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B. J. Lebbink, molenaar
wenst allen een

voorspoedig 1974

Garage Regelink
wenst allen een

voorspoedig 1974

Fa. H. A. J. Besselink

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Makelaars-, assurantie- en

accountantskantoor

Beunk en Niesink

wenst allen zalig nieuwjaar

Architektenbureau

J. A. Heijink

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

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

Benzinestation „De Rondweg"

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Vamor autorijschool A. Loonen
wenst allen een

voorspoedig 1974

Loonbedrijf Ellenkamp

wenst allen een

voorspoedig 1974

A. Groot Kormelink

Horlogerie - Goud en Zilver

Optiek

wenst allen een

voorspoedig 1974

Fa. H. M. Wuestenenk
Kapper - sigarenmagazijn

wenst allen een

voorspoedig 1974

B. Coops NV - Veldhoek
wenst allen een

voorspoedig 1974

Nijenhuys - Textiel
Hummeloseweg 8, Hengelo G

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Bakkerij Tijdink
wenst allen een

zalig nieuwjaar

Kapsalon „Ondula"
wenst allen een

voorspoedig 1974

Bakkerij H. Bruggink
wenst allen een

voorspoedig 1974

Aan alle vrienden, kennissen

en clientèle wensen wij een

voorspoedig 1974.

Pluimvee- en Fouragehandel
J. Franken - Hengelo Gld

Lurvink's kapsalons
Hengelo Gld - Keijenburg

wenst allen een
zalig nieuwjaar

Automobielbedrijf
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 & Zn
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Fa. Wisselink „De Heide Smid"
Varssel

wenst allen een

voorspoedig 1974

Grotenhuys Warmtetechnlek
Hengelo Gld

wenst allen een

gelukkig 1974

Bruii's levensmiddelenhandel
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Grootbod's woninginrichting
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Bijenhof aannemersbedrijf
Doe-het-zelf centrum

wenst allen een

voorspoedig 1974

Manufacturen en Woninginrichting

1973

DISBERGEN

Het jaar is weer voorbij en terugziende, willen wij onze klanten

bedanken voor het geschonken vertrouwen en de prettige ver-

houding.

Voor 1974
wensen wij iedereen een heel goed en gezond jaar toe.

Wat dit jaar voor ons allen zal zijn, is een groot vraagteken.

Zeker is, dat wij steeds zullen stellen: DE BESTE MERKEN

TEGEN DE SCHERPSTE PRIJZEN

Onze collectie

vloerbedekking en gordijnstoffen
is geweldig mooi

En voor MEUBELEN, ja voor alles wat U voor uw woning nodig

heeft, zal het geen vraagteken zijn, maar een goede oplossing.

DISBERGEN
Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

PRACHTIGE SORTERING

byouterieën - colliers
kettinkjes - armbanden

^ILENSELINK
KERKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL 05753-1300

TEVENS WENSEN WIJ U EEN VOORSPOEDIG 1974

Bijzettafeltjes
diverse maten

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Voor de feestdagen

verse haantjes
te koop bij

JOOP JAALTINK
Neuzendijk 8 - Velswijk
Tel. 08344-341

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG

TEL 05753-1979

Pantylet m sli'pmodeT. Cups voor-
gevormd met invisinet. Kanten voorpand,
rits. Lycra rug- en zijpanden. Maat 75-95.
Cups aa-d. Ia wit en skin, f 59.50

Tenslotte hoef je geen
mannequin-maten te hebben
om aantrekkelijk te zijn.

Waar de mode begint.

Ook In 1974

WORDT PRESTATIE GELEVERD DOOR TRACTOREN UIT DE UNIEKE

Formule S-serie

DE TRACTOREN VAN

Mc Cormick International
VAN 30 TOT 120 PK

De zwaardere types met 1000-toeren aftakas als standaarduitvoering

PZ-lijn
met extra winterkorting

HENGELOGLD
VESTIGING VAN BOEKE-HEESTERS TELEFOON 05753-1964



Ziekenfondsverzekerden
De aanvullingsfondsen van het ziekenfonds ,,Oost-Gelderland en Zuid-Overijssel"

en van het ziekenfonds „Oude IJssel" zijn per 1 januari 1974 vrij ingrijpend ge-

wijzigd en hebben een gelijk verstrekkingspakket.

Reeds nu wordt u er op gewezen dat:

a brilmonturen tot ƒ 20.— worden vergoed:

eens per 2 jaar voor kinderen tot en met 16 jaar en

eens per 3 jaar voor 65-jarigen en ouder.

De vergoeding van brilmonturen voor 17 tot en met 64-jarigen is vervallen.

b hoorapparaten worden vergoed tot 90% van de aanschafprijs.

c elastieken kousen worden vergoed tot 90% van de aanschafprijs met een maxi-

mum van f 25.— per kous.

De reiskosenvergoeding is gewijzigd.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de administratie van het zieken-

fonds en tot de boden/incasseerders.

De premie van de aanvullende verzekering bedraagt vanaf 1 januari 1974 ƒ 1.10

per maand.

Bij overschrijding van de loongrens - ƒ 23.2000.— per jaar - kunt u zich verzekeren

bij het Middenstandsverplegingsfonds „Stichting Oost-Nederland"; bijkantoren te

Goor, Grotestraat 92 en te Doetinchem, Julianaplein 32.

HENGELO (GLD)

ZONDAG 30 DEC.

DE FLAMINGO'S

NIEUWJAARSDAG l JAN.

THE EVENING STARS

COöP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

Boekingen voor uw

ZOMERVAKANTIE 1974
zijn nu reeds mogelijk

Op Oudejaarsdag is het weer ouder-
wets gezellig in

CONCORDIA
met

pot- en ballerobiljarten
OOK VOOR NIET-BIUARTERS VOLOP KANS OP PRIJZEN

WILD, VLEES EN GEVOGELTE

EN DIT JAAR VOOR 'T EERST ALS SUPER DE LUXE HOOFDPR.

een oudejaarspakket van geweldige omvang

KOMT ALLEN OP 31 DEC, 'S MIDDAGS BIJ CONCORDIA

Wij wensen u een prettige jaarwisseling en een gelukkig 1974

DRUKKERIJ WOLTERS - Uitgever „De Reclame"

Er zijn veel wensen
rondom de jaarwisseling

Maar zeker is, dat wel bijna alle dames er

graag mooi uitzien met zulke feestdagen.

En uw modewensen kan MODEHUIS LANGELER

bijzonder geslaagd vervullen.

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

SCHAATSEN kopen?
ALLES VOORRADIG

„DE HEIDE SMID"
Varsselseweg 41 - HENGELO GLD

Tel. 05753-7271

Alg. Ziekenfonds O.G.Z.O.
™

Grotestraat 92 - GOOR

en Bijkantoor Stichting „Oost Nederland"

Wij delen onze verzekerden mede, dat het spreekuur

van onze agent

W. B. J. Grootbod
te Hengelo Gld wordt verplaatst van woonhuis naar

het Groene Kruisgebouw, Kastanjelaan 2b.

Met ingang van 7 jan. 1974

Sreekuur: Groene Kruisgebouw

te Hengelo Gld

elke maandagavond

van 18.45 tot 19.45 uur

Wij verzoeken U beleefd steeds de inschrijfkaart mee

te brengen.

ADVERTENTIE UITKNIPPEN S.V.P.

Oudejaarsavond

na 8 uur GESLOTEN

Hengelose en Keyenburgse

CAFEHOUDERS

Alg. Ziekenfonds O.G.Z.O.
Grotestraat 92 - GOOR

en Bijkantoor Stichting „Oost Nederland"

Wij delen onze verzekerden mede, dat het spreekuur

van onze agent

E. J. Pellenberg
te Steenderen wordt verplaatst van woonhuis naar het

Groene Kruisgebouw.

Met ingang van 7 jan. 1974

Sreekuur: Groene Kruisgebouw

te Steenderen

elke maandagavond

van 18.45 tot 19.45 uur

Wij verzoeken U beleefd steeds de inschrijfkaart mee

te brengen.

ADVERTENTIE UITKNIPPEN S.V.P.

INNING

KERKELIJKE

BIJDRAGE
OUDEJAARSDAG MAANDAG 31 DEC.

's morgens van 9 tot 12 uur

in „Ons Huis", Beukenlaan 30, Hengelo

of door storting op girono. 905358 of via

de Rabobank, rek.no. 3274.02.709

GEVRAAGD

net winkelmeisje
Liefst met vak bekend

BEUMKES
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Raadhuisstraat - HENGELO GLD

Vanaf heden verkrijgbaar

ALLE SOORTEN

K A N T E L D E U R E N

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - HENGELO GLD

Een prettige jaarwisseling wordt U
toegewenst door

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat - HENGELO GLD

SURGE

De vedergewicht kampioen:

Mini-cupvan

tsuRGEi

Gemakkelijk in het gebruiken bovendien neg

heel wat meer voordelen:
Capaciteit: zelfs tijdens het melken van uw meest
productieve koeien blijft het vacuüm stabiel.
Zichtbaarheid: u kunt de melkstroom aan alle

kanten in de gaten houden.
Efficiency: de, op de leiding of per unit
gemonteerde, elektrisch bediende pulsators
zorgen voor de juiste rust-zuig-slag, waarbij een
hoge melksnelheid en een goede uiergezondheid

wordt gewaarborgd.
Duurzaamheid: materiaal van de beste kwaliteit
en perfect vakmanschap garanderen grote

betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Uw Surge dealer:

LMB „Hengelo Gld"
Vestiging van BOEKE-HEESTERS

Zelhemseweg 30 - Tel. 05753-1964

VOLOP

vuurwerk

nieuwjaarskaarten
in verschillende soorten

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - HENGELO GLD



IN HET (MOTOR)-HUWELIJKSBOOTJE

In de boot genomen voelde hij zich echter niet, toen Gerrit
Pelgrum samen met zijn kersverse bruid, bij het verlaten van
de Herv. Kerk te Hengelo Gld, ontdekte, dat een grote
groep motorcrossers, hem uitnodigend een zijspanmotor
had klaar gezet.
Zonder zioh te bedenken kroop ,,de Pel", zoals zijn vele
vrienden hem plachten te noemen, op de zijspanmotor, en
reed zijn vrouwje Mientje Teunissen, daarbij staande in het
bakje, onvervaard naar de even verderop gelegen feestzaal
Langeler.
Dit uiteraard onder gejuich van de motorcrossers, die voor
hem een erehaag vormden, en de vele omstanders.
Als motorcrosser, hoewel niet meer aktief, kent hij het
klappen van de zweep.
Op zijn zijspanmotor joeg hij achter vele successen aan,
waarbij hij ook meerdere malen Bart Notten in de zijspan-
bak had, welke later op zijn beurt triomfen vierde bij Rikus
Lubbers uit Lochem.

BILJART-ERKENNING

Voor de eerste keer in zijn biljartloopbaan, waarbij hij al
ruim 6 jaar lid is van de biljartvereniging ,,'t Averenck"
(Michels) te Hengelo Gld, is het Joh. Taken gelukt om kam-
pioen te worden.
In het recentelijk gehouden kampioenschap 2e klasse, be-
sliste hij door een beter persoonlijk gemiddelde in zijn voor
deel. Het was het kampioenschap van het District Doetin-
ohem van de KNBB.
In een zenuwslopende finale tegen Th. Massop uit Terborg,
die tot het laatst taaie tegenstand bood, kwam Taken als de
nieuwe kampioen naar voren.
Dit eerste kampioenschap is voor Joh. Taken een duidelijke
erkenning voor het vele werk, dat hij voor de biljartsport
doet.
Naast de uitoefening van de biljartsport, fungeert hij ook als
2e secretaris van het district Doetinchem, met daarnaast ook
assistent-wedstrijdleider, als aktieve rechterhand van de be-
kende wedstrijdleider Jan Francois uit Doetinchem., die
samen met de nieuwe kampioen naast het resultatenbord,
op de foto prijken.
Joh. Taken hoopt in elk geval dat veel supporters hem zullen
steunen tijdens de gewestelijke kampioenschappen op 22,
23 en 24 februari 1974 in „Slingeland" te Aalten.

Maak uw nieuwjaarsgroet warmer...
met een kinderpostzegel

MUZIKALE JAARWISSELING

Alhoewel er al vele jaren niet meer op een muziektent ge-
blazen kan worden, houdt de chr. muziekver. Crescendo te
Hengelo Gld, toch gaarne aan een oude traditie vast.
Op oudejaarsavond maandag 31 december om 12 uur
's nachts, wordt afscheid genomen van het oude, dan ver-
vlogen jaar en een nieuw jaar wordt ingeblazen.
Deze nachtelijke serenade, vindt plaats in de Kerkstraat, op
het plein voor Boekhandel Wolters.
Daar er van publieke zijde weinig belangstelling werd ge-
toond, moest door Crescendo enige jaren terug echter met
een andere traditie gebroken worden, n.l. musiceren op
Kerstavond op diverse punten in Hengelo Gld.
Voor 1974 heeft Crescendo de wens, om te komen tot de
aanschaf van een nieuw instrumentarium.
O.l.v. dirigent H. Kraxner wordt er reeds terdege muzikale
voorbereiding gepleegd voor de voorjaarsuitvoeringen, die
zijn gepland op donderdag 21 maart en 2e Paasdag in „Ons
Huis" te Hengelo Gld.

GEMEENTENIEUWS

Gedurende de periode van 4 t.e.m. 24 januari 1974 zullen
een drietal studenten van de Rijksuniversiteit te Leiden een
leeronderzoek in de gemeente Hengelo verrichten.
In overleg met het gemeentebestuur van Hengelo zullen de
volgende onderwerpen onderzocht worden:
a drie-generatiegezin;
b de verhouding tussen de autochtone bevolking en de

import;
c de jeugd en hun wensen.
Door bemiddeling van de gemeentesecretarie zijn de stu-
denten, waaronder twee vrouwelijke, tijdelijk ondergebracht
bij particulieren in deze gemeente.
Voor zover inwoners door de betreffende studenten be-
naderd mochten worden, wordt verzocht, voor zover moge-
lijk, daaraan medewerking te verlenen. Slechts met mede-
werking van de bevolking kunnen zij hun leeropdrachten
in onze gemeente vervullen.
Burgemeester en wethouders hopen, dat aldus het stu-
dentenonderzoök zal mogen slagen, temeer daar de onder-
zoekresultaten te zijner tijd voor de gemeente beschikbaar
komen.
Eventuele nadere inlichtingen kunnen ter secretarie worden
ingewonnen.

Uw bericht van veel of weinig regels
frankeert u toch met kinderzegels?

J. Grobben - Veevoederhandel
wenst allen een

voorspoedig 1974

Gebbing - Steenderen
Modecentrum

wenst vrienden, bekenden
en cliënten een voor-
spoedig 1974

Café-restaurant „de Engel"
Steenderen

wenst allen een
voorspoedig 1974

Fa. B. Gosselink en Zn
Steenderen
Textiel - woninginrichting

wenst allen een

voorspoedig 1974

E. Hekkelman - Steenderen
Groente en Fruit

wenst allen een

goed 1974

Henk van Leussen
Kalver- en varkenshandel
Beukenlaan 4 - Baak

wenst allen een
zalig nieuwjaar

1 en 2 pers.

bedplaten
DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo G

Te koop 2 CV 4, 18.000 km ge-
lopen, bouwjaar 1972.
H. J. Maandag, Tramstraat 3,
Hengelo Gld, Tel. 1730

Te koop z.g.a.n. hoge Noren,
maat 42. D. v. Dorth, Ruurlose
weg 92, Hengelo G, Tel. 7200

Jonge slachthanen te koop
plm 3 a 4 kg. D. Klein Bramel
Stapelbroek 2, Hengelo Gld,
Tel. 7209

Te koop dr. vaars, 31 dec.
a.d.t. J. Bruil, Lankhorsterstr.
D 119, Hengelo Gld

VOLOP DROOG

VUURWERK
IN ALLERLEI SOORTEN

DOE-HET-ZELF CENTRUM

H. G. Bijenhof
Hummeloseweg 7, Hengelo G

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAG BEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

VOOR

Geboorte-
Verlovings-
Ondertrouw-
Rouwkaarien
EN ALLE SOORTEN

HANDELS-
DRUKWERK

DRUKKERIJ
WOLTERS
TEL 05753-1455

Nad. Herv. Kerk
Zondag 30 dec.

9 uur geen dienst

10.30 uur Ds J. P. Kabel

Maandag 31 dec., Oudjaar
19.30 uur Ds Jansen

Goede Herder Kapel
Zondag 30 dec.

10 uur Eerw. heer G. Smit, Vorden

Maandag 31 dec., Oudjaar
19.30 uur Ds Wiersma

Wansink Vivo Supermarkt
herhaalt de toppers uit de Kersfadvertenfie die in zijn geheel geldig is tot 1 jan, '74

BLOEM
heel,79 SLAGROOM

bijons, 0,25Itr 110
APPELMOES

heel blik 79
DE ECHTE IGLO

ROOMIJS-
TAART 295

VAN 395 VOOR

PRACHT

KERST-
STOLLEN 235

MET SPIJS

FLAIR DESSERT
blik geen 159 maar 98

DE BETUWE

DUBIEL-
DRANK 199

SLECHTS

FEESTHAANTJES
plm 950 gr, geen 425 maar

bij elke f 10.— boodschappen

KERST-
ROLLADES
de heerlijkste soorten, v.a.459 BIEFSTUK

250 GRAM 3»
PUUR MAGERE

HAM
150 GRAM ƒ25

GEBRADEN

ROSBIEF
100 GRAM f 69

Iglo croqaetten
extra reclame voor deze week 4 van 109 voor

Slijterij „De Zon"
JOSEPHGUY COGNAC
De echte Franse van 1570 voor

ADVOCAAT
„De Oude Veste" van 695 voor

HIGGINS SHERRY
MET GRATIS KERSTBAL

1450

645

695

ZELLER GRAFSCHAFT
liter van 625 voor

GRAVES SUPERIEURES
van 625 voor

De echte slijters vermouth

STOCK van 595 voor

565

545

495
DE ECHT FIJNE SLIJTERS

Vermouth

Stock
BIJ AANKOOP VAN 3 LITER GEDISTILLEERD

ook geen 495 maar 295
Als vanouds worden bestellingen gaarne thuisbezorgd

Ook telefonisch op te geven onder no. 1205 of Bruggink 1565

Wij wensen U allen, mede namens de familie Bruggink, een gezellige jaarwisseling

„Ons Huls"
Nieuwjaarsdag 1 jan.

10.30 uur Morgengebed

VrUz. HOT. Kerk
Maandag 31 dec., Oudjaar

19 uur Ds Brinkerink
Weekendienst dierenartsen Steenderen

29 - 30 dec.
Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

1 jan.

Dr S. Tichelman, Tel. 05755-665

Weekenddienst doktoren
29 - 30 dec.

Dr Pollack. Tel. 1277

31 dec - 1 jan.

Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdlerut wijkverpleging

Zr. Foeken. Hummelo, Tel. 08348-236

Zondagsdienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

29 - 30 dec.
Dr Pieper, Tel. 05753-2002

1 jan.

Dr Eli, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

Alarmno. brandweer
Telefoon 1922
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engelose Toneel Vereniging,ook in het nieuwe jaar aktief

oneeluitvoeringen op 23 en 30 maart 1974, in zaal Langeler te Hengelo Gld

eel vreugde by de jaarwisseling en voorspoed in 1974

Voor oud en Nieuw

koek- en wafelijzers

electr. frituurpannen

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 1215

Tevens wensen wij U een voorspoedig 1974

Café-Slijterijv.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 1974

BESTEL VROEGTIJDIG

oliebollen
sneeuwballen
appelflansen

TEL 1358 - RAADHUISSTRAAT 15

Wij zijn ruim gesorteerd in

koek- en wafelijzers

afzuigkappen
verschillende modellen

ORDELMAN&DIJKMAN
Spalstraat 14 - Tel. 05753-1285

Wij wensen allen een voorspoedig 1974

HET OUDE JAAR
blazen wij uit op onze oude

„toeters" en het nieuwe jaar

weer in.
In het nieuwe jaar hopen wij

eindelijk ook de beschikking
te kunnen krijgen over een

nieuw instrumentarium.
Voordat het echter zover is,

moet er nog een flink gat in

de begroting, ten aanzien van

de aanschaf, gedicht worden.
Met uw aller medewerking
hopen wij dit nog ontbrekende

bedrag za snel mogelijk te

kunnen aanvullen.
Allereerst willen we U echter
een gezegend nieuwjaar toe-
wensen en U dank zeggen

voor de reeds verleende mede
werking.

Chr. muziekver. CRESCENDO
HENGELO GLD

CHR. GEM. KOOR

„SOU DEO GLORIA"
BEKVELD

Wij wensen donateurs en begunstigers een

voorspoedig nieuwjaar

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 1974

Woninginrichting

Doe-het-zelf centrum

HEIJINK
dankt U hartelijk, ook namens het perso-

neel, voor het genoten vertrouwen in 1973

en wenst U een goed en voorspoedig 1974

Drogisterij „MARIANNE"
WENST VRIENDEN, BEKENDEN

EN CLIËNTEN

gelukkig nieuwjaar

B. J. HULSHOF
HENLI RIJWIELMAGAZIJN

wenst allen een

voorspoedig 1974

Gymn. ver. „ACHILLES"
wenst leden en donateurs een

voorspoedig 1974

ASSURANTIEKANTOOR

A.J.MEMELINK
wenst U allen een

voorspoedig 1974

CHR. GEM. ZANGVER.

„LOOFT DEN HEER"
Wij wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

L.R. „Hengelo" en

Ponyclub „De Shetlandruiters"
wenst allen een

voorspoedig 1974

Lubbers woninginrichting

gelukkig nieuwjaar

Supp.club „GERUIT WOLSINK"
HENGELO GLD

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Hulstijn, loodgieter
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Becking
Speelgoed en grommofoonplaten

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 Schoenenhuls
wenst allen een

zalig nieuwjaar

G. W. Braakhekke
Fakkerts meelhandel

Vogelvoeders

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij Alb. Barink

wenst allen veel voor-

spoed in het nieuwe jaar

Hotel Langeler
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

H. Steege
Schilders- en behangersbedrijf

C 54 a - Hengelo Gld

Veel voorspoed in 1974

Hotel 't Averenck
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Fa. J. Th. Slotboom
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

G. Kuipers
Fruithuis - Bloemenmagazijn

wenst allen een

voorspoedig 1974

Assurantie- en makelaarskantoor

Gerrits
wenst allen een

voorspoedig 1974

Fa. Wijnbergen en Zn
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Wullink's 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 1974

A. Maalderink - Varkenshandel
wenst allen een

voorspoedig 1974

B. Grotenhuys - Spalstraat 18
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Harmsen en Geurtsen
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Loonbedrijf Enzerink, D 14a
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

J. W. van Onna
kapsalon - parfumerie

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Slagerij Raterink

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Houwen Spar supermarkt
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Harry Jolink
wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

T. Jolij en Zn
Transportbedrijf

wenst allen een

voorspoedig 1974

B. Boers
Veehandel - Hummeloseweg

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Slagerij Nieuwenhuis
Pastoor Thuisstraat - Keijenburg

wenst allen een

zalig nieuwjaar

Ook in 1974 veel rijgenotl

Met de beste wensen voor het

nieuwe jaar

Vamor autorijschool
A. W. W. Weijers
Poelsweg 47 - Keijenburg

Hotel „De Eikeboom"
wenst allen een

voorspoedig 1974

A. W. Peters, Keijenburg
wenst allen een

zalig nieuwjaar

Eef Janssen
Huishoudelijke artikelen

Centrale verwarming

wenst allen een

voorspoedig 1974

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

wenst allen zalig nieuwjaar

Waamelink's

Bloemenmagazijn - Zaadhandel
wenst vrienden en be-
kenden voorspoedig 1974

MET VOLLE ENERGIE
Ondanks de energieschaarste, blijven wij

met volle energie doorknokken voor onze
klanten.

Minder gebruik van de auto?

Dan maar eens vaker op de fiets,

goed voor uw eigen energie.
Het gezegde blijft waar:

„Op de fiets, op de fiets,

dan zie je tenslotte nog iets".
Van het een komt het ander.
Een tevreden klant zegt het voort,

met als gevolg dat onze klantenkring

in het jaar 1973 weer gestadig groeide.
Dienstverlening, daaraan doen wij graag mee

tot tevredenheid van een ieder.

Al loopt dan 1973 op zijn eind,
toch blijven wij steeds voor U paraatl

Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht,

wensen wij U aangename en vreugdevole

dagen toe.
Een goede overgang van oud naar nieuw.
Vol vertrouwen blijven wij het nieuwe jaar

tegemoet zien. PROSSTI!

FA. B. ANNEVELDT
Past. Thuisstraat 7 - KEIJENBURG

Tel. 05753-1296

De tweewieler,
weer een geliefkoosd vervoermiddel

Nederlandsche
Middenstands
Coaarbank

rente 5 -

Assur.kantoor TIJKKEN
Dr. Alph. Ariënsstraat 6 - STEENDEREN

Tel. 05755-437

sparen is vooruitzien

Voor:

Mc Cormlck
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS melksystemen
Tel. 05753-1964 BR stallen

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

V. en A.V. „PAX"
wenst ellen een

voorspoedig 1974

Fam. Geert Bruggink
wenst allen een

voorspoedig 1974

Dirigent, bestuur en leden van

„Hengelo's Gemengd Koor"
wensen allen een

gelukkig nieuwjaar

SMEITINK „STEVORD"


