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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

Maandag en dinsdag

„Vlugklaardag'

500 gram

uerse worst

3 stuks

Gelderse schüuen

3 stuks

Beierse braaöworst

150 gram gebr. gehakt 98

BIEDT U

Woensdag

500 gram

schouderkarbonade 298
500 gram

6EHAKT met Kruiden 198
Hierbij:

159 gr. onlbiitspeh 99

DONDERDAG

500 gram

500 gram

malse rimtierlappen 348
3 stuks

tartaar 198

spehtappeo 168
500 gram

malseuarhenslappen298

Vrijdag en zaterdag

schouderkarbonade 500 gram

SOEPVLEES (m.kl.b.), 500 gram

FRIKI BRAADKUIKENS, 500 gram

OSSESTAART, 500 gram

RUNDERROLLADE, 100 gram

GEK. LEVER, 100 gram

Voor- en achterbouten tegen scherp concurrerende prijzen

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

RAADHUISSTRAAT 7 - HENGELO KEURSUGER

Inplaats van kaarten

BENNIE ABBINK

en

HERMIEN TOONK

geven U, mede namens hun ouders,

kennis van hun voorgenomen huwelijk,

waarvan de voltrekking zal plaats vinden

op donderdag 27 aug. om 1.30 uur ten

gemeentehuize te Hengelo GId.

Kerkelijke inzegening om 2.15 uur in de

Goede Herder Kapel te Veldhoek, Hen-

gelo GId door de weieerwaarde heer

Ds J. J. van Thiel.

Hengelo GId, E 87

Hengelo GId, F 94

augustus 1970

Toekomstig adres: B 46 Dunsborg,

Hengelo GId

Receptie van 4-5 uur in zaal Langeler

te Hengelo GId

ambtenaren
snaarregelingen
Bent u ambtenaar bij het rijk,
de provincie of de gemeente;
of werkt u bij het onderwijs?
Dan kunt u elke maand een
gedeelte van uw salaris
laten storten op een speciale
rekening bij de Raif feisen-
bank. Naast de reeds
hogere bankrente ont-
vangt u van uw werkge-
ver een extra premie
van 15 of 25%.
De Raiffeisenbank
kan u er alles over
vertellen!

RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

KASTANJELAAN l - Telefoon 05753-1294
KAPELWEG, VELDHOEK, gem. HENGELO (Geld.)

Telefoon 05736-369

U heeft de EERSTE KEUS uit onze nieuwe

collectie

winterstaffen

Schröder BIJ DE KERK

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt.

dezelfde dag nog klaar

Foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77, ZUTPHEN

Telefoon 3539

GERRIT SCHOUTEN

en

HENNY WESSELINK

hebben de eer u, mede namens weder-

zijdse ouders, kennis te geven van hun

voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-

trekking D.V. zal plaats vinden op vrijdag

21 augustus om 1.30 uur ten gemeente-

huize te Hengelo GId.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo GId door de wei-

eerwaarde heer Ds J. J. van Thiel.

Vorden, Deldensebroekweg 8

Hengelo GId, E 59

augustus 1970

Voorlopig adres: E 59, Hengelo GId

Receptie van 3.30-4.30 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo GId

PHILIPS

Wasautomaten
voor 4!/2 tot 5 kg was

met centrifugewerking

649.

Tijdelijke inruil 1OO

Voor vakkundige plaatsing en service

WINTERS
Spalstraat 8-10

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER



Vakantie

rrui 24 aug.

t.e.m. 2 sept.

J A N S E N 'i Schoenenhuis
HENGELO GLD

Voor PUCH bromfietsen

reeds vanaf

Uw adres:

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 - Tel. 7278 - Hengelo Gld

Biedt zich aan werkster
voor 2 halve dagen per
week. Adres bur van dit
blad

GEVRAAGD
wegens huwelijk der tegen
woordige

een dagmeisje

Mevr. van Dijke
Kastanjelaan 14, Hengelo

MOETEN UW FOTO'S

vakwerk zijn

dan bruidsloto's en
reporlaoe.s

van DOLPHIJN

Te koop een z.g.a.n. race-
fiets, nog geen jaar oud.
Prijs ƒ 175.—. Krijt Lelie-
straat 26, Hengelo Gld

Kerkdiensten

ZONDAG 23 AUG.
Nod. Herv. Kerk

8.30 uur ds Jansen
10.00 uur Ds Jansen

bed. H. Doop

Goede Herder Kapel

10 uur Dr A. van der Hoeven

Herv. Kerk

Geen dienst

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.

R.K. Kerk Keyenburg

Zaterdag 7.30 uur n.m. H. Mis. Zondag v.m
7.30 uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis. 11
uur stille H. Mis. In Zelhem zaterdagsavonds

6 uur R.K. kerkdienst

Zondagsdlenat doktoren
Spreekuur en boodschappen (alleen voor

spoedgevallen) zaterdag en zondag van

9.30-10.00 uur

Dr. Hanrath, telefoon 1277

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr. Foeken, Hummelo. Tel. 08348-236

Maatschappelijk werkster
Mej M. Kersten, spreekuur dinsdagmiddag
4-5 uur Groen** Krulspebouw. telefoon 1397

Hoofdleidster Gezinsverzorging

Mej. H. LenseHnk, D 19, Tel. 1216, b.g.g

05752-1772 (mej. Kersten)

Spreekuur 8.30-9.30 uur behalve zaterdags

Zondagsdlentt dierenartsen

Dr. van Nle telefoon (05754) 436 b.g.g. 008

Wat kunnen wij er aan doen?
Deze vraag lijkt zo onschuldig, maar is het in wezen
niet. Het is namelijk een vraag met twee betekenissen
en het hangt er van af hoe U de zin beklemtoont.
Het was tijdens een gesprek over kankerbestrijding
dat deze vraag in een betekenis werd geuit, die veel
kommentaar uitlokte. De klemtoon viel namelijk sterk
op het woordje „wij", waardoor de vraag een sterk
defaitistisch karakter kreeg.
Het felle kommentaar was volkomen begrijpelijk, want
de bestrijding van kanker is juist een zaak die in
handen is gelegd van het partikulier initiatief. Een
zaak die ons allen aangaat en voor ons allen moet
worden gewonnen.
De klemtoon in deze zin, daar gaat het om. Deze dient
met nadruk te vallen op „DOEN". Wat kunnen wij er
aan DOEN!, want doen moeten we en zo goed mogelijk
Een deze dagen organiseert het Koninging Wilhelmina
Fonds weer de jaarlijkse kollekte voor de kankerbe-
strijding Ruim twintig jaar geleden begon de georga-
niseerde strijd tegen de kanker. In de afgelopen jaren

ontstond een gedegen front tegen deze ziekte; rukte
het wetenschappelijk leger op; boekte men succes-
sen, die het uitzicht op de overwinning op kanker nader
bij brachten en nog steeds brengen. Werkten in 1949
de twee instituten, het Nederlands Kanker Instituut en
het Rotterdams Radio Therapeutisch Instituut op be-
scheiden wijze aan het kankeronderzoek, in de loop
der tijd konden deze twee belangrijke onderzoekings-
centra zich op niet mis te verstane wijze verder ont-
plooien, terwijl thans bovendien in een dertiental
plaatsen in ons land kleinere universitaire en regionale
centra een grondig kankeronderzoek helpen bevor-
deren. Dit, en nog veel méér is in deze jaren bereikt,
door de offervaardigheid van het nederlandse volk.
Maar er moet nog veel méér gebeuren, terwijl, even-
als op welk ander terrein dan ook, de kosten jaarlijks
schrikbarend stijgen.
En weer rijst de vraag: wat moeten wij er aan DOEN?
Er iséén antwoord: geven - gul geven als Uw bijdrage
wordt gevraagd voor dit doel. Deze kollekte gaat ons
allen aan, daarom geven we. Dat moeten we DOEN.

4e Kampioenswedstrijd

te Winterswijk.

Zondag 23 augustus a.s. organiseert de Winters-
wijkse motor- en autoclub WIMAC weer haar jaarlijks
terugkerende motorcross op circuit 't Rommelgebergte
De club is er in geslaagd een programma samen te
stellen waarbij het in de verschillende klassen niet aan
spanning zal ontbreken. Om maar te noemen: de 50 cc
junioren, de beginnelingen in de motorsport, die
elkaar vaak op een verschrikkelijke doch zeer spor-
tieve manier bestrijden. In deze klasse zullen onge-
twijfeld wel enige streekgenoten aan de start ver-
schijnen.AI met al een klasse die veel spanning zal
brengen.
Dan de zijspanklasse, een van de spectaculairste
klassen uit de motorcross. Dit komt doordat de
rijder en zijn bakkenist vaak de meest acrobatische
toeren ten toon spreiden.
Het is een klasse waaraan het publiek altijd zeer
veel plezier beleeft. Ook hier zullen wel enige streek-
genoten deelnemen.
Het klapstuk van deze wedstrijden is natuurlijk de
wedstrijd om het kampioenschap van Nederland in
de 350 cc en hoger. Deze wedstrijd is de 4e uit een
reeks van 5.
Het kampioenschap in deze klasse is de laatste jaren
vooral bij de rijders maar ook bij het publiek in belang-
rijkheid gaan toenemen, daar een goede eindklasse-
ring recht geeft op deelname aan de Grand Prix.
Bij iedere wedstrijd om het kampioenschap barst de
strijd dan ook in alle hevigheid los, getuige de zeer
spannende wedstrijden die reeds verreden zijn in
Emmen, Axel en Lochem.
De cross van a.s. zondag zal wel heel spannend
worden, want het is niet uitgesloten dat in Winterswijk
de beslissing om het kampioenschap zal vallen.
Bij het bekijken van de stand na 3 wedstrijden, staat
Gerrit Wolsink ongenaakbaar bovenaan met het
maximale aantal punten van 90. Hij heeft dus zondag
ook de beste papieren en gezien zijn uitstekende vorm
mag men dus wel enige hoop koesteren, getuige zijn
prachtige 3e plaats in de Grand Prix van Luxemburg.
Doch er zijn nog meer kanshebbers om er maar
enkele te noemen: Frans Sigmans met 80 punten,
Peter Willems met 77 punten en Pierre Karsmakers
met 76 punten. Deze drie namen kunnen voor veel
spanning zorgen, daar zij zich niet zonder meer ge-
wonnen zullen geven. Men zal dus een zeer harde
strijd kunnen verwachten om de ereplaatsen.

En wat te denken van een JanKeizer en Jo Lammers,
ook een paar mannetjesputters, die dit seizoen met
veel pech te kampen hebben, ook zij kunnen voor ver-
rassingen zorgen als de pechduivel weg blijft.

Een zeer aangename verrassing is het rijden van Jan v.
Beek uit Zelhem. Jan die dit seizoen voor 't eerst in de
seniorklasse uitkomt, heeft zich 64 punten bij elkaar
gereden. Nog 16 punten en hij heeft een internationaal
startbewijs op zak. Ook voor hem is Winterswijk dus
zeer belangrijk.

Verder zullen o.m. aan de start verschijnen: Henk
Wassink, Jo Hoefman, Han Vels, Jo Roelofs, Jan
Sevink.

Niet alleen voor de rijders, doch ook voor het publiek
dat ongetwijfeld in grote getale naar 't Rommelge-
bergte zal trekken, zal veel spanning heersen.
Vooral de supporters van Gerrit Wolsink, verenigd
in een flinke supportersclub onder de naam van hun
favoriet, zijn zeer gespannen en benieuwd naar de
afloop van de cross. Dit omdat Gerrit kans maakt
in Winterswijk kampioen te worden. Deze wedstrijd
is het gesprek van de dag en daardoor kan men
rekenen op een groot aantal mensen, die hun favoriet
tot het uiterste zullen aanmoedigen.

Het kan dus zondag in Winterswijk enorm gaan span-
nen en de naam van het circuit doet dus alle eer aan.

Het ciruit is gemakkelijk te vinden, door het volgen
van de pijlen, die geplaatst zijn door de BP.

HAMOVE-races

groeien uit tot een TT

Het wedstrijdsecretariaat van HAMOVE heeft dezer
dagen contact gehad met de heer Horst Briel, hoofd-
redacteur van het Duitse motorblad Das Motorrad.
De heer Briel kwam in Hengelo Gld om zich te oriën-
teren over de sterkte van Duitse renners die op 30
aug. aan de start zullen verschijnen.
Ook werd het circuit beproefd, dit in gezelschap van
nog 2 Duitsers op 750 cc Renn-BMW's. Allen waren
vol lof over de prachtige baan.
Er waren zeer veel inschrijvingen uit Duitsland binnen-
gekomen en op 40 inschrijvingen zijn mede aan de
hand van besprekingen selecties toegepast.

Met medewerking van meerdere deskundigen op
motorsportgebied zijn de allerbeste rijders aange-
streept en zullen slechts Duitse toprenners over alle
klassen verdeeld aan de start verschijnen.
Zo zal o.m. Karl Hoppe als een der allerbeste op een
zeer speciale machine op de Varssel-Ring rijden.
Hij verschijnt hier op de Münch URS.

Ook schreef in Paul Eickelberg die in twee klassen

zal rijden, n.l. de 350 cc met een Yamaha en de 500 cc

met een Norton Manx.

Op het programma zal ook de naam verschijnen van

Toni Gruber die met een speciale watergekoelde

125 cc Maico heeft ingeschreven, ook rijdt Manfred

Bernsee een Maico. Deze coureur werd in Assen door

pech achtervolgd maar de HAMOVE heeft het con-

tract met deze renner ondertekend.

Bernsee staat 3e op de wereldranglijst en met deze

Maico rijders komt de complete fabrieksteam met

service naar de Varssel-Ring.

Het schijnt de Duitse renners er veel aan gelegen te

zijn naar Hengelo Gld te komen, zo zal Ernst Hiller

zijn gloednieuwe 125 cc Yamaha rijden. Hiller die een

uitgesproken 500 cc rijder is zal in Hengelo deze kleine

machine rijden, waarbij iedereen die er bij geïnteres-

seerd is, benieuwd zijn naar de prestaties van Hiller.

De 250 en 500 cc klasse zal getypeerd zijn door de

deelname van Hans-Otto Butenuth, die als enigste

met een BMW speciaal zal rijden op de Varssel-Ring

Met de Nederlander Rob Noorlander (die de enigste

in ons land is met een BMW speciaal) zijn dat de

BMW renners die het zwaar te verduren krijgen.

De concurrentie wordt bijzonder groot op 30 augustus

en uit alles blijkt dat er een zeer grote belangstelling

bestaat rondom de eerste internationale wegraces

op de Varssel-Ring te Hengelo Gld.

Mede door het feit dat de renners grote belangstelling

hebben om deel te nemen is het vanzelfsprekend dat

ook de pers over de grens zeer veel aandacht be-

steedt aan de wegraces te Hengelo Gld. Het zijn daar

niet alleen de motorsportbladen maar ook regionale en

zelfs de grote dagbladen hebben in hun sportpagina's

al geschreven over de kansen van de Duitse renners

te Hengelo Gld. Zo besteedden de Kölnische Rund-

schau alsook de Bonner Zeitung al meerdere kolom-

men nieuws aan deze attractieve wedstrijden in Hol-

land.

Uiteraard zijn ook naast deze Duitse inschrijvingen

al zeer veel coureurs die contact hebben opgenomen

met het secretariaat te Heneglo Gld, waar uiteinde-

lijk de officiële contracten worden afgesloten.

De wereldklasse van de motorrensport die op 30 aug.

naar Hengelo Gld op de Varssel-Ring komt, is een

gebeuren waar nooit iemand aan gedacht zal hebben.

Het wordt een tweede TT.

Slijterij LEEMREIS
THANS VERKRIJGBAAR

slijters Tap-Bier
f o.si

Originele halve liters (50 cl)

E.H.BO.-CURSUS

De katholieke nationale bond voor E.H.B.O., afdeling
Hengelo Gld-Keijenburg start dit jaar met een nieuwe
cursus E.H.B.O. nieuwe stijl.
Gezien de vele ongevallen in huis, verkeer en be-
drijven behoeft het belang van een goede eerste hulp
niet nader te worden toegelicht.
De cursus omvat 12 lessen staat onder leiding van de
docent dokter Hanrath.
Toelating: leeftijdsgrens 16 jaar bij aanvang van de
cursus.
Voor nadere inlichtingen en opgave zie de advertentie
in dit blad.

OPBRENGST COLLECTE ROODE KRUIS

De collecte van het Roode Kruis die dit jaar in Hengelo
werd gehouden heeft het prachtige bedrag opgebracht
van ƒ 2.499,60.
Alle collectanten en gevers en geefster wordt van
harte dank gebracht voor dit mooie resultaat.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot J. Sueters slaagde te Enschede
voor het diploma vakbekwaamheid slager.
De geslaagde is in dienst van Wansink Vivo super-
markt.

HOTEL

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Tel. 1274

GEVRAAGD

zelfstandige hulp
IN KEUKEN en eventueel voor de BEDIENING

HENGELO'S ZWEMBAD IN BELANGSTELLING

Nu al voor het tweede seizoen achtereen passeerden
100.000 bezoekers de controle van het zwembad te
Hengelo Gld.
Ditmaal was Marga Burghout (Ruurloseweg) de ge-
lukkige om uit handen van de voorzitter der zwembad-
stichting de felicitaties in ontvangst te nemen. Als
geschenk voor deze mijlpaal kreeg zij een abonne-
ment voor het gehele gezin toebedeeld.
De heer Geurtzen noemde dit een zeer verheugend
verschijnsel dat mede aantoont, in welk belang Hen-
gelos' zwembad staat.

Hij hoopte dat hiermee ook door hogere instanties
de dringende noodzaak van uitbreiding van het zwem-
bad wordt ingezien.

Aan de badmeester de heer G. van Aken en zijn hel-
pers werd ook dank gebracht voor de goede zorgen
die ook mede bepalend zijn geweest voor het bereiken
van zo'n hoog aantal bezoekers in Hengelo's zwembad



Een volledig assortiment, modern gebracht

Kwaliteit voordeelprijs en vlot bediend
Dat is de superslager

PER PAK

THEE

THEEZAKJES

HARING IN TOM.SAUS

Soepgroente

per pakje van 79 voor 69

per doos van 89 voor 79

200 gram 69

3 BLIKJES

VRUCHTENHAGEL

UNOX TOMATENSOEP

MAGGI AROMA

69
400 gram

blik

van 147 voor

79

89

137

PAK 500 GRAM

BISCUITJES

ZOUTE PINDA'S

VENZ REPEN

2 pak 89

300 gram van 116 voor 99

8 stuks 115

Leuke strotassen 298
f^ ̂  ̂ 9 ̂  l • f ̂  ̂  \J ^"^^^^ ^^^^^ ^^^^^

DEZE WEEK

3 FLES 98
Theedoeken

2 SLECHTS 269
De supermarkt uw groenteman

PRACHT

PRONKERS

PRACHT SLA

HOLLANDSE PRUIMEN

TOMATEN

kg

2 krop

kg

kg

79

49

85

79

Précose de
Trévoux

Heerlijke handpeer 2 kg

DE HELE WEEK

MALSE

SLAVINKEN

HACHEVLEES

3 voor 159

279

Verse braadworst
OOK DE HELE WEEK

258
DIK SPEK

HIPS

149

225

WOENSDAG EN DONDERDAG

198 elke 2e 500 gram

RIBBETJES

VERSE LEVER

MALSE

89

189

Varkenslapjes 289
VRIJDAG EN ZATERDAG

ONZE BEROEMDE

l-
SCHENKEL

OSSESTAART

HAMLAPJES

PUUR MAGER

Rosbiel

Schouderkarboiiade
VOOR UW LEKKERSTE BOTERHAM

100 GRAM SNIJWORST

100 GRAM RAUWE HAM

250 GRAM BOERENLEVERWORST

100 GRAM BACON

59

139

98

VERSE Eieren 10 STUKS 109



MOTOCROSS WINTERSWIJK
Zondag 23 aug.

Circuit „'t Rommelgebergte"

500 cc Sen. en Int.

meetellend voor het kampioenschap van Nederland met o.a.:

Wolsink, Sigmans, Karsmakers, Keizer, Willens, Lammers

Zijspanlclasse

50 cc junioren

Aanvang 13.30 uur

T ) K A A K
L ICHTENVOORDE - GROENLO - TEL (05443) 1 8 09

INSCHRIJVING VOOR

D A N S L E S S E N

Waar gaan zij dansen? Hoe wordt er gedanst? Hoe is de omgang tussen de jongelui en wie leidt het dansen?

Een der vele vragen die men zich kan stellen, als zij 'savonds het huis verlaten.

En het is juist dat veel besproken en vaak omstreden dansen, waarover zo weinig bekend is, en waarover

goede ouders zich zorgen maken.

WAAROM DANSSTUDIO KAAK?

Wij begrijpen dat het voor de aspirant-danser niet eenvoudig is zijn keuze te bepalen, waar hij of zij les gaat

nemen.

Wij willen U bij deze keuze graag behulpzaam zijn, want onze studio verzorgt de juiste klubs voor U.

Wij kunnen U, door onze vele relaties indelen bij de voor U meest passende klubs, n.l. beginners, gevorder-

den en wedstrijdklasse.

Bovendien staan onze lessen bekend, leerzaam en

gezellig te zijn.

Onze tijd vereist bijzondere aandacht voor nieuwe

dansen, vandaar dat dit jaar

discotheek en popdancing

in ons lesprogramma is opgenomen.

DAAROM DANSSTUDIO KAAK

Wist U dat wij:

in het kader van de AVRO-televisie een 1e, 2e en 3e

plaats behaalden en dat 2 paren toen een 10-daagse

reis naar Engeland wonnen?

de derde plaats van Nederland behaalden bij de Neder-

landse kampioenschappen 1967, 1968 en 1969 voor

professionals?

demonstreerden op het galabal van de stedelijke

universiteit van Amsterdam?

juryleden waren bij vele nationale en internationale

danswedstrijden o.a. AVRO danstest 1968 voor de

televisie?

kampioen van Nederland 1970 werden in de D-klasse?

Dit paar van Dansstudio „Kaak" werd

kampioen van Nederland 1970 in de

D-k!asse

Inschrijving:

Keijenburg: zondag 23 aug. van 10 tot 12 uur in zaal Winkelman.

Steenderen: vrijdag 21 aug. van 20 tot 22 uur in zaal Beuseker.

Bij inschrijving ƒ 3.— voldoen.

Int. Motorraces 30 aug. Hengelo G

"CONCORDIA"

Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG 23 AUG.

dansen
met medewerking van

Hamaland Combo

AANVANG 7 UUR

2 BARS GEOPEND

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 24 t.e.m. 29 aug.

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 Hengelo Gld

De Katholieke E.H.B.O.
KEIJENBURG - HENGELO GLD

start in september weer met een

cursus

E.H.B.O.

IN HET WIT-GELE KRUISGEBOUW

TE KEIJENBURG

Inlichtingen en opgave bij:

Zr Lucie Marie, Maria Postel, Keijenburg

H. Kruis, Teubenweg 5e, Keijenburg

Th. Rondeel, D 48, Bekveld

Mej. T. Lamers, Eckhorsterstraat 12, Velswijk

Mej. W. Besselink, Raadhuisstraat 9, Hengelo Gld

Mevr. G. Waenink-Wissink, Wilhelminalaan 10,

Hengelo Gld

BLIJF FIT, FIETS

BATAVUS RIJWIELEN
LOPEN LICHTER EN KOSTEN MINDER!!!!

HARMSEN EN GEURTSEN
DE SPECIAALZAAK

Attentie!!!

Zeer geachte jongens en meisjes

Jullie allen willen immers toch een prettige werk-

kring, met goede sociale voorzieningen en daarbij

tevens zeer goed worden beloond???

Natuurlijk!!

Dan komt U, natuurlijk geheel vrijblijvend, eens

rustig praten bij:

NV Textiel- en Piasticbedrijf

GEBR. MORSSINKHOF

Vorden

Zutphenseweg 35

Lichtenvoorde

Esstraat 2

Zieuwent

Harreveldseweg 32

Lichtenvoorde

Dieschstraat 16

Wilt U ons bezoeken, bel dan even voor een

afspraak. Tel. 05752-1340

Gaan uw kinderen op een goede fiets weer naar

school??

Laat hem door ons vakkundig REPAREREN of

VERVANGEN door een nieuwe.

Wij hebben een grote keuze KINDER-, SPORT-

en VOUWFIETSEN

FA. J. TH. SLOTBOOM
B 98 Hengelo Gld


