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Wie gaat er
met ons sausje

in de rol?

kiprollade Q95
met gratis bakje saus, 500gr,

100 gr. grill worst, 500 gr. kipfilet
en 4 roomschnitzels, samen

Magere speklappen,500 gr,

Spare ribs, 500 gr,,

1500

225

325

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOl/DERKARBOJVADE 500 gram 2.99
(max 2 kg per klant)

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Muziekliefhebbers opgelet!
drie gratis proeflessen op:

- keyboard

- piano

- orgel

Zonder enige verplichting

Inlichtingen:

Muziekschool Hans Scheerder.
De Heurne 45, 7255 CK Hengelo (Gld.),

tel. (0575) 46 29 74.

Voor óil uw

familie DRUKKERIJ WOLTERS

Ki'|>flinkslr;i:il 16 - llt-iigt-l» (ild.

Irl. (1575-461455 l;i\ (1575-463521

Act ie !

2 herenslips voor f l 24,-

2 herenhemden voor fl 25,

(100% katoen).

mannenmode

Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575-461383

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel :(0575)46 10 54

Groente en Fruitreclame:
3 kilo jonagold 4.98

10 grote kiwi 5.98

Savooie kool, kilo 1.98

Rauwkostreclame:
Witte kool/ham salade
100 gram 0.98
Honolulu salade
100 gram 0.98

Geldig van dinsdag 19 t.e.m.
zaterdag 23 jan.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Monturen kollektie '98 nu 3O tot 7O% korflng!
kijk snel in onze etalage.

J U W E L I E R - O P T I C I E N

5 Hengelo Gld (0575) 46



<§s Dolblij en dankbaar zijn wij met de geboorte van ons
zoontje en broertje
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jjjg Hij is geboren op 9 januari 1999.
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rft?•$> Kervelseweg 26,

^ 7255 BG Hengelo Gld.
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Wim, Marianne en £$>
Marieke Arends 8§>

$s Ernest Sesing s§>
* P» »
$ ^ *

f? Gerdien Langwerden *
«88 8g»
<§2 gaan trouwen op 28 januari 1999 om 11.00 uur in het É$>
$3 gemeentehuis kasteel "Huize Ruurlo" te Ruurlo. 88*
* &
c§g De kerkelijke inzegening vindt plaats om 12.30 uur in de g§>
<§8 Goede Herderkapel te Veldhoek door ds. A.B. Elbert. 8g>
$8 8§>
c$2 Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 16.30 uur in gg>
c§8 zaal "De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo. $£>
«88 88>
(Cg Dreef 28, ga,
& 7255 WV Hengelo Gld.
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Als je door verdriet wordt neergeslagen,

het waarom aan niemand kunt vragen.

Dan is het fijn dat je zoveel goede mensen ziet,

ook al vinden zij de juiste woorden niet.

Ontroerd en diep getroffen zijn wij door de vele blijken
van medeleven zowel persoonlijk, alsmede in de vorm
van uw kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen
na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Tonnie van Zuilekom

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.

G. van Zuilekom - Bloemendaal,
kinderen en kleinkinderen.

Hengelo (Gld.), januari 1999.

u.v.v.
afd. Hengelo Gld.

UW - Vakantie 1999

Informatie en opgave op donderdag
4 febr. a.s. om 14.00 uur in "Ons Huis".

Perioden: a. 12 t/m 19 juni
b. 20 t/m 27 augustus
(bij voldoende deelname)

Deelname is mogelijk vanaf 60 jaar.

Hebt U (chronische) gezondheidsklachten,
of wilt U deze juist voorkomen?
Laat U zich dan eens geheel vrijblijvend voorlichten wat
magneetveld therapie met behulp van het Quantron
Resonantie Systeem QRS voor U kan betekenen.

Tevens ideaal voor sporters, ter behandeling van bles-
sure's of voor een sneller herstel.

Ook is het mogelijk een systeem te huren voor bepaal-
de tijd.

Eef Jansen
Weverstraat 6, 7021 XL ZELHEM
Tel/Fax: 0314-622630

Orthomolecair therapheut
Erkend door MBOG
Veterinair homeopaat

DE RECLAME
UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk,
Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit
te zijn! (Het kan voorkomen dat de krant
al voor 11.00 uur vol is, dan is plaatsing
onder voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ild.
Tel. 0575-461424

GEEF
E M F Y S E E M P A T I E N T E N

MEER LUCHT

0\RO
55955

Astma Fonds
STEUNPUNT VOOR 1 . 6 MILJOEN N ID I I IANDIRS

Aan het einde van
deze pagina zijn de
meeste ME-patiënten

al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak.
Giro 373111 t.a.v.

te Amsterdam

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 24 januari 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, oec. dienst in
Willibrordus, met Cant./koor, kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 24 januari 10.15 uur, mevr. T. van Coevorden, Zwolle, jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 23 januari, geen viering
Zondag 24 januari 10.00 uur, Oecumenische viering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags N s avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 22 JANUARI - ZONDAG 24 JANUARI

dr. N.J.C. Eyck, tel. (0575) 461277
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag:
27 januari dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEIJENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardenspreekuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken,tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. D. Bonenberg, tel. 463700
Voor Keijenborg: Mw. A van Aken,tel. 462627.

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

Kastanjelaan 11, Hengelo Gld. Spreekuur elke maandag van 11.00
tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland ^

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-ÏJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/rn vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëmenver. (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uuren
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure

Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-4513X6
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak.
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-47250X3
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagel i jks bereikbaar van 16.0()-19.(K) uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag l ().()()-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vr i jdag i 5.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur

en van 13.00 tot 16.00 uur
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op
tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26



INBRAAKBEVEILIGING
Voorkom ongewenst
bezoek!
Bij Harmsen weten
ze er wel raad mee.

Specialist in sloten,
kluizen, traliewerk
en overig
inbraakpreventie-
materiaal.
Montage mogelijk.
Gediplomeerd
beveiligingsspecialist

iïïTrrfrl

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461220

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

l U W E L I E R - O P T I C l t N

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 461358

Appelflappen van
1.85 voor 1 -50

Krentebollen
5 halen 4 betalen

MAN
Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

Euro in het land: Hand op de knip?
Is dat nodig? Wat betekent die Euro nou precies voor inkomen en
spaargeld? Vragen waarop antwoorden te geven zijn.

De gezamenlijke ouderenbonden van Hengelo en Steenderen geven alle
oudere inwoners van de twee gemeenten de gelegenheid zich op de
hoogte te stellen van praktische gevolgen van invoering van de Euro.

De ANBO organiseert, samen met de KBO
een middagbijeenkomst (21 januari) in Zaal Marktzicht (Wolbrink),
Bleekstraat 3 in Hengelo, waar de Rabo-bank een presentatie verzorgt
over de Euro. Er is ruimschoots gelegenheid tot vragen stellen!

Donderdag 21 januari, 14.00 uur, Zaal Marktzicht. Entree gratis.

OPRUIMING
Diverse Karpetten

nu uitzoeken 100,- p. Stuk

Tienerburo's V.a. 50,-

DELTSSPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I ) T E N H U I S
Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld, Tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, 7261 DD Ruurlo, Tel. (0573) 45 31 93

EURO IN HET LAND, HAND OP DE KNIP?

Euro in het land: hand op de knip! Is dat nodig? Wat betekent die Euro nu precies voor inkomen
en spaargeld? Vragen waar antwoorden op te geven zijn. De ouderenbonden ANBO en KBOP
organiseren voor de oudere inwoners van Hengelo en Steenderen een informatieve Euro-bijeen-
komst in zaal Wolbrink in Hengelo Gld. Deze middagbijeenkomst zal plaatsvinden op donder-
dag 21 januari en begint om 14.00 uur. De voorlichting over de Euro zal gegeven worden door
de Rabobank. Na de presentatie is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.
Natuurl i jk is er al herel wat gezegd en geschreven over de 'Euro. Is zo'n bijeenkomst dan eigen-
lijk wel nodig? We legden deze vraag ook voor aan de heer Klein Brinke van de Rabobank. Hij
antwoordde als volgt: Toen ik een goeie maand geleden een soortgelijke presentatie verzorgde
voor ouderen in de gemeente Vorden, werd mij achteraf verteld dat men versteld stond van de
grote opkomst. Ja, er is wel degelijk behoefte aan voorlichting die vooral gericht is op het prak-
tische vlak. Wie zich nog niet helemaal zeker voelt over de gevolgen van de invoering van de
Euro, is van harte welkom op de ANBO/KBO bijeenkomst. De toegang is gratis.

. vouvou

Café Zaal Meezen
Steenderen
tel. 0575 451204

zaterdag 23 januari
aanvang: 22.00 uur

TROCK

De laatste week

Tacx Schoenmode
in Hengelo (Gld.)

Profiteer nu van de kortingen:
Alle schoenen in het portiek

2 paar halen, l paar betalen*

Alle schoenen in de winkel
met kortingen van 25 en 40%

* u betaalt het duurste paar.

Tacx Schoenmode - Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld.) - 8 (0575) 462547

HALVE

PRIJZEN
INDE

OPRUIMING
BIJ

J.P. Oltmansstraat 2 Steenderen
Tel. (0575)451264



JONGEREN WERKGROEP ROEMENIE
HOUDT WEER EEN AKTIE

Op 9 januari j.l. werd een statiegeld flessenaktie gehouden
binnen de bebouwde kommen van Hengelo en Keijenborg.
Om 9.30 uur werd bij het startpunt ten huize van dhr Joop
Heijink verzameld. Tijdens de pauzes werd hier de inwen-
dige mens voorzien van koffie, thee en koek. Na een korte
indeling in wijken ,zodat nergens 2x aangebeld zou worden,
vertrokken er om 10.00 uur 8 auto's met vrijwilligers.
Jongeren van de Jongerenwerkgroep en leden van de Oost
Europa Commissie, deze keer ook bijgestaan door de aspi-
rant jongeren, een pas nieuw opgerichte groep binnen de
Commissie Oost Europa Hengelo, of kortweg COEH.
Er werden veel flessen opgehaald. Op diverse adressen
stonden de flessen zelfs al buiten klaar. Hopenlijk kunnen
we deze aktie jaarlijks in januari herhalen en zo jaarlijks
geld verzamelen voor de jongeren in Roemenië. Het is nog
steeds heel hard nodig om hier hulp te bieden, maar vooral
het vervoer hierheen is vanwege de hoge kosten steeds weer
een probleem.
Om de mensen in het buitengebied niet van deze aktie uit te
sluiten, maar het hele dorp rond kost zo ontzettend veel tijd,
hebben we bij de supermarkten een doos opgehangen bij de
inleverpunten van de flessen, zodat men zijn flessen bonne-
tje hier voor de aktie in kan leveren. Ook hier hebben veel
mensen aan de kinderen in Roemenië gedacht en hun bon-
netje ingeleverd. We hopen dat deze aktie voor ons ook gun-
stig zal zijn voor onze deelname aan de aktie SWOP, de jon-
gerenafdeling van de Rabobank, zij loven een prijs van f
2500.— uit aan de groep die een goede aktie houdt. Dus
duimt u mee, dat wij dat zijn? Op de foto ziet u twee meis-
jes van de aspirant jongeren met het SWOP horloge.
Alle flessen liggen nu in een opslag en zullen komende
week met de belangeloze medewerking van de fa. Super de
Boer Scholten worden ingeleverd. Een oproep aan alle
jongeren in Hengelo, wil jij ook meewerken aan akties voor
het goededoel, meld je dan aan of vraag informatie. Ben je
tussen de 12 en 16 jaar oud, dan kun je lid worden van de
aspirant jongerengroep. Bel aspirant Joyce Cornelissen,
tel. 461058.En ben je wat
ouder dan 16 jaar, dan kun je je
aanmelden voor de jongeren
werkgroep bij Jurgen
Memelink, tel. 465919 (in het
weekend).
Wij organiseren steeds leuke
akties en zijn ook een reuze
gezellige groep.

OPRUIMING
Vitragevallen uitzoeken nu 4.95 per meter

Gordijnstoffen nu vanaf 6.95 per meter

Diverse Couponnen Tapijjt nu

tot 75% korting

Tevens op alle niet afgeprijsde
Tapijt - Gordijnen en vitrages

10% korting

SPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo GId, Tel. (0575) 46 Ï4 84
Barchemseweg 40, 7261 DD Ruurio, Tel. (0573) 45 31 93

VELDTOERTOCHT TOERCLUB ZELHEM

Op zondag 24 januari a.s. organiseert toerclub Zelhem haar
tweede veldtoertocht van het winterseizoen. Er kan gekozen
worden tussen een route van ca. 25 km of een langere van ca. 45
km. Als vanouds voert de tocht door de bossen gelegen in de
driehoek Zelhem-Ruurlo-Hengelo. De korte afstand is met name
gericht voor de wat minder getrainde fietsers, de langere afstand
is bedoeld voor de wat beter geoefende deelnemers.
Vele honderden deelnemers zullen nu ook weer naar Zelhem
komen om deel te nemen aan deze veldtoertocht. omdat men
weet dat toerclub Zelhem garant staat voor een prachtige en
afwisselende rit door bossen, over zandwegen en langs beken en
sloten.Ten opzichte van de route die op 6 dec. 1998 is verreden,
hebben de uitzetters de route op vele punten aangepast, zodat er
feiterlijk een geheel nieuwe route is ontstaan. Tijdens het uitzet-
ten heeft men rekening gehouden met de naweeën van de hevi-
ger regenval van de Afgelopen maanden. Door deze regenval
zijn divers bospaden nagenoeg onbegaanbaar geworden. Door
deze stukken te mijden probeert toerclub Zelhem de deelnemers
een redelijk tot goed berijdbare route voor te schotelen.
Onderweg zal er ook regelmatig gelegenheid zijn om enigs/ins
te herstellen van de vermoeidheden die zullen optreden.
Overigens blijft de zwaarte van een veldtoertocht natuurlijk
altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.
Deelnemers kunnen op zondag 24 jan. starten tussen 9.00 en
10.00 uur vanaf de kantine van ZSV Zelos aan de Halseweg te
Zelhem. Onderweg zal door de organisatie aan de deelnemers
een consumptie worden aangeboden. Tevens is er gelegenheid
om na afloop te douchen en om de fiets af te spuiten.
Inlichtingen over deze veldtoertocht kunnen worden iongewon-
nen bij Jan Beunk. tel. 0314-631266 of Evenard Lieverdink, tel .
0314-641618.

HENGELOSE VVD-ER KANDIDAAT PROVINCIALE STATEN

Het plaatselijk bestuurslid van de VVD, mevr. M. Oosterhuis-
Strasting is tijdens de op 12 jan. te Arnhem gehouden kandida-
tenvergadering voor de Provinciale Staten, definitief op de l Ie
plaats genomineerd. Reeds eerder was ze al geplaatst, doch een
protest vanuit Apeldoorn, dat de kandidaatstelling niet geheel
ju i s t zou zijn verlolpen, maakte een nieuwe keuze noodzakelijk
om in aanmerking te komen voor een zetel. Dus Hengelo GId
is straks vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, terwijl een
oud-dorpsgenote een ministerspost bekleed een functioneert als
vice-mister-president. Zo ziet men dus, dat een klein dorp ook
groot kan zijn. Wat betreft de viering van het 25-jarig jubileum
van de plaatselijk V,VD., in aanwezigheid van mevr. Annemarie
Jorritsma. a.s, zaterdag om 14.00 uur in zaal Langeler, zal er
ook een jubilaris gehuldigd worden. Dhr. Derk M. Wullink zal
dan als enige dorpsgenoot 25 jaar lid van de plaatselijke VVd
/.ijn. Hij is als eerste voorzitter benoemd tijdens de oprichtings-
vergadering op 23 januari 1974. Deze functie heeft hij tot 1989
bekleed. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog steeds zeer geïn-
teresseerd in het wel en wee van de partij.

PASSAGE, CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROU-

WENBEWEGING

Bovenstaand is de nieuwe naam van onze vereniging na de
fusie op l jan. 1999 van de CPB met de NCVB. Tijdens de
kerstviering op 16 dec. j.l. werd genoten van dia's die wer-
den vertoond door de heer Grootjans uit Borculo. Ook het
kerstverhaal dat aan de hand van de dia's werd verteld, viel
in de smaak. De jaarvergadering is op 20 jan. om 19.45 uur
in "Ons Huis". Deze keer is er geen bestuurswisseling. Na
de gebruikelijke verslagen zal mevr. Poulert-Bielderman de
avond verder verzorgen met zang en sketchjes.

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)

Periode van 5 jan. t.e.m. 11 jan. 1999

Dinsdag 5 jan.: Na de viering van oud en nieuw komen a l t i j d
nog meldingen binnen van vernielingen gedurende die nacht.
Vaak wordt pas later ontdekt. Zo ook bij een brievenbus van de
PTT aan de Jan Steenstraat in Zelhem. Deze werd met vuur-
werk opgeblazen. Ook de ruit van een schoolgebouw te Zelhem
moest het ontgelden. Dit leverde een schadepost van f 500.—
op.
Bij een café aan de Ruurloseweg te Zelhem werd een bruine
Batavus fiets weggenomen. De fiets is voorzien van de postco-
de 7322 MP.
In de Oude IJssel in Laag Keppel werd het stoffelijk overschot
van een vrouw aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat het
ging om een vrouw uit Gendringen die al sinds 14 december
1998 werd vermist.
Het onderzoek naar een vernieling van een bushaltehokje en
vernielingen aan een schoolgebouw in Hummelo kan worden
afgesloten aangezien de dader bekend is geworden. Deze wordt

doorverwezen naar het bureau HALT.
Een alarmmelding in een supermarkt in Zelhem bleek gelukkig
loos te zijn.
Woensdag 6 jan.: Een bewoner van Zelhem deed melding van
een mogelijke inbraak in zijn auto.
Van de bestuurder van een personenauto in Zelhem is gevor-
derd, dat / i j aantoont dat de auto is verzekerd. Volgens de info
van de Rijksdienst voor het wegverkeer was de auto namelijk
niet verzekerd.
Donderdag 7 jan.: Op de Gompertsdijk in Hengelo brandde
een personenauto geheel uit. De brand was onder de motorkap
begonnen.
Aan de Sterreweg te Hengelo werd geprobeerd in te breken in
een woning.
Aan de Dwarsstraat, de Maanstraat en de Rozenhoflaan te
Hengelo bleef het niet bij een poging tot inbraak. Daar werd bij
elkaar in drie woningen ingebroken. Er werd geld, bankpassen
en een mobiele telefoon weggenomen.
Aan de Jan Steenstraat te Zelhem werd in de nacht van oud op
nieuw met behulp van vuurwerk een rioolpompkast vernield.
Tevens werden op diverse plekken in Zelhem prullebakken
opgeblazen.
Aan de Salviaweg te Zelhem werd uit een personenauto een
tasje met inhoud weggenomen.

De motorsurveillance leverde 6 processen verbaal op terzake
het gebruik van de gordel, het verkeerd parkeren en rood licht.
Bij een woning in Hengelo Ging het overvalalarm af. De oor-
/aak is onbekend.
Vrijdag 8 jan.: Aan de Keppelseweg te Hummelo werd waar-
schijnlijk in de nacht van oud op nieuw het infobord vernield
door vuurwerk.
Zaterdag 9 jan.: geen bijzonderheden.
Zondag 10 jan.: Aan de Spalstraat te Hengelo werd een bezoe-
ker van een café zodanig mishandeld dat hij een gebroken neus
opliep. Het onderzoek hierin loopt nog.
Maandag 11 jan.: Aan de Spalstraat te Hengelo werd in de
nacht van l op 2 januari 1999 met vuurwerk een regenpijp ver-
nield. De schade bedraagt f 300.—
Op 11 jan. 1999 werd bij een woning aan de Heurne te Hengelo
planten uit de tuin gerukt en tegen de gevel gegooid. Hierdoor
ontstond schade aan de ruiten.
Bij een bedrijf aan de Hummeloseweg te Hengelo werd geld
weggenomen uit het kantoor. Getuigen hebben een blauw
vrachtautootje bij het bedrijf zien staan.
Op de Rijksweg te Laag Keppel vond een aanrijding plaats tus-
sen een vrachtauto en een busje. Hierbij viel een gewonde.
Op de Torenallee te Hummelo vond een aanrijding met mate-
riële schade plaats.


