
Wensink Ruurlo BV 

Aan: relaties van Wensink Ruurlo BV en Kleinhesselink BV 

Bentelo, februari 2023 

Betreft: opening nieuwe vestiging Kortier Mechanisatie in Ruurlo 

 

Geachte relatie, 

Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van een belangrijke verandering binnen onze 

bedrijven.  

Dick Wensink is wegens gezondheidsredenen, afgelopen herfst met de mechanisatieactiviteiten en 

konstruktie werken gestopt. Hij heeft gezocht naar een oplossing om de klanten goed over te dragen 

en heeft een deal gesloten met collega CLAAS dealer Kortier uit Bentelo.  

Met ingang van 1 maart 2023 opent Kortier Mechanisatie haar tweede vestiging in de panden van 

Wensink aan de Haarweg 3 in Ruurlo. Deze vestiging wordt geleid door Martin Hag, medewerker van 

Kortier. 

Tegelijkertijd zullen Kleinhesselink eigenaar Herman Hummelink en z’n medewerkers in dienst 

treden van Kortier Mechanisatie en gaan werken in de vestiging Ruurlo. Kleinhesselink aan de 

Tolhutterweg zal worden gesloten. 

Wij zijn er trots op dat we met deze oplossing de belangen van de klanten van Wensink en 

Kleinhesselink optimaal kunnen blijven bedienen vanuit een bekend adres met de vertrouwde 

merken én de vertrouwde mensen. 

Graag willen wij u uitnodigen: Vrijdag 24 maart a.s.  van 10.00 u  tot 21.00 u  

                                                      en zaterdag 25 maart van 10.00 tot 17.00 uur 

Zodat u met ons , en wij met u kennis kunnen maken. 

Tijdens dit gezellige samenzijn willen wij op Vrijdag Dick en Ria Wensink   bedanken voor de 

jarenlange inzet voor dit mooie bedrijf. Dit zal geschieden omstreeks 15.00 uur . 

We zijn op dit moment volop bezig met de voorbereidingen en zien ernaar uit om u zeker vanaf 

maandag 27 februari in Ruurlo van dienst te kunnen zijn. 

Voor eventuele vragen kunt u uiteraard bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet, 

Kortier Mechanisatie Ruurlo , Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo 

      Wensink Ruurlo  BV Kleinhesselink  BV 

Martijn Kortier  Martin Hag  Dick Wensink  Herman Hummelink 

 

0547-292267  06-52377396      06-57571798 


