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Hoc kan het ook anders I

en

WILLY GROOT ROESSINK
hebben het genoegen U, namens wedcizijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, dat D.V. zal worden gesloten op vrijdag 9 juli 1965 om
11 uur ten gemeentehuize te Hengelo G.
Kerkelijke inzegening om H uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo Gld door de
weieerwaarde heer Ds J. J. van Thiel.
Zelhem, C 41
Hengelo Gld, B 60

juli 1965

Toekomstig adres: De Bongerd 12, Vorden

Ook U gaat zelf bedienen!
Heerlijk bij de sla
Witte bonen in tomatensaus Heinz
blik van 89 voor

Appelsap

109

2 gezinsflessen

Ananas Geisha

buk 56?

Biscuit

500 gram

gram

69

Receptie van 15.15 tot 16.30 uur in zaal
Bruggink te Hengelo Gld.

Closetpapier Standaard
pak a 4 rol
Het door ons uitgestelde 40-jarig- huwelijksfeest hopen wij te houden op zaterdag 10 juli
a.s. in zaal Bruggink.

K/

J. Dimmendaal
D. W. Dimmendaal Keunen

Hengelo Gld, juli 1965.
„Hagendijk" F 72.

3 jampotten

Royal cola

2 gezinsflessen

Erwten-wortelen

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot 5 uur.

Gemeente Hengelo Gld

Inlevering ongewenste handwapenen
De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend, dat
bij het „Besluit ongewenste handwapenen" als zodanig
zijn aangewezen:
stiletto's, valmessen, boksbeugels, ploertendoders, geheime handwapenen, en handwapenen
bestemd voor het verspreiden van vergiftige, verstikkende of weerloosmakende stoffen, niet zijnde
gassen, alsmede losse onderdelen van stiletto's, valmessen en geheime wapenen.
De inlevering van deze ongewenste handwapenen dient
te geschieden vóór 15 juli a.s. op het bureau van de
Rijkspolitie, tegen een vergoeding, welke rechtstreeks
door de Minister van Justitie zal worden betaalbaar
gesteld.
De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat
na genoemde datum onherroepelijk proces-verbaal zal
moeten worden opgemaakt voor het onbevoegd in bezit hebben van genoemde handwapenen.

99

van 132 voor

119

merbiik

GO

2e blik
Berliner leverworst

100 gram

Kinnebakspek

100 gram

37

Deze aanbiedingen zijn geldig van 7*14 juli

Voor vlug en prettig winkelen naar , . ,

WANSINK'S
V.I.V.O.ZEIFBEDIENING
Raadhuis&tr. 4

HENGELO GLD

Tel. 1205

KERMISMARKT HENGELO GLD
Volgende week
woensdag 14 juli

DANSEN

De burgemeester voornoemd,

Langeler orkest The Woodpeckers

Th. Mackay

Concordia

Hengelo Gld, 25 juni 1965.

orkest The Moodchers

De Velswijkse Boerendansgroep treedt op voor
VVV Hengelo Gld op donderdag 29 juli in za
Langeler.
Zie de aanplakbiljetten VV

„De Velswiekse Boerendansers kriegen vremd bezuuk91
In de tien jaren harer bestaan is de folkloristische Boerendan&groep „Wi'j eren 't Olde' een
allerwegen bekende verschijning geworden.
De reputatie van de Velswijkse Boerendansers
reikt zelfs tot ver over onze landsgrenzen.

Om 't 10-jarig bestaan luister bij te zetten werd
maanden terug de organisatie van een groots
dansfestival ter hand genomen. Dit festijn met
internationale deelname wordt gehouden van
donderdag 22 juli t.e.m. zondag 25 juli te Zelhem.

De nu vermaarde dansgroep uit Velswijk (Zelhem)
vond een tien jaren geleden haar bestaan in een
groepje dames, die op aanraden van de buurtvereniging Velswijk enkele volksdansen instudeerden.
Geoefend werd onder leiding van de heer K.Zalebrink
bekend volksdansleeraar uit Hengelo G. De dames, die
door deze zo geanimeerd werden besloten het niet bij

een enkele maal te laten. Zo kwam men tot 'n vaste
groep, die lanzamerhand ging optreden, na voor de
eerste maal te zijn opgetreden voor de VVV van
Zeddam.
Wi'j eren 't Olde, welke nu twaalf paren en drie
spöllemans telt, trad zeis op te San Remo (Italië).
Er werd medewerking verleend aan 'n bloemencorso.

Voor het dansfestival te Zelhem komen er
groepen uit geheel Europa, welke daar dan
hun kunnen zullen tonen. Ze komen o.a.
uit Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Duitsland, Zweden, Griekenland, Ierland, België
en zelfs uit Israël.
Gedurende deze dagen zal Zelhem in een
nationale belangstelling staan. Het is zeker
de moeite waard dit grandiose festival met
een bezoek te vereren.
Vergeten te noemen hebben we conferencier of wel ..praötjesmaker" ,,Hendrik uut de
Velswiek", boerenkapel ,,De Nöttenkrakers"
en de drie „spöllemans' . Zij hebben ook
bijgedragen tot de grote faam der dansgroep.
Foto: De deelnemende groep uit Frankrijk

GROTE PAARDENMARKT

Wegens vakantie GESLOTEN
van 12 t.e.m. 24 juli

Woensdag 14 juli
(Kermismarkt)

Bakkerij H. Brusgink

te Hengelo Gld

Keuring van Haflingerpaarden
van het Ned. Trekpaard op het Keuringsterrein aan
de markt. Grote aanvoer. Aanvang 9 uur.
Marktvereniging
Moeten Uw foto's
vakwerk zijn

dan bruidsloto's en

reportaoe's

van DOLPHIJN
De burgemeester
dezer gemeente is

verhinderd
spreekuur te houden
op dinsdag 6 juli
vrijdagavond 9 juli

Gevraagd een meisje
van Mulo of huishoudschool
in de huishouding, wegens
vakantie van 25 juli tot 7
aug. Kohler-Wissink Spalstraat 15, Hengelo Gld

Biggen te koop.
Joh. Berenp

Bij inschrijving te koop:
2 perceel rogge op Meenink
Enk(resp.groot 36en 19 are)
Te koop toom bigge
Briefjes inleveren vrijdag
W. Klein Haneveld, 29
9 juli 's middags 3 uur.
Erven A. Kok, E 14,
Te koop 25 zware biggen
Henqelo Gld
G. H. Wolbrink, D 104,
Hengelo Gld, tel. 1575 PASFOTO'S
Te koop ± 11 are rogge
Briefjes in te leveren vóór
9 juli bij Gebr. Hilderink
café ,,de Smid" Keijenburg

voor alle doeleinden, voor
half een gemaakt,
d«>elfd« dag nog klaar,

Foto Zeijlemaker

Te koop compleet paardetuig en twee karraderen
met as. G. Langeler E 31
Te koop 3 / 4 ha hooigras.
A. Burghaidt D 84,
Hengelo Gld
Te koop voor elk aannemelijk bod, vaalt mest. H. J.
Memelink, Vordenseweg 7

STUDIEBOEKEN
Gaarne
vroegtijdige bestelling

Heutmarkt 77. ZUTPHRN
Telefoon 3539

