
41e jaargang no. 52 Woensdag 27 dec. 1972

NIEUWJAARSDAG l JAN

orkest

De Flamingo's

NCORDÏA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Derksen's Goederenhandel
wensten vrienden, beken-

den en cliënten

een voorspoedig 1973

Bruii's levensmiddelenhandel
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Bennie Willemsen, Varkenshandel
wenst allen een

voorspoedig 1973

Grootbod's woninginrichting
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Bijenhof aannemersbedrijf
Doe-het-zelf centrum

wenst allen een

voorspoedig 1973

B. J. Lebbink, molenaar
wenst allen een

voorspoedig 1973

Regelink
Garage - autorijschool

wenst allen een

voorspoedig 1973

Fa. H. A. J. Besselink
wenst allen zalig nieuwjaar

Makelaar,- assurantie- en

accountantskantoor

Beunk en Niesink
wenst allen zalig nieuwjaar

Architektenbureau

J. A. Heijink
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

:
Woninginrichting Manufacturen

DISBERGEN l

wenst een ieder een goed en

gelukkig nieuwjaar

In 1973 vindt u bij ons?

Een pracht collectie GORDIJNSTOFFEN

VLOERBEDEKKING in goede en bekende kwaliteiten

Voor MEUBBELEN alles van topkwaliteit

Is uw club of bankstel aan nieuwe bekleding toe; ook hierin

kunnen wij u van dienst zijn

Onze MANUFACTUREN-AFDELING is ruim voorzien van

dames- en herenonderkleding, wol, werkkleding enz. enz.

OOK IN 1973 WILLEN WIJ VOOR U KLAAR STAAN MET

goede voorlichting, afwerking en service

< (

i j

PRESTATIE WORDT GELEVERD DOOR TRACTOREN UIT DE UNIEKE

Formule S-serie
DE TRACTOREN VAN

MG GORMIGK International
VAN 30 TOT 120 PK

De zwaardere types met IGOO-toeren aftakas als standaarduitvoering

Neem nu b.v. onze 1046, die op diverse plaatsen zijn kunnen heeft bewezen.

Om in de buurt te blijven, bij:

loonbedrijf H. D. J. Roozen - Toldijk
die de tractor gekoppeld had aan een

Kemper Duplex maisverhakselaar
en met deze combinatie heeft gedraaid dat het klonk als een klok

Mogelijkheden met versnellingen ! UNIEK!!
*

Ach, bel hem zelf; is beter

De meeste types zijn aan ons bedrijf aan de Zelhemseweg of in onze in
Doetinchem bij de veemarkt gelegen showroom te zien

HENGELO GLD n.»
TELEFOON 05753 1964



DIK LANGWERDEN

en

ZWENNIE BLOEMENDAAL

Hierbij geven wij u. mede namens weder-

zijdse ouders, kennis van ons voorgenomen

huwelijk op vrijdag 29 december a.s. om

10.45 uur ten gemeentehuïze te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de

Ned. Herv. Kerk te Wichmond door de wei-

eerwaarde heer Ds C. Fortgens.

Hengelo Gld, Hazenhutwêg 2

Wichmond, Hackforterweg 33

december 1972

Toekomstig adres: Hackforterweg 33,
Wichmond

Receptie van 16.15 tot 17.15 uur in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld.

WIM SMEENK

en

JOPIE BARINK

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis

van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag

29 december om 1.30 uur in het gemeente-

i huis te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening door de weieerwaarde

heer Ds M. Jansen om 2 uur in de Ned.

Herv. Kerk te Hengelo Gld.

Wichmond, Lankhorsterstraat 19a

Hengelo Gld, Bekveld D 87

december 1972

Toekomstig adres: Bekveld D 89a, Hengelo

Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in zaal

Michels te Hengelo Gld

U kunt spreken
van 52 weken

of van 12 maanden of van 365 dagen.

Maar een heel jaar lang in 1973 kunt u weer met

al uw modewensen bij MODEHUIS LANGELER
komen.

En weer zult u op die manier een heel fijn ple-

zierig jaar krijgen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.)

VOOR UW

gedistilleerd en
wijnen
NAAR

Hotel Langeler
Vroegtijdige bestellingen worden ook thuis

bezorgd

OOK HET ADRES VOOR

koude schotels
Oudejaarsavond automatiek 6 uur en café

8 uur

gesloten
Nieuwjaarsdag

de gehele dag gesloten

Woninginrichting
Doe-het-zelf centrum

HEIJINK
dankt U hartelijk, ook namens het perso-

neel, voor het genoten vertrouwen in 1972

en wenst U een goed en voorspoedig 1973

SCHAATSEN kopen?
ALLES VOORRADIG

„DE HEIDE SMID"
Varsselseweg 41 - HENGELO GLD
Tel. 05753-7271

Het jaar nog even goedmaken?
Als we dat nu nog zouden moeten doen, dan

was dat niet veel meer waard, want nog een
korte tijd, en dan stappen wij alweer een

nieuw jaar binnen.
Eerlijk gezegd, behoeven wij het oude jaar

ook niet meer goed te maken.
In het jaar 1972, hebben we er behoorlijk aan
moeten trekken, maar dat is dan ook niet erg,
want nog steeds doet het gezegde opgeld:

„Voor wat hoort wat".
Als we zo bij het naderend afscheid van 1972
nog eens achterom zien, zijn we beslist niet
ontevreden. Het was weer een goed jaar, met

weer meer nieuwe klanten.
De verkoop van rijwielen en bromfietsen, met
daarnaast de vakkundige reparatie, heeft het

goed gedaan.
Gaarne willen we onze klanten dank zeggen
voor het gestelde vertrouwen, dat wij ook in

het nieuwe jaar weer waardig hopen te zijn.
Mochten er nog belangstellenden zijn, die er
ook over denken, klant te worden, kom ge-
rust even aan, het verplicht u NIET DIRECT

tot iets.
Wat we nog even willen zeggen: Veel ple-
zier bij de overgang van oud naar nieuw.
Proost, en we nemen er nog een, maar blijf
in de gaten houden: glaasje op, laat je rijden

Bart en Greet
Fa. ANNEVELDT

Pastoor Thuisstraat 7 - KEIJENBURG

Rijwielen - Bromfietsen - Annex reparatie
Texaco benzine station - kinder rijwielen
steps - butagasverkoop - batterijen - gloei-
lampen - helmen - regenkleding - fietspom-
pen en nog veel meer accessoires voor fiets

en bromfiets

INNING

KERKELIJKE
BIJDRAGE
„VRIJDAG 29 DEC. 's avonds van 7-9 uur

ZATERDAG 30 DEC. 's morgens van 9-12

in „Ons Huis", Beukenlaan 30,

of door storting op girono. 905358 of via
de Raiffeisenbank, rek.no. 3274.02.709

Voor de vele gelukwensen,

bloemen en cadeaus, die wij

mochten ontvangen bij ons

121/2-jarig huwelijk, zeggen

wij u hartelijk dank.

Geurt en Willy van Neck

Hengelo Gld, dec. 1972.

Noordink E 42

Gevonden: herenpolshorloge
Terug te bekomen, Asterstr.

26, Hengelo Gld

PASFOTO'S
voor alle doeleinden

voor half een gemaakt,

dezelfde dag nog klaar

foto Zeijlemaker
Houtmarkt 77 - ZUTPHEN
Telefoon 3539

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

Bakkerij Tijdink
wenst allen een

zalig nieuwjaar

Bakkerij H. Bruggink
wenst allen een
voorspoedig 1973

Aan alle vrienden, kennissen en
clientèle wensen wij een voor-

spoedig 1973
Pluimvee- en fouragehandel

J. Franken - Hengelo Gld

Lurvink's kapsalons
Hengelo Gld - Keljenburg

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Automobielbedrljf

A. W. C. Ridderhof
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Lubbers Vege kruidenier
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Café Wolbrink
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

G. J. Halfman en Zn
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Fa. Wisselink „De Heide Smid'
Varssel

wenst allen een

voorspoedig 1973

Grotenhuys Warmtetechniek
Hengelo Gld

wenst allen een

gelukkig 1973

McCORMICK

INTERNATIONAL tractoren naar LMB

GEMEENTENIEUWS

AFSTEKEN VUURWERK

De burgemeester der gemeente Hengelo maakt bekend, dat

hij voor de periode van 27 december 1972 t.e.m. 2 januari

1973 ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 183

onder a van de Algemene Politieverordening, tot het af-
steken van wettelijk geoorloofd vuurwerk in de openlucht

door personen van 18 jaar en ouder.
Het is personen beneden de Jeeftijd van 18 jaar slechts

toegestaan bedoeld vuurwerk af te steken in het bijzijn van

ouders of andere daarvoor verantwoordelijke personen.

FRAAI SUCCES VOOR EXOKAN

Op de provinciale tentoonstelling, die onlangs in Ooster-

beek werd gehouden en waar door enkele leden van Exokan
aan werd deelgenomen, werd de heer Roeling kampioen in

de afdeling exoten, plus 2 eerste prijzen.

In de afdeling agapornieden werd de heer E. Berns kam-

pioen.

Een mooi succes voor deze heren, om in twee hoofd-

groepen beslag op het kampioenschap te leggen, bij een
inzending van 1300 vogels.

SCHIETCONCOURS WILLEM TELL

Het bestuur van de schietvereniging Willem Teil heeft be-
sloten om gedurende het tijdvak van 26 febr. 1973 t.e.m.
4 maart een groot schietconcours te organiseren onder aus-
piciën van de schietbond afd. Oost-Gelderland.
Willem Teil gaat dit concours organiseren omreden er in
Oost-Gelderland zo weinig gelegenheid is tot het meten
van elkanders krachten in wedstrijdverband.
Willem Teil zet dit concours groot op. Niet minder dan 12
schietbanen zullen gedurende deze dagen in zaal Langeler
opgesteld staan, zodat een grote toeloop van schutters in
een vlot tempo afgewerkt kunnen worden.
De schietbanen zijn onderverdeeld in corps-, personele-,
vrije- en attractiebanen, met vanzelfsprekend weer een keur
aan fraaie prijzen.
T.z.t. hopen wij U nader te informeren met betrekking tot
dit concours.

KERSTVIERINGEN

Talrijke dames hebben de kerstbijeenkomst van NVEV in

zaal Concordia bezocht. Een aandachtig gehoor werd er
getoond voor de liturgie, waarbij dhr. ten Hoeve voor een

passende begeleiding zorgdroeg. Het kerstverhaal bij monde

vn mevr. v. Hengel nam de aanwezigen volledig in de ban.

Een zangkoortje geformeerd uit dames van NVEV zong
enige kerstliederen.

Na de pauze voerden enige dames van UW een kerstspel

op, dat een boeiend aspect vormde van het kerstgebeuren.

Aan het einde van de avond wenste de presidente, mevr.

van Hengel, de dames een prettige kersttijd toe.

In „Ons Huis" werd door de CPB Hengelo een kerstbijeen-

komst voor de leden belegd. Na het openingswoord van
de voorzitster, mevr. Hebbink-Zemmelink, werd de bijeen-

komst ingezet met het 1e gedeelte van de kerstliturgie,
getiteld „Gods blijde feest voor de mensen".

Vervolgens wed de avond voortgezet met afwisselend zang

en declamatie. De zang werd op het orgel begeleid door
mevr. Boonstra-Haaring. Op boeiende wijze bracht de heer

D. Memelink, onderwijzer aan de Ds Piersonschool een

kerstverhaal, onder de titel „Alarm in huize Weltevreden".
De tafelversieringen, vervaardigd door mevr. Lubbers-

Lubbers vonden gretig aftrek. Met de beste wensen voor de

a.s. feestdagen sloot de voorzitster de avond met gebed.

GERRIT WOLSINK FABRIEKSRIJDER BIJ MAICO

Naast zijn succes op maatschappelijk gebied met het be-
hale-n van zijn tandartsendiploma, heeft Gerrit Wolsink nu
ook op sportgebied erkenning gevonden.
Reeds vele jaren heeft Gerrit, vaak met eenvoudig materiaal
successen geboekt in de motorcross-sport, en eigenlijk
tegen de wereldtop aangeleund.
Een deze dagen kwam de overeenkomst tot stand met de
West-Duitse Maico-fabriek, dat hij het komend seizoen alle
Grand-Prix wedstrijden zal rijden op dit merk, met alle moge-
lijke steun van de fabriek.
In samenwerking met zijn coach Bennie Hartelman, die ook
verantwoordelijk is voor meerdere successen van Gerrit
Wolsink, hoopt de grote aanhang, dat de grote kwaliteiten
van hem, nog meer benadrukt zullen worden.

MUZIEK BLAAST VAN OUD NAAR NIEUW

Traditioneel zal de chr. muziekver. Crescendo, Oudejaars-
avond om 24.00 uur, afscheid nemen van het oude jaar, en
het nieuwe jaar inblazen met muziek. Deze nachtelijke sere-
nade, die ieder jaar weer door steeds meer mensen wordt
beluisterd, vindt plaats in de Kerkstraat op het plein voor
Boekhandel Wolters.
Dit gebeuren telkenjare op Oudejaarsdag, heeft zeker zin,
ondanks vaak andere geluiden. De mensen willen toch wel-
bewust de overgang van oud naar nieuw meemaken en
zullen wel niet zo vroeg het warme nest opzoeken.

Op naar 1973

Wij hebben weer een jaar
lang „De Reclame" vol ge-
maakt met nieuws en adver
tenties.
Onze hartelijke dank aan de
zeer velen die hun vertrou-
wen stelden in dit weekblad
Wij hopen ook het komende
jaar op uw vertrouwen te
mogen rekenen.

Wij wensen u een in alle op-
zichten goed en gelukkig
1973 toe.

De uitgevers van
„De Reclame"

Drukkerij Wolters



Brood- en banketbakkerij

Kreunen
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Fa. H. J. Harmsen, Banninkstraat

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Harry Langwerden
Mengvoederhandel - Varssel

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

G. B. Jansen-Bruggink
Verzekeringen - Ruurloseweg 59

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Brood- en banketbakkerij

Demming
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Benzinestation „de Rondweg"
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Becking
Speelgoed en grammofoonplaten

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Bakkerij - Levensmiddelen

,,De Spar" - Meenink

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

A. J. Luimes, chem. reinigen
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Jansen 't Schoenenhuis
wenst allen een

zalig nieuwjaar

G. W. Braakhekke
Fakkerts meelhandel - Vogel-

voeders

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij Alb. Barink
wenst allen veel voor-

spoed in het nieuwe jaar

Lubbers woninginrichting
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Hotel Langeler
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Steege

Schilders- en behangersbedrijf

C 54a - Hengelo Gld

Veel voorspoed in 1973

Hotel 't Averenck
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Fa. J. Th. Slotboom
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

G. Kuipers
Fruithuis - Bloemagazijn

wenst allen een

voorspoedig 1973

Assurantie- en makelaarskantoor

Gerrits

wenst allen een

voorspoedig 1973

Fa. Wijnbergen en Zn
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Wullinks Schoenhandel

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Boerman, Concordia
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf G. R. Beunk
B. 73a - Hengelo Gld

wenst allen een

voorspoedig 1973

A. Maalderink - Varkenshandel
Varsselseweg 1

wenst allen een

voorspoedig 1973

G. Burggink - Café „de Zon"
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

B. Grotenhuys - Spalstraat 18
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Harmsen & Geurtsen
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf Enzerink, D 14a

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Vamor autorijschool A. Loonen
wenst allen een

voorspoedig 1973

Loonbedrijf Ellenkamp
wenst allen een

voorspoedig 1973

A. Groot Kormelink

Horlogerie - Goud en Zilver

Optiek

wenst allen een

voorspoedig 1973

Fa. H. M. Wuestenenk
Kapper - sigarenmagazijn

wenst allen een

voorspoedig 1973

B. Coops NV - Veldhoek
wenst allen een

voorspoedig 1973

OOK ONZE SLOTEXPLOSIES ZULLEN U ALS MUZIEK IN DE PORTEMONNAIE KLINKEN

VIVO

SLAOLIE
fles

Carillon landwijn
ROOD - WIT - ROSÉ P^ Wf f?

fles 198 - 3 fles ff § tP

Frambozen-bessen
MET JONGE JENEVER

liter 298

Rozinen
250 gram

Vivo pils 3 fles 99

Rode zalm 275

Chocoladekransjes 125
150 gram

Wittebloem kg 89

Sandeman sherry 595
fles

Walnoten 250 gr 119

Verse pinda's 250 gr 89

Vivo chips baal 89

Nootkransjes 200 gr 89

Champagne fles 1495

Mager
fricandeau 498
Bieflappen 598

Heerlijke pittige

sa u

cses

Verse
braadworst

Rosbiefof
lende

Bahmi
of Nasi

100 g magere ham 95

150 g Berliner 98

150 g Saksische 79

100 g pekelvlees 98

Heel

metworstje 229

Mager

Ook met de jaarwisse-
ling is onze beroemde

rollade
van harte welkom

Echte

biel-
stuk
250 gram

Alle soorten

karbonade
voor onze bekende

RECLAMEPRUZEN

zuurkool
500 gram

bananen kg 98

49
KOGELHARDE

spruitjes
Woensdag 27 en donderdag 28 dec tot 6 uur, vrijdag 29 dec. tot 9 uur en zaterdag 30 dec. tot 5 uur geopend

Wij wensen U allen een prettige jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar

^Kerkdiensten

ZONDAG 31 DEC.

Ned. Herv. Kerk

10.30 uur Ds J. P. Kabel

19.30 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel
10 uur Ds Jansen

Vrjjz. Herv. Kerk

7 uur Ds Brinkerink - Oudejaarsdienst

Weekenddienst doktoren
30 dec. - 2 jan.

Dr Schreuder Tel. 1266
Spreekuur en boodschappen a(lleen voor
spoedgevallen) zaterdag en zondag van
9.30-10 uur

Zondagsdleost wijkverpleging

Zr. roeken, Hummelo, Tel 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

!> EU teUfoon (05753) 1420 b.g.Q. 008
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 Keljenburg
Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 6
uur R.K. kerkdienst.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-1406. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur.
Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Meenink. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers dinsdags te.m. vrijdags
*an 8.30-9.00 uur. Leidster bejaardenhulp:
mevr. Lubbers: donderdags van 9-9.30 uur

j



Coöp. Raiffeisenbank

Hengelo Gld
Kastanjelaan 1 - Tel. 05753-1294

VRIJDAG 29 DECEMBER A.S. is het kantoor

na 4 uur gesloten
De vrijdagavondzitting wordt hierdoor verschoven van
vrijdag naar DONDERDAGAVOND 28 DECEMBER '72

van 7 - 9 uur

Café-Slijterij v.d. WEER
TEL 1252 - HENGELO GLD

Wij hebben een grote sortering

DRANKEN
Al deze dranken kunt u ook gebruiken aan

onze zeer gezellige

BAR

Tevens wensen wij allen een voorspoedig 1973

Voor de feestdagen

KWALITEITSDRANKEN
café-slijterij „DE ZON"
G. BRUGGINK

Bestellingen vroeg opgeven

Oudejaarsavond na 7 uur en Nieuwjaarsdag gesloten

H. Hulstljn, loodgieter
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

J. W. van Onna
kapsalon - parfumerie

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Slagerij Raterink
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Houwen Sparsupermarkt

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Harry Jolink
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

T. Jolij en Zn
Expeditiebedrijf

wenst allen een

voorspoedig 1973

B. Boers
Veehandel - Hummeloseweg

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Slagerij Nieuwenhuls
Pastoor Thuisstraat - Keijenburg

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Fa. Goossens
Pastoor Thuisstraat - Keijenburg

Schildersbedrijf - Drogisterij

wenst hun cliënten een

voorspoedig 1973 toe

Ook in 1973 veel rijgenotl

Met de beste wensen voor het

nieuwe jaar

Vamor autorijscchool
A. W. W. Weijers

Poelsweg 47 - Keijenburg

Hotel „De Eikeboom"
wenst allen een

voorspoedig 1973

A. W. Peters, Keijenburg
wenst allen een

zalig nieuwjaar

ê

Rente 4y2-7°/cD
Assur.kantoor Tijkken
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

MIODENSTANDS SPAARBANK

Eef Janssen
Huishoudelijke artikelen

Centrale verwarming

wenst allen een

voorspoedig 1973

J. W. Besselink, Keijenburg
Smederij - Huish. artikelen

wenst allen zalig nieuwjaar

Waamelink's

Bloemenmagazijn - Zaadhandel

wenst vrienden, bekenden

een voorspoedig 1973

J. Grobben - Veevoederhandel
wenst allen een

voorspoedig 1973

Gebbing - Steenderen
Modecentrum

wenst vrienden, bekenden

en cliënten een voor-

spoedig 1973

Café-restaurant „de Engel"
Steenderen

wenst allen een

voorspoedig 1973

Ga gezellig

het oude jaar uit

POTBILÜARTE
DIT JAAR OP

zaterdag 30 dec. en
zondag 31 dec.
BEIDE DAGEN VANAF 2 UUR N.M.

CONCORDIA
RAADHUISSTRAAT 36 - HENGELO GLD

Komt allen. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen,
bij dit festijn, georganiseerd door de biljartver. „Concordia' 54'

COöP. RAIFFEISENBANK
HENGELO GLD

Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Wegens bedrijfsbeëindiging
te koop:

MC CORMICK D 217 TRACTOR

met SCHOFFELGARNITUUR

POLYP HARKEERDER, 5 borden, 3-punts

VICO* TROMMELSCHUDDER

EGGE, 3-punts, 5-velds

FORZA ROTELLA

BUSSENKAR

INLICHTINGEN BIJ:

L.M.B. „Hengelo Gld" n.v.
TEL. 05753-1964

BESTEL VROEGTIJDIG

oliebollen
sneeuwballen
appelflansen

BAKKERIJ BRUGGINK
TEL. 1358 - RAADHUISSTRAAT 15

„WILLEM TELL"

TREKKINGSLIJST

VERLOTING

Lot no

1001

1106

1117

1125

1153

1199

1209

1311

1326

1356

1396

1398

1402

1438

1448

De prijzen kunnen
geler, Spalstraat 5,

Prijs no

19

24

12

28

10

16

11

9

2

20

30

7

18

25

21

Lot no

1477

1576

1700

1841

1879

2001

2089

2095

2240

2290

2295

2298

2300

2317

2403

Prijs no

26

8

6

4

23

14

1

15

29

17

5

13

22

27

3

worden afgehaald bij Hotel Lan-
Hengelo Gld

De schietver.„WILLEM TELL' wenst alle

leden en begunstigers

voorspoedig 1973

Wij zijn ruim gesorteerd in

koek- en wafelijzers

afzuigkappen
Verschillende modellen

ORDELMAN&DIJKMAN
Spalstraat 14 - Tel. 05753-1285

Wij wensen allen een voorspoedig 1973

UITSLAG VERLOTING

postduivenver.,Steeds Sneller'

Op de volgende nummers zijn prijzen gevallen:

72 - 81 - 86 - 120 - 138 - 156 - 218

220 - 221 - 233 - 252 - 277 - 310 - 314

324 - 336 - 402 - 460 - 473 - 477 - 565

601 - 606 - 687 - 767 - 769 - 837 - 879

888 - 935 - 944 - 946 - 952 - 992

De prijzen zijn af te halen bij J. Eggink, Dwarsstr. 10,
Hengelo Gld

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

Bij een goede overgang van oud naar
nieuw, behoren heerlijke

OLIEBOLLEN
VROEGTIJDIG BESTELLEN

HENK HEKKELMAN
Raadhuisstraat 29 - HENGELO GLD

Tevens wensen wij allen een voorspoedig 1973

ASSURANTIEKANTOOR

A.J.MEMELINK
wenst U allen een

voorspoedig 1973

Gymnastiekver. „ACHILLES"
wenst leden en donateurs een

voorspoedig 1973

B. J. HULSHOF
HENLI RIJWIELMAGAZIJN

wenst allen een

voorspoedig 1973

MET MUZIEK
VAN OUD NAAR NIEUW

Op muzikale wijze willen wij
afscheid nemen van het jaar ,
en tevens het nieuwe jaar

inblazen.

Dank aan iedereen voor de

ondervonden medewerking,
welke wij ook in 1973 hopen
te ondervinden.

EEN VOORSPOEDIG NIEUW-
JAAR TOEGEWENST

Chr. muziekver. Crescendo
HENGELO GLD

CHR. GEM. KOOR

„Soli Deo Gloria"
BEKVELD

Wij wensen donateurs en begunstigers een

voorspoedig nieuwjaar

IFA KRUIDENIER

BEUMKES

WENST ALLEN

veel voorspoed in 1973

Chr. gem. zangver.

„Looft den Heer"

Wij wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

Supp.club „Gerrit Wolsink"
HENGELO GLD

wenst alle leden, vrienden en bekenden

gelukking nieuwjaar

Allemoale bedankt

en van 't zelfde

SMEITINK „STEVORD99'

GLAS - VERF - BEHANG? LENSELINK


