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Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

1 zak gesneden Rode kool 0.89

Gouden
tijden voor onze

spi

Verse Kippenpoten,
l kilo

42S

Dik bevleesde hips, 500 gr.

Mager hacheevlees
met gratis ui en kruiden, 500 gr.,

Vlaamse riblappen,
500 gr. met gratis flesje donker bier

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE 500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram

325

325

4.95
4.95

2.99
4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Te koop:

Opel Astra 1.6 station, nieuwste model,
5/98 rood, 13.000 km. nieuwstaat/. 32.250.-

Opel Astra 2.0 GTi 150 PK!!, blauw
metalic 5 drs. alle opties, open dak,

112.000 km. ƒ. 19.750.-

Volkswagen Polo Fox blauw, 45.000 km.
3/95, ƒ. 19.400.-

Volkswagen Golf Station 1.9 dsl. rood
1995, 105.000 km. ƒ. 23.950.-

Opel Corsa Swing 1.4 HB. blauw metalic,
45.000 km. ƒ. 15.750.-

Verkoop en onderhoud van alle merken
nieuwe en gebruikte auto's met BOVAG-

garantie.

Autobedrijf Bertus Eugelink
Z.E. weg 113 - 7223 DB Baak

Tel. 0575-441448.

Vogelvereniging

EXOKAN
organiseert een

VOGELMARKT
op zondag 21 februari

van 9.30 tot 12.30 uur in
dorpshuis De Horst te Keijenborg.

De toegang is gratis.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 461358

Weekaanbieding
van maandag 15 februari t/m zaterdag 20 februari

Eigengebakken Roggebrood
van ƒ 1,95 voor ƒ 1,45

Kruidcake
van ƒ 5,50 voor ƒ 4,75

Kruidkoek
van ƒ 4,95 voor ƒ 4,25

D E
K r u i s BI r G

ÏK het Ki
Voorgerechten

Champignons gratin
gebakken champignons in kruidenknotlooksaus,

gegratineerd met kaas of

Heldere tuinkruidenbouillon

met cognac en koinkommerballetjes

Hoofdgerechten
Runderentrecote

in truffelsaus of
Gegrilde zalmmoot
in lichte dilleroomsaus

Geserveerd met diverse groenten en aardappelen

Nagerechten
Coupe Exotic

/ een lekker fris ijsje of
IJsplateau De Kruisberg

diverse soorten sorbetijs, verse vruchten en slagroom

Prijs ƒ 37,50

LunchCafé open van 12.00 tot 14.00 uur.
A la carte Serre-restaurant open van

17.00 tot 21.00 uur, behalve op maandag.
Reserveren gewenst.

Kruisbergseweg 172 Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23.

Aan het einde van deze pagina zijn de

meeste M E-patiënten al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 3 7 3 1 1 1

t.a.v. me fonds te Amsterdam

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Noteer!!!
Over 9 dagen opent Schoenmode Hermans haar

deuren aan de Raadhuisstraat 27 in Hengelo Gld.

Open Huis donderdag 25 febr. van 16.00 tot 20.00 uur.



J£ This must be an illusion
Iv! I know this can't be real
cOg B ut right here and right now
c^ This is paradise I feel
cQg Bryan Adams

S
&> Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
t^ zoon en mijn broertje

Mick Bennett
38
c§3 Hij is geboren op 28 januari 1999.

38
cig Patricia, Manfred en Sean Besselink

38

38

Esdoornstraat 3
7221 GA Steenderen.

Wij zijn onzettend blij met de geboorte van

Daan Javier

Hij is geboren op 2 februari 1999.

Ernst Jan en Ellen Somsen

Waarleskamp 34
7255 WG Hengelo Gld.

1c Wij zijn erg gelukkig met de geboorte van onze
~ dochter en mijn zusje

| Süke
•88 Henrica Maria
i
38 Geboren op vrijdag 5 februari 1999.
& Zij weegt 3800 gram en is 51.5 cm lang.
33
$3 Harco, Irene en Hylke Hermans

38
38

Schooltinkweg 4, 7021 MA Velswijk
Tel. 0575 - 461199

cK oa cS ov cS cE? cK cS cv cS co cS? "ro c& c® cS cv <&5 cS cS CQ cÜ? co OT*

* Voor de vele felicitaties, bloemen, kado's en kaarten,
(OP Gfr)

Jg die wij hebben ontvangen bij de viering van ons 2jT
cQg 40-jarig huwelijk, zeggen wij u heel hartelijk dank. gx

Henk en Toos Verheij
38

Kervelseweg 27 ggj
cgg 7255 BE Hengelo Gld. gg>
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Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Groente en Fruitreclame:

3 kilo mooie elstar 5.98

Rode grapefruits, 10 stuks 5.98

Balkanzuurkool, 500 gram 1.50
lekker om te stoven of om rauw te eten

Rauwkostreclame:

Jimp slank
100 gram

Tropical salade
100 gram

0.98

0.98
Geldig van dinsdag 16 t.e.m.

zaterdag 20 febr.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R - O P T I C I E N
IS Htnerio OM TlMoon «»7« M 1J 71

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 Gld.
Tel. 0575-461424

Te koop: blank eiken

interieur bestaande uit:
Eethoek + 4 stoelen,

salontafel + buffetkast
een kaaskast en een

hoektafel.
Tel. 0575-464407

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-Vierak'ker en omstreken

De advertenties voor De Reclame die-
nen 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.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 21 februari 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, cantorij, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 21 februari 10.15 uur, ds. E. Noltus, viering H.A.
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 20 februari, 19.00 uur, Gezinsviering
Zondag 21 februari 10.00 uur, Eucharistieviering

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 vs 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 19 FEBRUARI - ZONDAG 21 FEBRUARI
dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

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:
24 februari dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 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 Nederïand

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, Zelhem, 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



HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

••

[ICfSMAN
•iCROINSPICIALIST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

VLAAIEN

OOK DEZE WEEK!

Appelkruimel vlaai
Hazelnoot slagroom vlaai
Advokaat vlaai
Van ƒ.

Voor/. 10,-

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

VOGELMARKT EXOKAN

Vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld organiseert op zondagmorgen 21 februari a.s. weer
een vogelmarkt, leden van Exokan en andere liefhebbers van vogels zorgen dan weer voor
een grote variatie aan soorten, rassen een kleurslagen en ruime keuze in vogels.
Op het gebied van vogelbenodigdheden zal ook het nodige te koop aangeboden worden.
Met het voorjaar weer bijna in zicht is dit weer een mooie gelegenheid uw collectie vogels
in de buitenvoliere te vergroten en mede daarom een bezoek te brengen aan deze vogel-
markt. De markt wordt gehouden in dorpshuis De Horst te Keijenborg en is open van 9.30
tot 12.30 uur. Het te koop aanbieden van vogels en de toegang voor de bezoeker van de
markt is geheel gratis.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING

Na de gebruikelijke verslagen op de jaarvergadering van 20 jan. j.l., hebben we genoten van
de soms zeer herkenbare liedjes en sketches van mevr. Poulert-Bielderman uit Laren. Op de
eerstvolgende ledenavond hoopt een vertegenwoordiger van de Rabobank Graafschap West
ons nader kennis te laten maken met de Euro, de nieuwe Europese munt waar we op l janu-
ari 2002 allemaal mee te maken krijgen.
Deze avond is op 17 februari om 19.45 uur in Ons Huis.

START VAN DE KINDERJURY

Woensdag 10 februari is in Hengelo Gld het startsein gegeven voor de Kinderjury. De bibli-
otheek doet dit jaar voor de tweede keer mee aan deze landelijke leesactie. De bibliotheek
is dezeactie begonnen met een voorleeswedstrijd voor de kinderen van de groepen 5 t.e.m.
8 van de basisscholen in Hengelo Gld. Er werd door 12 kinderen voorgelezen uit Meester
Jaap gaat nooit verloren, van Jacques Vriens en uit De Griezelbus 2 van Paul van Loon. Veel
klasgenoten volgden de voordrachten van de lezende kinderen. De kwaliteit van de voor-
drachten was prima. Enkele kinderen sprongen er echter uit. De jury heeft inde categorie 5/6
Nanja Smit van de OBS Rozengaardsweide aangewezen als winnarfes en in de categorie 7/8
is Chantal Kleve van de St. Bernardusschool in Keijenborg de winnarfes. De winnaars kre-
gen van boekhandel Wolters een boekenbon overhandigd. Voor de andere lezers was er een
oorkonde.
Alle kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen meedoen aan de Kinderjury. Deze
leesactie loopt door tot 31 mei a.s. Via de scholen is aan de kinderen een Kinderjurypas uit-
gereikt. Kinderen die nog geen pas of abonnement hebben, kunnen deze gratis afhalen bij de
bibliotheek. Deze abonnementen zijn geldig tot aan het einde van de 'kinderjury.

DAMMEN

DCH 3 staat na een nederlaag in Zevenaar tegen DCZ 2 weer met beide benen op de grond
(bij winst waren zij kampioen geworden in de 3e klasse). Zij hebben nu nog l punt voor-
sprong op DCZ 2 die in de laatste 2 ronden op papier een iets zwaarder programma hebben.
In Zevenaar won H. Lansink die daarmee topscorer is in de 3e klasse, met 7-12. Remise voor
teamleider Y. Schotanus en verloren werd er door H. Tekelenburg en W. Eijkelkamp
Het 4e team speelde thuis tegen UDC 2 uit Ul;ft. Ook DCH 4 liep in deze 7e ronde een
nederlaag op doordat B. Rossel en J. Schabbink verloren. R. Beening en H. Groeneveld
moesten met een remise genoegen nemen. DCH zakte van de 5e naar de 6e plaats in de 3e
klasse Oost Gelderland.
Onderlinge competitie: A. Hoebink-A. de Greef 0-2, J. Heijink-H. Vos 0-2, B. Harkink-Y.
SchotanusO-2, H. Tekelenburg-D. Walgemoet2-0, G. Botterman-H. Lansink 0-2, E.
Hoebink-G. Halfman 1-1, H. Luimes-J. Luiten 2-0, H. Dijkman-B. Goorman 1-1, E.
Brummelman-J.Wentink 2-0, W. Eijkelkamp-A. Groot Kormelink 2-0.
Standen:
Groep A l H. Luimes 12-19, 2 A. de Greef 13-17, 3 H. Vos 13-16.\Groep B; ! B. Harkink
14-15, 2 J.Heuvelink 10-13, 3 H. Zonnenberg 15-13.
Groep C l Y. Schotanus 13-20, 2 W. Eijkelkamp 12-15, 3 L. Koldenhof 13-15.
Groep D l B. Goorman 15-18, 2 G. Botterman 8-12, 3 E. Brummelman 12-10.

KOFFIECONCERT 'FRIS VAN DE DROAD'

De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert op zondag 21 febru-
ari een koffieconcert m..m.v. de groep Fris van de droad. De naam Fris van de droad
legt een link tussen het verfrissende geluid van de groep en het fris zijn van de was
die net van de droad gehaald is. Het verfrissende geluid heeft niet allen betrekking
op het stemmenmateriaal van de zangers (Frans heeft een bereik van bas tot en met
sopraan), maar ook op de diverse stijlen. De muziek loopt uiteen van eenvoudige
cowboy-muziek tot driestemmige a-capellazang. De teksten in het dialect zijn alle-
maal zelf geschreven en enkele nummers zijn ook zelf gecomponeerd. In samen-
spraak met het publiek in de zaal wordt alles op een humoristische toon aan elkaar
gepraat. Bij Fris van de droad staat het plezier in de muziek voorop en regelmatig
gaan de mondhoeken van het publiek omhoog en dat is ook de bedoeling.
Een klein tipje van hun repertoire: een a capella nummer De strakke boks (een 2-
stemmig nummer van Mozart over een strakke broek).
Fris van de droad optredens waren in Amphion, omroep Geldeland, Arie Ribbers
programma Rondom Reurle en vele Andere. De kerels zijn Lau Bisseling, gitaar,
trekzak, zang. Toon Hebing, gitaar, zang, kazoe. Frans Welling, zang, kazoe, per-
cussie.
Wilt u een sprankelende morgen/middag over het leven van alledag over lief en leed
(vermaak), kom dan zondagmorgen 21 februari a.s. naar party-restaurant De Smid
te Keijenborg. Aanvang 11.00 uur. De entreeprijs bedraagt inclusief een kopje kof-
fie, f 7.50 (kinderen f 3.75). Kaarten in de ververkoop bij VVV Hengelo Gld, café
't Hoekje en party-restaurant de Smid, tel. 0575-461293.
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 2 t.e.m. 9 febr. 1999

Regelmatig krijgt de politie meldingen van besmeurde wegen. Meestal betreft het dan
besmeuring door modder, waardoor de wegen plaatselijk zeer glad kunnen worden. De poli-
tie doet dan ook een oproep aan een ieder die de weg vervuild om deze ook weer schoon te
maken. Hierdoor worden aanrijdingen zoals dier deze week hebben plaatsgevonden, voor-
komen.
Zo nu en dan worden pakketten reclamefolders in het buitengebied aangetroffen. Kennelijk
neemt een bezorger van deze krantjes het niet zo nauw. Daarnaast is dit vervuiling van het
milieu. Uit een ingesteld onderzoek is een persoon naar voren gekomen, die heeft toegege-
ven folders niet te bezorgen maar deze weg te gooien. Mocht iemand in Hengelo of omge-
ving een gehoorapparaat kwijt zijn, deze is gevonden bij bakkerij Hekkelman aan de
Raadhuisstraat te Hengelo.
Dinsdag 2 febr.: Op de Pluimersdijk te Zelhem werd ingebroken in een woning. Ontvreemd
werd een satelietontvanger voor de televisie. Van de voordeur was het glas ingeslagen,
waarna men binnen kwam.
Een pony welke werd aangetroffen bij een woning aan de Pluimersdijk te Zelhem kon weer
herenigd worden met zijn eigenaar.
Woensdag 3 febr.: In Laag Keppel bleek het alarm bij een woning gelukkig loos te zijn.
Op de Usselweg te Eldrik vond een aanrijding met materiële schade plaats. Doordat de weg
besmeurd was met modder raakte de bestuurder van een motorfiets van de weg. De motor-
fiets moest worden afgesleept.
Aan de Magnoliaweg te Zelhem werd geprobeerd om een appartement open te breken, het
sluitwerk van de woning bleek echter bestand tegen het geweld.
Tijdens de motorsurveillances van de afgelopen week werden 5 personen bekeurd voor
onjuist voeren van een kenteken, 4 personen voor het niet gebruiken van de gordel, 3 per-
sonen voerden onjuiste dan wel defecte verlichting, l persoon had te lange lading en l per-
soon negeerde het rode licht van de verkeerslichten.
Bij een snelheidscontrole op de Rijksweg te Laag Keppel werden 24 van de 784 bestuurders
bekeurd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 84 km/uur i.p.v. 50.
Donderdag 4 febr.: Een overvalalarm bij de van Heeckerenweg te Hummelo bleek geluk-
kig loos te zijn.
Om het behangen te vergemakkelijken had men de schakelkast even van de muur gedraaid.
De installatie beschouwt dit echt als sabotage en ging dus af.
Op de Ruurloseweg te Hengelo vond een aanrijding plaats waarbij een gewonde viel. De
bestuurder van een personenauto, komen uit de richting van Angerlo, passeerde een rechts
van de weg fietsende persoon en kwam hierbij in aanraking met een tegemoetkomende per-
sonenauto. Proces-verbaal wordt opgemaakt.
Een diesel-oliespoor op de Hummeloseweg en de Aaltenseweg te Hengelo werd op vak-
kundige wijze door de brandweer verwijderd.
Een inwoner van de gemeente Hengelo deed bij de Afdeling rijbewijzen van de gemeente
een aanvraag voor een rijbewijs terwijl hij wist dat zijn rijbewijs in verband met een ont-
zegging was ingevorderd. Hierdoor verstrekte hij opzettelijk valse inlichtingen voor het ver-
strekken van het rijbewijs. Aangezien dit een misdrijf is, zal tegen hem proces-verbaal wor-
den opgemaakt.
Bij een café aan de Spalstraat werden 2 ruiten met stenen ingegooid.
Vrijdag 5 febr.: Op de Kruisbergseweg te Hengelo werd een grote hoeveelheid mest aan-
getroffen. De provinciale waterstaat zorgde voor het schoonmaken.
Bij een woning aan de krommedijk te Hengelo werd ingebroken. Er wordt tot op heden niets
vermis. Men kwam de woning binnen via het toiletraampje van de bovenverdieping.
Aan de Beekstraat te Hengelo werd ingebroken in de kas bij een tuinbedrijf. Mogelijk is de
dader echter gestoord door een toeleverancier. Er wordt niets vermist.
Bij een winkel aan de Raadhuisstraat en een winkel aan de Zuivelweg te Hengelo werd win-
keldiefstal gepleegd. De dader wist echter te ontkomen en is onbekend gebleven. Wel heeft
hij zijn fiets achtergelaten.
Aan de Stationsstraat te Zelhem werd een vernieling aan de personenauto gepleegd. In het
rechtervoorspatbord werd een deuk ontdekt.
Op de Sliekstraat te Hengelo werd een meisje even onwel waarna zij van de fiets viel. Ze
is per ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.
De hulp weer ingeroepen door de huishoudster van een woning aan de Doetinchemseweg te
Zelhem. De twee op leeftijd zijnde bewoners waren beiden komen te vallen en hadden al de
hele nacht op de grond gelegen. Na het verbreken van een ruitje van de woning werden
beide personen voor onderzoek naaar het ziekenhuis overgebracht.
Zaterdag 6 febr.: Aan de Zevenweg te Zelhem werd geprobeerd in te breken in een woning.
Een uitzetraam aan de achterzijde werd geprobeerd open te breken. Dit lukte niet.
Aan de Kerkstraat te Drempt werd een brievenbuis van een woning weggenomen. De bus
werd later teruggevonden.
Zondag 7 febr.: Op de kruising Stadsedijk/Nijmansedijk te Halle vond een aanrijding plaats
met materiële schade. Bij een poging om verkeer van rechts voorrang te verlenen gleed de
bestuurder van een personenauto door het besneeuwde wegdek tegen de daar liggende
bekende witte hoekstenen (varkensruggen genaamd).
Op de Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats met materiële schade. Ook
hier was gladheid door sneeuw de oorzaak van het ongeval, waarbij de bestuurder van een
personenauto tegen een boom botste en in de sloot terecht kwam.
Bij een woning aan de Monumentenweg te Hoog Keppel werd de brievenbus weggenomen.
Op de Kerkstraat te Hengelo werd een personenauto vernield. De auto werd bekrast, had een
deuk op de motorkap en de antenne werd kromgebogen.
Maandag 8 febr.: Op de Magnoliaweg te Zelhem vond een aanrijding plaats met materiële
schade. Bij het achteruitrijden uit een parkeervak werd een daar rijdende auto geraakt.
Op de Hengeloseweg te Zelhem vond een aanrijding met materiële schade plaats. Door de
sneeuw was de weg glad geworden, waardoor een auto kwam te slippen en tegen een pomp-
put tot stilstand kwam.
Op de Halseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats met materiële schade. Een personen-
auto die links voorgesorteerd stond ter hoogte van de Meeneweg werd van achteren aange-
reden.
De eigenaresse van een hond werd bekeurd omdat zij haar honden vrij los liet lopen in het
bosgebied van het Zand onder Veldhoek.

WINRELMAN
:St. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 0575-461267

In ons geheel gemoderniseerde en sfeervol ingerichte zaal van
25 t/m 300 personen bieden wij u voor het houden van feesten
en partijen de volgende mogelijkheden:

- bruiloften
- verjaardagen
- d i v. diners
- warme en koude buffetten
- hapjes buffetten
- barbecue
- recepties Herman en Ria Winkelman
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• CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Molenenk 4 - 7255AX Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461815 - Telefax 0575-463880

Stapelbroek & Jansen is een dynamisch en snel groeiende onderneming met een interna-

tionaal afzetgebied. Zowel halffabrikaten als complete eindprodukten vinden hun bestem-

ming naar uiteenvolgende branches

Tot de hoofdactiviteiten behoren staalconstructies, serie laswerk, prefab-wapening en sta-

len mallen, maar ook het produceren van machines en machine-onderdelen.

Voor onze PREFAB-WAPENINGSCENTRALE zijn
wij op zoek naar:

MACHINEBEDIENER
Voor het bedienen van een computergestuurde beugel-
automaat.

BETONSTAALVERWERKER/C02 LASSERS
Voor het samenstellen van wapeningsconstructies.

ENKELE LEERLING C02 LASSERS
Voor het in elkaar lassen van halffabrikaten.

Voor onze CONSTRUCTIE-AFDELING zijn wij op
zoek naar:

ENKELE MONTEURS
Voor het zelfstandig monteren van staalconstructies.

LEERLING CONSTRUCTIEBANK-

WERKERS/C02 LASSERS

Voor zowel onze WAPENINGSCENTRALE als
CONSTRUCTIE-AFDELING zijn wij op zoek naar:

HEFTRUCKCHAUFFEUR
In bezit van diploma of certifficaat.

Wat wij u bieden:

*k een interessante en leerzame full-time baan;
•fc een bij de functie passend salaris;
*k goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
"k een prettige werksfeer in een modern bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande funkties en voldoet
u aan de gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:
Stapelbroek & Jansen B.V.

t.a.v. dhr. T. Stapelbroek, postbus 91, 7255 ZH Hengelo Gld.

Wilt u vooraf meer informatie over deze functies, neem dan contact op
met dhr. T Stapelbroek, telefoon 0575-461815.

Molenenk 4, postbus 91 - 7255 ZH Hengelo Gld


