
Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Deze week alle soorten

rauwkost 100 gram 0.98

Gad'r
maar eens lekker

.voor zitt<

boerenkarbonades Q
per 500 gr, met gratis bakje saus

Dik bevleesde hips, 500 gr,

25

2S

Varkensfilet rol lade "195
(met de hond geknoopt), 500 gr., /"

500 gr. shoarmavlees, 4 tartaartjes

en 100 gr boterhamworst, samen 15Qfi

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:
SCHOÜDERKARBOJVADE 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

Voor al uw

familie

drukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS

Kfurlinkslniiil 16- M.IUM-I,, (.1.1.
li-l. Il575-4d1455 fax 0575-4M52I

Wegens uitbreiding van de

werkzaamheden gevraagd:

Taxichauffeur
Goede contactuele eigenschappen en
een representatief uiterlijk zijn een
vereiste. Men moet tevens genegen
zijn weekenddiensten te verrichten.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TKL. 461358

Even 'n auto 1 .
verdienen ta3

G R O E N S P E C l A L l S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 26 19

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

deWaldkor

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

Aanmelden bij: Taxi Bert Lemmers.
Hummeloseweg 20

7255 AH Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 30 05

J2fftot 50% korting,
...op veel showroommodellen,

jboxsprings, matrassen, lattenbodems,
dekbedden, kussens, etc, etc...

LUBBERS
slaapkamers

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond

Internet: www.morgana.com
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Donderdag 11 februari a.s. is voor ons een heuglijke dag. ^L

Wij hopen dan samen met onze kinderen en kleinkinde- gg>

ren ons 50-jarig huwelijk te vieren. $£>
Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 tot 16.30 uur in ti&

Party-Centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
9r

Jan en Bertha Heijink - Wagenvoort g§>
s§>

Beukenlaan 2 g£>

7255 DM Hengelo Gld. $£>

Kadotip: E3

Haar hart was groot

in tijden van vreugde,

in tijden van nood;

lief en leed kon ze delen,

ze was een "moeder" voor velen.

Verslagen geven wij u kennis van het zeer onver-

wachte overlijden van onze lieve moeder en oma

Janna Willemina (Mineke) Gosselink

weduwe van Nolle Wolsink

op de leeftijd van 80 jaar.

Emmeloord, DJ. Wolsink

F.J.L. Wolsink - Catalani

Arnoud

Robert

Barchem, G.M. Wolsink

A.A. Wolsink - Fühler

Nick en Yvonne

Hengelo (Gld), A.J. Wolsink

J. Kleinhesselink

Ati

Bo

7255 AP Hengelo (Gld), 24 januari 1999, *

St. Michielsstraat 15.

Correspondentie-adres: A.J. Wolsink,
Akkerwinde 20,
7255 WP Hengelo (Gld).

De Begrafenis heeft vrijdag 29 januari plaatsgehad

op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld).

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

TAXIBEDRIJF OOSTENENK
Wij zijn een middelgroot taxibedrijf. Onze opdracht-
gevers zijn ondermeer gemeenten, ziekenfondsen
en verpleeghuizen. Ook treintaxi, combitaxi en
touringcarvervoer behoren tot de activiteiten.

Wegens uitbreiding van het Mobimax-vervoer in de
Achterhoek zoeken wij

TAXICHAUFFEURS
Functie-eisen:
• in bezit van minstens rijbewijs B
• goede contactuele eigenschappen
• flexibel t.a.v. werktijden (avonduren en weekend)

ZOWEL FULLTIME ALS PARTTIME

ZIJN ER MOGELIJKHEDEN

Omdat het vervoer met een taxibus wordt uitge-
voerd, die ook ingericht is voor rolstoelvervoer gaat
de voorkeur uit naar een man.

Sollicitaties richten aan :
TAXIBEDRIJF OOSTENENK

Postbus 4118, 7200 BC Zutphen,
of telefonisch Tel 0575-543500.

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.

Gevraagd: huishoude-
lijke hulp, l voormiddag

per week, na l maart
B.A. Wentink, Paarde-

straat 2, 7221 NE
Steenderen.

Tel. 0575-451310

Gevraagd met spoed:
huish. hulp voor 3 och-

tenden per week.
Tel. 0575-461201

TECELHANDEL
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 Gld.
Tel. 0575-461424

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 7 februari 10.00 uur, ds. E. Noltus, Hengelo's gemengd koor,
kindernevendienst

Goede Herder Kapel
Zondag 7 februari 10.15 uur, ds. J.J. van Thiel, Amstelveen

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk
Zondag 7 februari 10.30 uur ds. F. Dijk, Dalfsen

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 6 februari, 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 7 februari 10.00 uur, Woord- en Communiedienst

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 ss 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 5 FEBRUARI - ZONDAG 7 FEBRUARI
dr. J. Koning, tel. (0575) 461266

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:
10 februari 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-KEUENBORG
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
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
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-IJssel - 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 l c, 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/m vrijdag 08.30-09.30 uur

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

Ned. Patiëntenver, (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 uur en
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. 0575-451386
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: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 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 16.30 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
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Astma ''• Fonds
STEUNPUNT VOOR l.6 MILJOEN NEDERLANDERS

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

Lekker voordelig
van uw eigen slijter

HOOGHOUDT

graan-
jenever

SHERIDAN'S

coffee - vanille cream
. liqueur

20*95

95
GORTER
jachtbitter
ga op jacht met gorter
0,7 literfles

15?5

bereich wonne-
grau kabinett
liter

95

apfelkom
berentzen vergeet je
nooit meer

14
aanbiodingon gotdig tot 1 maart 1999
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-. * DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg. Telefoon (0575) 46 12 93

WINTERWANDELTOCHT HAMOVE

Hoe ze het telkens weer voor elkaar krijgen om wan-

deltochten te houden en parcours uit te zetten, is een

beetje koffiedik kijken. Toch weten de heren van de

sportcommissie van Hamove dit ieder jaar voor elkaar

te krijgen, want de deelname is elk jaar groot te noe-

men.
Dit jaar is de tocht op zondag 7 febr. a.s. en de sport-

commissie heeft ook nu weer fraaie routes uitgezet.

Vanaf 10.00 uur kan in de molen aan de Varssel-Ring

te Hengelo Gld voor deelneming worden ingeschreven

voor de routes van 6, 12 en 25 km.. Wel worden dege-

nen die 25 km lopen, verzocht om voor 11.00 uur te

starten. De routes zullen ongetwijfeld ook over 't Zand

voeren en terug in de molen zullen de dames u van een

drankje en een hapje voorzien.

ADOPTEER EEN BOOM IN DE

REGELINKLAAN TE HENGELO GLD
Deze aktie van de Vereniging Natuurbehoud Achterhoek en

ondersteund door Radio Ideaal, is erop gericht de 285

bomen van de prachtige laan van de ondergang te redden.

Volgens de Bomenstichting zijn slechts een 20-tal bomen

kaprijp, de overige verkeren in een nog zodanig jeugdige

staat dat ze nog vele jaren meekunnen. Wel is het noodza-

kelijk dat hierbij achterstallig onderhoud wordt verricht.

Voor de 20 te kappen bomen zal herplant plaatsvinden waar-

voor de provincie subsidie verleent. Om het onderhoud van

deze 265 bomen voor de eerstkomende 10 jaren zeker te

stellen is een bedrag van f 26.500.— nodig. Zowel de

gemeente als de eigenaar zijn niet in staat of bereid dit geld

op tafel te leggen. Daarom werd in eerste instantie een kap-

vergunning voor deze bomen afgegeven. Na onderhandelin-

gen tussen van, gemeente en eigenaar is deze actie op touw-

gezet. Omwonenden en inwoners van Hengelo kunnen voor

een bedrag van 100 gulden een boom in deze laan adopte-

ren. Allebomen worden geregistreerd. Op dit moment zijn

er al 45 bomen geadopteerd.

Bij de adoptie ontvangt men een certificaat met plaatsbepa-

ling van de boom. Wie 10 bomen of meer adopteert wordt

door Radio Ideaal een interview van 4 minuten aangeboden.

Belangstellenden die een bijdrage willen storten kunnen dit

doen op bankrekeningnummer 93.63.62.618 bij de VSB

bank te Doetinchem t.n.v. Vereniging Natuurbehoud

Achterhoek o.v.v. Regelinklaan.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met

tel. 0314-623928 of 0314-621429.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Groente en Fruitreclame:

Week van de aardappel
Receptenfolders in onze winkel

5 kilo Binten 4.50

2 kroppen sla 1.98

10 grote navelsinaasappels 5.98

Geldig van dinsdag 2 t.e.m.
zaterdag 6 februari

uw
U. V. V.
afd. Hengelo Gld.

Gesprek met de Notaris

Inleiding - vragen stellen over subsidie-
rechten, testamenten, schenkingen op
papier, een en ander.
Omlijst met muziek - zang
Op woensdag 10 febr. a.s.
om 14.00 uur in "Ons Huis"

Wie afgehaald wil worden kan bellen
tel. 462728.

NieuwsBrieF
Februari 1000

*5 n i i m m o r O * ^^ ^^ ^^J a a r g a n g 2 n u m m e r 2

Nieuwsflits

After-WOrk WorkOUt Direct na het werk sporten,
dat bevalt steeds meer sporters. Op die manier hou je de
hele avond vrij.

Testen Laat je ook ééns in de drie maanden op conditie,
kracht, lenigheid, longinhoud/functie, bloeddruk en vet-
percentage testen. Zo kun je precies zien of je resultaten
geboekt hebt met het trainen.

Kinderopvang Wilt u ook overdag sporten? Dat kan!
Neem uw kind mee. Terwijl u aan het sporten bent wordt
er op uw kind gepast. De kosten hiervoor zijn ƒ 2,50

Heren-Power-Fitt is een succes, elke dinsdag
van 18.00 - 19.00 uur | Fit-walking is in de wintermaan-
den ook heerlijk. | De judoka's van Leo Buiting hebben
het ontzettend goed gedaan de afgelopen paar maan-
den. Ze hebben tieel wat prijzen in de wacht gesleept op
toernooien in de regio. GefeliciteeVd.

Outdoortraining
DÏïïte n sporten

Mountainbike Toertochten vertrek bij
sportcentrum AeroFitt. De kosten bedragen: ƒ 2,50 p.p.
voor het vervoer, ƒ 10,- voor diegenen die gebruik
maken van een mountainbike van Sportcentrum
AeroFitt en natuurlijk het inschrijfgeld van de tocht.
Inschrijvingen per tocht graag één week van tevoren.

Vorden 7 feb. 40 km vertrek 9.00 u.
Gorssel 14 feb. 35-55 km vertrek 9.00 u.

Mountainbike op Jt Zand iedere zondag
van 11.00 tot ^2.30 uur. Vertrek bij Sportcentrum
AeroFitt. Fietshuur ƒ 10,-. Bent u zelf in het bezit van
een mountainbike dan is de deelname gratis. Er wordt
op zondag niet met begeleiding gefietst als er een toer-
tocht gepland staat.

Fitt-Walking Een sport voor iedereen, lekker bui-
ten in de natuur, ledere dinsdag- en donderdagavond
van 19.30 tot 21.00 uur. ledere zondag van 11.00 tot
12.30 uur. Vertrek bij Sportcentrum AeroFitt. Na het
wandelen krijgt u altijd een gratis kopje koffie of thee
aangeboden.

mnensporten
Een drcuittrainmg is een fitnessles

voor iedereen, jong en oud. We werken in een groep,
maar u bepaald zelf hoe intensief u kunt of wilt trainen
aan zowel de conditie als aan spierversterkende oefe-
ningen. Er wordt gewerkt in een circuitvorm, de les
begint altijd met een warming-up en eindigd met een
cooling-down. Elke dag worden er circuittrainingen
gegeven, zowel overdag als 's avonds. Het voordeel
voor u is dat u niet gebonden bent aan een vast uur in
de week. U kunt zelf bepalen naar welke circuittraining
u gaat (dit geldt overigens voor alle lessen bij ons).
Bent u opzoek naar een hele gevarieerde fitness-les,
kom dan eens kijken en doe mee.

Elke zaterdag morgen is er Kids-
aerobic. Je kunt al meedoen vanaf drie jaar. Iedereen
krijgt twee gratis proeflessen. Kom kijken en doe mee.

Bel voor meer informatie, een afspraak
of een gratis proefles (0575) 46 50 01

Sportcentrum AeroFitt,
ongedwongen sportief

sportcentrum

Fitlvak

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Email: aerofitt@tref.nl



L IT IE
€«

A

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)

Periode van 12 t.e.m. 25 januari 1999

Dinsdag 12 jan.: Op de Rijksweg in Laag Keppel werd een

snelheidscontrole gehouden. Er passeerden tussen 9.10 en

12.10 uur 1149 voertuigen. Slechts 10 bestuurders zagen

kans boven de limiet te eindigen. De vlotste haalde 104 km

per uur.

Op de Rijksweg te Laag Keppel staken na 18.00 uur in het

donker 2 reeën de weg over. Een automobilist uit Hengelo

Gld kon een ree niet ontwijken waardoor de voorzijde van

de auto deuken opliep.

Op de Kerkekamp te Hengelo slaagde een flinke jongen

gekleed in een zwarte broek, jas en muts lengte ongeveer

175 a 180 cm, mager postuur, oorbel linkeroor, erin maan-

dagavond de l Ie rond 22.10 uur met en stenen kruik een ruit

van een woning in te gooien. De held was op de fiets.

In de J.D. Pennekampweg te Hummelo was er een woning-

inbraak. Een kantelraam aan de zijkant van de woning werd

opengebroken. Er werd geld weggenomen. Het gebeurde 's

avonds tussen 20.00 en 22.00 uur.

Op de Torenallee te Hummelo vond een kop-staart botsing

plaats. De voorste bestuurder moest afremmen, hetgeen

door de achteropkomende bestuurder te laat werd opge-

merkt.

Op de kruising Rijksweg-Dorpsstraat-Hummeloseweg te

Laag Keppel reed een bestuurder door rood. Een "groene"

bestuurder kon de tegenpartij niet ontwijken.

Woensdag 13 jan.: Een aanrijding op de Ruurloseweg in de

Veldhoek. Uit de richting Zelhem komend, wilde een

bestuurder voor de kom Veldhoek afremmen op een spiegel-

glad wegdek. De auto schoof door tegen een rechts van de

weg staande boom. De bestuurder kwam er goed af.

Op de Ruurloseweg te Hengelo kwamen 2 bestuurders

elkaar op het besneeuwde wegdek tegen. De onbekend

gebleven tegenligger schoof iets de verkeerde kant op en

raakte de buitenspiegel van de tegenpartij.

Op de Parallelweg van de Rijksweg te Hummelo kwam een

bromfietser vanwege het gladde wegdek ten val. Hij brak

daarbij zijn rechterbovenbeen.

In Zelhem kwam een bedreiging voor. Een ex-werknemer

wilde bij zijn baas verhaal komen halen.

In Laag Keppel werd een snelheidscontrole gehouden op de

Rijksweg. Er passeerden 663 voertuigen de kom. 10

bestuurders werden bekeurd. De hoogste snelheid bedroeg

78 km/uur.

Donderdag 14 jan.: In Hengelo op de kruising

Kruisbergseweg-Olde Kaste vond een aanrijding plaats. Een

bestuurder reed vanaf de Olde Kaste de Kruisbergseweg op,

juist toen vanaf Doetinchem een andere bestuurder naderde.

Benadeelde werd naar het Slingeland ziekenhuis vervoerd

i.v.m. nekletsel.

Maandag 18 jan.: Op de Nijmansedijk in Halle kwam een

ree voor een auto.

In Hummelo op de kruising Dorpsstraat-Greffelinkallee

vond een aanrijding plaats Een vrachtautobestuurder haalde

op de Dorpsstraat een geparkeerd staande vrachtauto in,

juist op het moment dat een fietster vanuit de Greffelinkallee

de weg op kwam. De bestuurder is met verwondingen opge-

nomen in het SI.ingeland ziekenhuis.

Uit een woning aan de Zelhemseweg te Hengelo werd een

portefeuille met paspoort gestolen. In de portefeuille zat een

bedrag van f 4500.—. Er waren geen braaksporen te ont-

dekken.

Dinsdag 19 jan.: Op het terrein van de hondenclub in

Hummelo was een man met een Duitse staander aan het

oefenen. De man is geen lid en heeft daar niets te zoeken.

In Laag Keppel was een snelheidscontrole. 761 passeren-

den, 21 bekeuringen en de snelste reed 60 km.

Woensdag 20 jan.: In de kom van Zelhem werd achter 2

verdachte personen aangezeten. De personen werden niet

achterhaald, wel de Fiat Uno , die achter het bureau is

gestald.

Op de Steenderenseweg te Keijenborg vloog een Renault

personenauto over de kop.

De bestuurster raakte naast het asfalt waarna de auto begon

te slingeren.

Op de Rondweg te Hengelo wilde een bestuurder linksaf

slaan om te tanken. Een achteropkomende bestuurder zag de

remlichten te laat en reed er achterop.

In de Bleestraat te Hengelo werd een personenauto vernield.

Er werd een bierglas op de motorkap en voorruit gegooid.

Aan de Nijverheidsweg te Zelhem werd een verduistering

van een luchthamer en compressor opgenomen.

In Drempt werd een slepend burenprobleem behandeld,

tevens was er in Hengelo ook zo'n geval.

In Laag Keppel passeerden buiten de kom zo'n 745 voertui-

gen de apparatuur. Er waren 18 overtredingen, waarvan 3

die meer dan 30 km te hard reden.

Donderdag 21 jan.: In Halle werden 2 verdachte personen

uit het zuiden des lands gestoord door de aanwezige bewo-

ners. Ze wilden via de poort het erf op. Er werd achter de

personen aangegaan die richting Mariënvelde verdwenen.

Op de Broekstraat te Hunimelo werd een auto aangetroffen

met een persoon achter het stuur die naar alcoholhoudende

drank rook. Ondanks een waarschuwing niet te gaan rijden

deed hij dat toch. Dat leverde hem een dagvaarding op en

zijn rijbewijswerd ingenomen.

In Halle werden drie auto's opengebroken. Uit 2 daarvan

werd een autoradio-cassetterecorder ontvreemd. Uit de 3e

auto werd niets ontvreemd.

Op de Hengeloseweg en Doetinchemseweg te Zelhem vond

een snelheidscontrole plaats. Er werden met de laser 100

auto's gecontroleerd, er waren 3 overtredingen.

Vrijdag 22 jan.: In een bocht bij het Zelle te Hengelo zag

een bestuurder vanwege de mist de bocht te laat en reed in

een hek.

Op de Rijksweg te Laag Keppel was er een snelheidscontro-

le,. 962 voertuigen en 14 overtreders.

Assistentie verleend aan een deurwaarder.

Zaterdag 23 jan.: Te Zelhem vond een kop-staart botsing

plaats op de Ruurloseweg.

In Drempt vond een woninginbraak plaats. D.m.v. een

breekijzer werd een draairaam op:engebroken. Er werden

sierraden en cheques ontvreemd. Het gebeurde tussen 20.30

en 22.00 uur.

Zondag 24 jan.: In Drempt werd een poging tot inbraak

opgenomen.

In Zelhem werd een zender uit de lucht gehaald.

Maandag 25 jan.: In Hengelo aan de Korenbloemstraat en

de Bleekstraat lukte het iemand of meerderen een straat-

naambord af te breken.

Vanuit Drempt werd weer een poging tot woninginbraak

aan de Gildeseweg gemeld.

In de Frans Halsstraat te Zelhem werd een spiegel van een

auto vernield.

In Hengelo werd'aan de Bleekstraat het glas van een cligno-

teur van een personenauto vernield.

Foto Hans Groene/Gelders Dagblad V.l.n.r.: voorzitter Henk Wissels, secretaress Betsie

Smeitink-Enzerink, vice-voorzitter Jos van Aken, penningmeester Gerrit Smeitink, Mascha

Nijenhuis, Annemarie Jorritsma-Lebbink en Janny Eil-van Oest. Op de foto ontbreekt

bestuurslid Marchien Oosterhuis-Strating.

DIALECTAOVEND IN HENGEL

Uutgaonde van de Dialectkring Achterhoek en de Oldheidkundige Vereniging Hengel wodt d'r

op dinsdagaovend 9 febr. in zaal Leemreis in Hengel een dialectaovend e'hollen. Disse aovend

steet veur een groot gedeelte in het teiken van de Hengelse schriever Hermasn van Velzen (Frans

Roes). Het is dit jaor 25 jaor e'leden datte e'storven is. De zunne van Frans Roes zal wat vetel-

len ovet 't werk en leaven van zien vader. Een van de bekendste vehalen van disse schriever zal

veur elaezen wodden deur Herman Klein Kranenberg. Ok andere hengelse schrievers komt an

bod zoas Derk van de Döker, de vader van Willem Smeitink, die vrogger een winkel hadan de

Kastanjelaan., Gradus Geurtsen, die een fietsenmakeri'je had en wonen aan de Varsselseweg.

Zien werk zal veur elaezen wodden deur zien zoon. Ok hedendaagse schriever(sters) komt an ut

woord zoas Willem Smeitink, in Hengel betterbekend um zien inzet veur ut behold van ut dia-

lect, Jantjen Hendriksen-Lenselink uut Drempt, geboren op ut Hogenkamp in Hengel. Wel

bekend van radio Gelderland. Het belöf un mooie aovend te wodden die zowel in het teiken van

vrogger as van de hedendaagse tied steet. Ut begint um 8 uur. De entree is f 10.—. maor daor is

dan een lekker köpken koffie bi'j inbegreppen. Luu, dus harteluk welkom op disse dialectaovend

in zaal Leemreis op 9 februari.

INFORMATIE-THEMA AVOND PEUTERSPEELZAAL P.U.K.

Peuterspeelzaal P.U.K. in Keijenborg houdt op 10 februari haar jaarlijkse infomatie-avond. Deze

zal worden gehouden in "de Horst". Aanvang 20.00 uur. Er zal toelichting worden gegeven over

de peutermorgen. Het thema "Ongelukjes in en om huis" wordt verzorgd door huisarts mevr.

Klein Horsman. Aan het eind ziet u nog video-opnamen van de peutermorgen. Belangstellenden

zijn van harte welkom en u kunt op deze avond uw zoon of dochter aanmelden.

VVD HENGELO GLD VIERT 25-JARIG JUBILEUM
Op de bij velen bekende plek, de beroemde opkamer van hotel Langeler te Hengelo

Gld, werd 25 jaar geleden op 23 januari 1974 de plaatselijke afdeling van de VVd

opgericht.

In hetzelfde hotel werd zaterdag 23 januari 1999 het 25-jarig jubileum gevierd. En het

was niet zomaar een feestje, want het actieve bestuur onder leiding van voorzitter

Henk Wissels, wilde er toch een wat serieuzere toon aan geven en had daartoe een aan-

tal prominente sprekers uitgenodigd. Als leiddraad gold de economie op het platte-

land. Nadat mevr. Oosterhuis de voorzitter had ingeleid die de openingstoespraak

deed, kwam als eerste de minister van Economische Zaken, Annemarie Jorritsma-

Lebbink aan het woord over het onderwerp. Ze begon haar toespraak met: Het is altijd

weer heerlijk om hier te zijn, al die bekenden. De zo populaire minister is in Hengelo

Gld geboren. De boodschap die ze bracht liet niets aan duidelijkheid tewensen over.

Er moet wat gebeuren op het platteland. De samenwerking tussen gemeenten moet op

gang komen, want de economie van het platteland staat niet op zichzelf, het hangt alle-

maal aan elkaar.. Laat de regio met plannen en voorstellen komen.

Hans Boxem, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland,was de 2e spreker. Hij

kwam met een vergelijkbare boodschap. Ook hij moedigde de samenwerking tussen

gemeenten aan en gaf ook aan dat de regio met plannen moet komen. Gezamenlijk kan

dan een beleid worden uitgestippeld waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.

De derde spreker, fractievoorzitter Ben Eijkelkamp van de Hengelose raadsfractie van

de VVD, sprak de mening uit dat de samenwerking met provincie en rijk onontbeer-

lijk is om iets van de grond te krijgen. Versterking van de bestuurslaag is wel nodig,

maar ook niet weer te groot, want het contact met de burger mag niet verloren gaan.

Na de inleidingen ontspon zich al snel een discussie over hetgeen was gezegd. Zijn

recreatie en toerisme de redders van de economische toekomst van dit gebied, nu de

landbouw zo onder druk staat, werd er gesteld. De minister antwoordde hierop dat de

industriële bedrijvigheid ook nodig is en blijft. Dit zorgt voor werkgelegenheid. Zelfs

Schiphol kwam ter sprake. We moeten blij zijn met elke werkgelegenheid. Bouw

inplaats van in de Noordzee een vliegveld in de Achterhoek waséén stelling. Mevr.

Jorritsma beantwoordde dit met: het advies is, om dit niet echt voor te stellen. Namens

de PvdA kwam Jaap Hulshoff aan het woord die met enige anekdotes het ontstaan en

de samenwerking met de plaatselijke VVD voor het voetlicht bracht. Ook overhan-

digde hij mevr. Jorritsma een geschrift waarin op het bij haar zo bekende Möllenpad

werd geschreven. Bertus Lubbers liet in een vlugschrift zijn licht schijnen over 25 jaar

VVD in Hengelo Gld.

In zijn afsluitende toespraak bracht Henk Wissels dank aan alle sprekers en betrok

Derk Wullink, de voorzitter van het eerste uur en vice-voorzitter van nu Jos van Aken

in een huldiging. Met een toost op de VVD Hengelo Gld en de opwekking allen te

gaan stemmen met de a.s. Statenverkiezingen en dan vooral op bestuurslid Marchien

Oosterhuis,die op een verkiesbare plaats staat voor de Staten, sloot hij deze gezellige

bijeenkomst.


