
helpende handen bij benodigd zijn, worden personen op-
geroepen, welke bereid zijn, op de dag van de aktie mede-
werking te willen verlenen.
Ook dit kan men opgeven bij de secretaris van Crescendo,
en wel vanaf heden.
Crescendo rekent, evenals bij de onlangs gehouden Rommel
markt, op een goed succes ten bate van haar instrumenten-
fonds.

C.P.B.

De eerste vergadering in dit seizoen werd gehouden op
woensdag 29 aug. in „Ons Huis
Na de gebruikelijke opening door de presidente, mevr.
Hebbink-Zemmelink werd eerst even aandacht gevraagd
voor enkele cursussen, o.a. een naaicursus en een cursus
bloemen en planten verzorgen.
De spreker van de avond, Ds J. P. Kabel begon met enkele
aanwijzingen op de kaart van West Irian, om een duidelijk
beeld te krijgen van het leven en werken daar.
In 1855 begon daar de zending haar zware taak en 50 jaar
zonder resultaat. In 1905 begon het pas goed.
Ds Kabel, zelf uitgezonden als zendingspredikant, kwam in
de binnenlanden terecht, waar alles nog op poten gezet
moest worden, Het zendingswerk ging erg moeilijk omdat
men zo afgescheiden leefde en erg primitief moest werken.
In 1962 ging spreker naar de Hollandia-school, waar hij de
Papoea-predikanten hielp opleiden.
In de pauze tracteerde mevr. Harmsen-Oosterink vanwege
haar 25-jarig huwelijk.
Na de pauze vertoonde Ds Kabel prachtige dia's van West
Irian met zijn altijd groene heuvels en bossen.
Men zag ook dia's van vrouwen die bezig waren met de
v'rsvangst en de verbouwing van sago. Ook de hutten, waar-
in men woonde werden vertoond.
Men kon o.a. zien waar geld van de aktie Kom over de brug
'bleef, de opleidingsschool die werd uitgebreid enz.
De presidente dankte Ds Kabel hartelijk voor zijn duidelijke
uiteenzetting, van de mooie maar zware taak die hij daar ver-
richt heeft. Zij overhandigde spreker een enveloppe met
infhoud. Ds Kabel ging voor in het slotgebed.

IN HENGELOSE ZWEMBAD 3000e DIPLOMA UITGEREIKT

Zaterdagmorgen 25 aug. werd in het Hengelose zwembad

het 3000e zwemdiploma uitgereikt aan Erika Meijerman uit

Velswijk-Zelhem. Dit gebeurde natuurlijk met enig vertoon.

Er bestond een grote belangstelling, mede door het feit, dat

een groot aantal kinderen deze morgen het begeerde di-

ploma kon behalen.

Alvorens het 3000e diploma werd uitgereikt hield de voor-

zitter van de zwembadstichting de heer W. Geurtzen een

kort overzicht.

Dit weekend waren 23 personen voor verschillende diploma's

geslaagd.

Aan 96 kandidaten werd A uitgereikt, aan 62 B, aan 61 per-

sonen werd door de heer Aalbers het C-diploma uitgereikt.

Verder aan 10 kandidaten het D-diploma en 11 het E-di-

ploma en voor F behaalden 3 personen een voldoende.

Na al deze bekendmakingen werd het 3000e diploma getrok-

ken. Badmeester van Aken trok het nummer, dat correspon-

deerde met het nummer van Erika Meijerman.

Voorzitter Geurtzen overhandigde haar een enveloppe met

inhoud.

Op 7 sept. zullen er schoolzwemwedstrijden worden ge-

houden, terwijl op 15 sept. voor de laatste maal dit jaar

diplomazwemmen voor alle diploma's plaats vindt.

Gemeente
Hengelo Gld

HENGELO IN AKTIE VOOR KIND IN NOOD

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld heeft besloten mede

te wer'ken aan de inzamelingsaktie voor het jubileumge-

schenk.

De koningin heeft bepaald dit geschenk beschikbaar te

stellen ten behoeve van Het kind in nood.

Daartoe heeft het gemeentebestuur zich gewend tot de ver-

enigingen, teneinde te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk

leden zich beschikbaar stellen om de aktie volledig te doen

slagen.

KOM EENS PRATEN

i

want wij hebben voor mannelijke en vrouwelijke mede-

werkers meerdere plaatsen vrij

u vindt bij ons:

goede sfeer

goede verdiensten - winstuitkering - kleed- en
fietskostenvergoeding

vast werk dichtbij huis: en dat is u toch ook wel
wat waard

binnenkort een 4 V urige werkweek

3 weken zomervakantie en nog snipperdagen naar
eigen keuze

goede sociale voorzieningen

dus

KOM EENS PRATEN
dagelijks aan onze fabriek of telefonisch:
vraag dan naar dhr. H. Maalderink

sportschoenfabriek b.v.
HENGELO GLD - TEL. 05753-1717*

Kerkdiensten

ZONDAG 9 SEPT.
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. P. Kabel

10 uur Jeugddienst

Goede Herder Kapel
10 uur Eerw. heer G. Smit, Vorden

Vrljz. Herv. Kerk

Geen dienst

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
0.30-10 uur

RJC 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.

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Culeman, tel. 1397

R.K. Kerk Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
uur stille H. Mis. 0.30 uur H. Mis, 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds O
uur R.K. kerkdienst.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-0.30 uur. . _..
Hoof d leidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur.

Maatschappelijk werk Henfelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 910 uur. Spreekuur:
dinsdags van 0-10 uur; donderdaga van 10
tot 20 uur.

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1662. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 0-10 uur. » , ,
Spreekuur: woensdags van 0-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 10-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
fel. 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 8.30-0 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,
Tel. 05755-236

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

Ef el oliehaarden
BETER ZIJN ER NIET

Alle modellen In voorraad bij

„De Heide Smid"
Varsselseweg 41 - Hengelo G.

Tel. 05753-7271

Halle-Heideweg 12-16 - Halle
Tel. 08343-218

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO CLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

BOEK UW VAKANTIEREIS

BIJ DE RAIFFEISENBANK
Voor foto- art.

Wolters
boekhandel


