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ste
KEIZER
SCHILDERS
- BEDRIJF
HENGEVELDE
KLEINSMAN
VLEES-EN PARTYSERVICE
BENTELO
KOLENBRANDER
GRONDVERZET - BEDRIJF
ZENDEREN
KROOSHOOP
BLOEMEN - CENTRUM
DELDEN
LA LUNA BSO
BUITENSCHOOLSE OPVANG
DELDEN
LAMERS
HUISHOUD - ARTIKELEN
DELDEN
Nota bene: LAMMERSEN
na afloop van de laatste
is het geen probleem
BOUW -wedstrijd
BEDRIJF
DELDEN dat
LEFERINK
DELDEN
-bij mooi weerde nooddeurenSCHOENEN
open staan. Ook voor de
LENFERINK
CAFETARIA
DELDEN
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de
LENTELINK
SCHILDERS - VERFSPECIALIST
HENGEVELDE
nooddeuren een
uitzondering
worden
gemaakt.
Glas langs de
lijn dient
LOON
VAN
MANNEN –
MODE
DELDEN
echter zoveel MARIBRI
mogelijk te worden
voorkomen,
omdat altijd het
gevaar
HEKWERK
- AUTOMATISERING
DELDEN
MEEN
BROOD
BANKET
DELDEN
op de loer ligt dat
er scherven op
het -speelveld
terecht komen.
MEIER HORECA
HORECA SERVICE
HENGELO
MENSINK van SV Delden,
HOVENIERS EN TUINBESTRATING
DELDEN
Namens het bestuur
MENSINK
HOVENIERS
DELDEN
MERCOM
CONTAINERS - TRANSPORT
GOOR
Jan Holterman,
wedstrijdsecretaris
MOLENKAMP
KUNSTSTOF - KOZIJNEN
BORNERBROEK
MOOI DELDEN
CAMPING
DELDEN
MORSINK
MODELMAKERIJ
DELDEN
MORSSINK
BOUW - MATERIALEN
DELDEN
MUTA SPORT
TEAMSPORT - SPECIALIST
ALMELO
NOBBENHUIS
TEXTIEL - HANDEL
DELDEN
OALDERSHOES
GASTERIJ - RESTAURANT
DELDEN
OLDENHAVE
INSTALLATIE - TECHNIEK
BORCULO
OTTEN VAN
TECHNISCHE INSTALLATIES
DELDEN
ste
OUDE NIJHUIS
BILJART - HANDEL
DELDEN
OUDE WESSELINK
RIETDEKKERS - BEDRIJF
AMBT - DELDEN
PEPER
INSTALLATIE - BEDRIJF
DELDEN
PERIENCE STAGE
DRIVE IN SHOWS
DELDEN
PROFIX
AUTOSCHADE
GOOR
RAAB KÄRCHER ESHUIS
BOUW - MATERIALEN
HENGELO
RABOBANK TWENTE
BANK - ZAKEN
DELDEN
ROBERS ADVOCATEN
ADVOCATUUR
HENGELO0
ROESCHER
ZONWERING
ROKRAMIX
BETON - CENTRALE
ENSCHEDE
RUPERT
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
DELDEN
SIEMAR
ZONWERING
DELDEN
SIERBESTRATING DELDEN BESTRATING
DELDEN.
SMITTIES
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
DELDEN
SONNEVELD
AUTOSERVICE
DELDEN
SPECKMANN
KAPSALON
DELDEN
STAALBOUW TWENTE
STAALPRODUCTEN
DELDEN
STAGE SOLUTIONS
DRIVE-IN SHOWS LICHT & GELUID DELDEN
TGO
TECHNISCHE INSTALLATIES
HENGELO
TEN VREGELAAR
AANNEMER – BOUWBEDRIJF
DELDEN
UNIVÉ OOST
VERZEKERINGEN
DELDEN
7
V. H. RECLAME
RECLAME 0NTWERPERS
DELDEN
VAANHOLT
AUTO’S
DELDEN
VEHOF
INSTALLATIE – BEDRIJF
DELDEN
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Kortom:

VINCENT
VIOS DANSCAFE EN CLUB
VOS
WESSELS
WESTERHOF
WONING
VAN DER
bene:
na afloop
van de
ZUITHOF

ste
ZON – WERING
HORECA
BOUW – AANNEMINGSMIJ
BABYDROMEN
KAAS – HANDEL
FIETSENwedstrijd
– HANDEL is het
laatste
AUTOBEDRIJF
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HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
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Univé’s waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen
lopen. Want bij het Univé-kantoor
bij u in de buurt staat de deur
wagenwijd open. U bent van harte
welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage
premie, een uitgebreide dekking en
een perfecte service.
Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van
het Univé-kantoor bij u in de buurt!

