
dinsdag 16

De vierde is
lekker meegenomen

kalfsburgers

champignonrollade, 100 gr.

5 kalkoenschnitzels,

malse varkensrollade,
mef de hond geknoopt, l kilo

l25

l O00

l O00

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (ha\f om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOl/DERKARBONADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Voor al uw

familie DRUKKERIJ WOLTERS

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Weekaanbieding
(van maandag 15 maart t/m zaterdag 20 maart)

Appel krui mei vlaai (8 personen)

Van 12.95 Voor ƒ 10.95

Picknickbollen
(Krentebol gevuld met bitterkoekjes roomsuize en appeltjes)

Van 1.75 Voor ƒ1.00

VOORJAARSAANBIEDING

Verf set (bakje - rol - beugel) ƒ 5,95

Muurverfset (bak - roller - afdekzeil - kwast)

Behangsel
(insmeerborstel uitstrijkborstel - schaar - afbreekmes)

Behang van 12.65 voor 9.75

Div. kleuren vorf:

750 CC van 30,95 voor 75,-

250 CC van 12,50 voor 6,-

REGELINK'S SPECIAALZAAK
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 47 65

Lente!
Zondag 21 maart open

Er is een nog grotere collectie

ANTIEK - CURIOSA - SPEELGOED

"KERKSTRAAT 17"

7255 CB Hengelo Gld.

tel. 0575-465017

Openingstijden: maandag gesloten

dinsdag, woensdag, donderdag

10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur

vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur

zaterdag 10.00-16.00 uur

Te koop vijverfolie
0,5 mm dik

a 4,00 per m2
1,0 mm dik

a 7,50 per m2

Worteldoek
Verkrijgbaar in
breedtes van

0,50-1,00-1,50-2mt.
a1,90p.m.2

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11

tel. 46 21 39 Hengelo Gld.

l

" I G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Groente en Fruitreclame:

2 krop mooie sla, 1.98

Kiwi's, 10 stuks 4.98

Rauwkostreclame:

Party salade
100 gram 0.98

Witte kool-ham salade
100 gram 0.98

wan -l C * «. on ~---_A

Chiquita kleurplaten wedstrijd

Klein Westland denkt ook aan hun kleine
klantjes, daarom organiseren wij een

leuke Chiquita kleurwedstrijd.

Hiermee zijn leuke prijzen te winnen.
Kom er ook een halen in de winkel.

En als je de kleurplaat weer inlevert,
dan mag je een keer grabbelen in onze

grabbelton.

Doe allemaal goed je best!!!
Inleveren tot en met 27 maart

Café "D'n O/de Kriet" • Wichmond

Met ingang van 22 maart a.s. beëindig ik

mijn Horecabedrijf in Wichmond. Via deze

weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken

voor het vertrouwen dat u in mij stelde.

Ik beveel van harte mijn opvolgers bij u aan

en wens hun alle geluk voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Harrie Mentink.

Aansluitend aan het bovenstaande delen wij,

Henk en Karin Derksen.u mee dat wij Café

"D'n Olde Kriet" hebben overgenomen van

Harrie Mentink. Wij openen onze deuren

weer op 2 april a.s. en hopen u de komende

tijd te mogen ontmoeten in ons bedrijf.

Met vriendelijke groet,
Henk, Karin en Remon Derksen.

Dorpsstraat 25, 7234 SM Wichmond

Tel. 0575441600



Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden

van

Drikus Ellenkamp

gewaardeerd lid en fijn teamgenoot van onze vereni-

ging en voetbal- en volleybalteam.

Wij missen in Drikus een goede vriend.

Wij wensen zijn moeder en familie alle sterkte om

dit grote verlies te verwerken.

Bestuur en leden

Touwtrekvereniging Bekveld

Voetbalteam Bekveld

Volleybalteam Bekveld

Het Nederlandse Rode Kruis
afdeling Hengelo Gld.

Algemene ledenvergadering
op woensdag 24 maart 1999
om 19.30 uur in "Ons Huis"

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen 15-4-1998
4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag pennningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Voorstel tot wijziging statuten van de vereniging in de

statuten volgens model, vastgesteld in de Buiten-

gewone Algemene vergadering van het Nederlandse

Rode Kruis van 31 okt. 1998 en wijziging reglement

in huishoudelijk reglement volgens model, vastge-

steld in de Algemene Vergadering van het Neder-

landse Rode Kruis van 12 dec. 1998, welke modellen

ter inzage liggen bij de secretaris van de afdeling

Hengelo Gld.

8. Voorstel, ieder bestuurslid van de vereniging, de

directie van de landelijke vereninging, alsmede de

secretaris van de landelijke vereniging, zo tezamen

als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen de akte
»an oiciiuiv;i iTTijtiyn ry van Oer vctci »yn ?y «7 \jnj\yti

passeren, alles met de macht van substitutie.

9. Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar Mevr. J.J. Eil-van Oest,

mevr. M. Knols-Heuts en dhr. G. H. Wentink.

10. Verslag Welfare aktiviteiten

11. Vakantie projecten

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het bestuur wijst de leden uitdrukkelijk op het feit dat

het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen

met een meerderheid van tenminste tweederde van de

geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aan-

wezige leden.

Namens het bestuur:

de voorzitter en de secretaris.

DAMMEN

Op 4 maart werd er een viertallen tournooi gespeeld. Elk

clublid brengt dan drie medespelers-huisdammers mee. Er

waren 8 teams die het tegen elkaar opnamen om in aanmer-

king te komen voor een paar prachtige prijzen. Deze 8 teams

(het hadden er wel wat meer mogen zijn) streden in 2 groe-

pen van 4 teams. De winnaars van deze 2 groepen speelden

in de finale tegen elkaar en dat waren de teams van H.

Zonnenberg en G. v. Drumpt (lid van WSDV). In de finale

won H. Zonnenberg met zijn teamgenoten H. Weijkamp, A.

van Dongeren en W. Zonnenberg. 2e werd G. v. Drumpt met

teamgenoten H. Hulshof, B. Goorman en B. Momberg. Om

de 3e plaats werd gestreden door de nummers 2 van de groe-

pen en dat waren G. Halfman en D. Walgemoet met hun

teams. In dat gevrecht beschikte het team van G. Halfman

over meer overwicht en mochten G. Halfman, B. Oldenhave

en D. Halfman hun prijs in ontvangst nemen. Aan het eind

bedankte voorzitter J. Luiten iedereen voor zijn inzet en

sportieve deelname.

Persoonlijk kampioenschap en Almen

In de 5e ronde ging in de hoofdklasse H. Vos in het eindspel

te gemakkelijk onderuit en verloor. In de Ie klasse deed J.

Heijink het beter door te winnen en staat nu gedeeltelijk Ie,

maar zijn concurrent moet nog een wedstrijd inhalen. In de

2e klasse boekte R. Beening een vlotte winst en komt op een

gedeeltelijke 3e plaats. B. Harkink verloor in deze klasse en

is bijna kansloos voor een ereplaats.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 21 maart 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 21 maart 10.15 uur, ds. C. van Dorp

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 20 maart, 19.00 uur, Eucharistieviering

Zondag 21 maart 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 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 19 MAART - ZONDAG 21 MAART

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:

24 maart 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 woroi ainja aoorvcrDonacn naar uc uicriMut>ciiuc dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak

Paardensprcekuur:

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. M. Harmsen, tel. 461678

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, 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 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, te>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. 0314-665OOO, 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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Te koop div. soorten
pootaardappelen

Loonbedrijf Niessink
Weeninkweg l,

Keijenborg, tel. 461585

Te koop eieren, appels
en stoofperen.
D. Cortumme,

Voorsteweg 11, Toldijk.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Ananas
vlaai

f10,-
echte bekker

Hekkelman
RaadhuisstrMt 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (GW.)

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.



KWEKERIJ

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM (RICHTING HUMMELO) TEL. 0314-641647

Geopend vanaf zondag 21 maart 1999
(zondag 21 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur)

NORMALE OPENINGSTIJDEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

9.00 UUR TOT 18.00 UUR - ZATERDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

AANBIEDINGEN

• Vijverpompen;
diverse maten en types met fabrieksgarantie

• In week 12 (21 t/m 27 maart): 30% korting

• Kwekerspotgrond 3 halen is 2 betalen

• Van eigen kwekerij; mooie grootbloemige violen
per stuk 0.75, nu per volle bak (18 stuks) 9,50

Attentie: zondag 21 maart koopzondag

Geld!
Voor Uw gebruikte

kinderkleding.

Gevraagd:

2e hands kinderkleding

(maat 58 t/m 182),

voor verkoop op de

Hengelose markt,

op fifty / fifty basis.

•

Inlevering na een telefoontje.

Westerstraat 14 tel. 464680

Vanaf 19 maart
op de Hengelose markt.

^waantje's

tweedehands Kinderkleding

Hengelo Gld.

Klokken voor
ieder interieur

Te koop verschillende
soorten en kleuren

split- grind en keien.
Voor afscheidingen in
uw tuin en decoratie

hebben wij plantringen,
muurstenen, pallisaden,

tufstenen enz. enz.

Wordt gratis
thuisbezorgd

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11

tel. 46 21 39 Hengelo Gld.

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
- div. diners
- warme en koude buffetten
- hapjes buffetten
- barbecue
- recepties Herman en Ria Winkelman

op zaterdag 27 maart

organiseren wij de 8e Hengelose

Biertapwedstrijden
(onder leiding van een zeer deskundige jury)

U kunt zich deze avond opgeven om
mee te doen, vanaf 21.00 uur.

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 0575 463778

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

De VVD uit
Hengelo-Geld.
dankt allen die hun stem hebben
uitgebracht op haar partij tijdens
de onlangs gehouden Provinciale
Staten Verkiezingen.

I evens dankt zij de kiezer, die een voorkeurstem
hebben gegeven aan hun bestuurslid en Prov.Staten-
kandidatemevr. M/yRCHIEN OOSTERHUIS.

Bestuur en leden van de VVD feliciteren haar met de
benoeming tot lid van Provinciale Staten van
Gelderland en wensen haar veel sterkte en wijsheid
bij de belangenbehartiging van iedere burger uit
onze mooie provincie, met extra aandacht voor de
Achterhoek'

Accountantskantoor
Th.J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van accountancy, belastingzaken,
bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1998

kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op één van de
volgende dinsdagavonden

16 maart en 23 maart.

Onze kantoren te Hengelo Gld. en Ulft zijn daartoe geopend van
18.00 uur tot 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thuis de
aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4
7255 ZG Hengelo Gld.

Q 0575-461391

Middelgraaf 40a
7071 WT Ulft
» 0315-640480



L I T I E

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 24 februari t.e.m. 8 maart 1999.

Woensdag 24 febr.: Een 5-tal inwoners binnen ons team dien-

de een aanvraag in om door ons thuis bezocht te worden om het

hang- en sluitwerk op inbraakwerendheid te controleren.

Deze en alle aanvragen worden gehonoreerd, maar er is wel

enige wachttijd ontstaan.

Donderdag 25 febr.: Bij een bankgebouw trad t.g.v. een bedie-

ningsfout het overvalalarm in werking.

Op de Eldrikseweg te Laag Keppel slipte een automobilist de

weg af en belandde in een sloot. Er ontstond alleen materiële

schade.

Op de Rijksweg te Hummelo kwam een automobilist in botsing

met een overstekende hond. Deze werd daarbij doodgereden.

In Hoog Keppel werd ingebroken in een aan de A.G. Noyweg

staande personenauto. Er werd een radio-cd speler weggeno-

men.

Vrijdag 26 febr.: Achter de Brink te Zelhem was parkeerscha-

de ontstaan. De veroorzaker kon worden achterhaald en er is

tegen haar proces-verbaal opgemaakt.

Zaterdag 27 febr.: Tijdens een controle zijn 3 automobilisten

onder Hengelo bekeurd omdat ze een te klein kentekenplaatje

aan de voorzijde van hun auto voerden.

Door de Gamog werd aangifte gedaan van vernieling aan een in

Hummrelo aan de Beatrixstraat staande schakelkast.

In Keijenborg werden enige bijna lege verfblikken verbrand.

Daar ook dit een milieudelict is, werd er proces-verbaal opge-

maakt.

Zondag 28 febr.: Tijdens een motorsurveillance werden een 7-

tal bekeuringen uitgeschreven terzake diverse overtredingen,

zoals vervallen APK, verlopen autoverzekering,, voorrang etc.

In 12 andere gevallen kon er volstaan worden met een waar-

schuwing.

Bij een winkel in Zelhem bleek t.g.v. een warme luchtstroom

het inbraak alarmsysteem afgegaan te zijn.

Op de Varsseveldseweg te Halle raakte een automobilist na een

inhaalmanoeuvre de macht over het stuur kwijt en reed tegen

een boom. Het bleef bij blikschade.

Op de Ruurloseweg te Zelhem kwam een inhalende automobi-

blikschade.

Op de Halseweg te Halle kwamen 2 personenauto's met elkaar

in botsing, waarna er nog een derde auto geraakt werd. 2

bestuurders en 2 passagiers werden voor alle zekerheid naar het

ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Op de Berendschotstraat ontstond een ernstig verkeersongeval.

Een automobilist was tegen een boom gebotst en vrij zwaar

gewond geraakt aan zijn hoofd. De auto is total loss. Van de

bestuurder is er door een arts bloed afgenomen i.v.m. de bloed-

proef.

2 inwoners in ons teamgebied hadden hun hang- en sluitwerk

zodanig aangepast, dat zij in aanmerking komen voor het poli-

tiecertificaat Veilig wonen.

Maandag l maart: In een winkel in Hengelo werd getracht

een broek te stelen. De oplettende verkoopster kon verhinderen

dat de broek onbetaald de winkel zou verlaten.

Op de Steenderenseweg/Hogenkampweg te Hengelo werd geen

voorrang verleend aan een andere automobilist.

Een in Zelhem geparkeerd staande personenauto werd door l of

meer onverlaten met een scherp voorwerp bekrast.

Woensdag 3 maart: Een inwoner van Hengelo werd onaange-

naam verrast toen hij via de post een bekeuring van f 480.—

kreeg van de Rijksdienst voor het wegverkeer. Deze instantie

controleert namelijk of allle geregistreerde auto's en motoren

WA verzekerd zijn. In dit geval ging het om een defecte motor-

fiets. Helaas moet deze ook, al is hij gedemonteerd, toch verze-

kerd zijn. In een dergelijk geval is het vooraf schorsen een

oplossing.

In een woning aan de Jan Steenstraat te Zelhem wred gepoogd

in te breken. Men kon het raam niet openbreken, waarna men er

verder van heeft afgezien. Er ontstond alleen braakschade.

Vrijdag 5 maart: Op de Tolhutterweg te Halle werd een -tal

automobilsten gevraagd een ademtest te doen. In l geval leidde

dat tot het verkeersmidrijf rijden onder invloed. Er was sprake

van 2 maal de toegestane hoeveelheid genuttigd te hebben.

Aan de Gildeweg te Drempt werd een brievenbus weggenomen.

In Zelhen, in de Gerard Doustraat merkte de oppas dat er was

ingebroken in een woning. Men had de schuifpui opengebro-

ken, waarna er een stereo, alsmede sieraden werden weggeno-

men.

Een van een 3-tal jeugdige baldadige knaapjes heeft met een

spuitbus op een muur gespoten. In aanwezighgeid van hun

ouders is hem aangeraden dit nimmer meer te doen. Op de krui-

sing Stationsstraat/Kerkweg te Zelhem, botste een van het trot-

toir de rijbaan oprijdende 8-jarige fietser tegen een auto. Er ont-

stond geringe schade.

Zaterdag 6 maart: Een automobilst die op de

Keijenborgseweg/ Hummeloseweg te Zelhem in botsing kwam

met een verkeersbord op een middengeleider, nam niet de

moeite om deze aanrijding te melden. Hij kon worden achter-

haald en is bekeurd omdat hij de plaats van het ongeval heeft

verlaten zonder zijn identiteit bekend te makern. (Vroeger heet-

te dat gewoon doorrijden na een aanrijding).

Ook in een woning aan de Garde te Zelhem werd afgelopen

weekend ingebroken. Naast 2 fototoestellen mist men ook de

paspoorten. Een stevige achterdeur werd desondanks toch

opengebroken.

Bij een tuincentrum in Drempt werd een grote hoeveelheid

plantmateriaal uit de grond getrokken. De dief werd betrapt,

maar ontkwam. Zijn fiets bleef echter achter. Mogelijk biedt dit

voldoende aanknopingspunten om hem op te sporen.

Enkele jonge knapen vonden het leuk om oudere mensen in hun

woning te laten schrikken door met flitslicht te knipperen.

Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt omdat deze plagerij

valt onder het begrip baldadigheid.
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met, naar later bleek, loos alarm.

Een ongeduldige automobilist haalde op de Geltinkweg te

Keijenborg een stilstaande vrachtauto in. Hierbij reed hij over

het trottoir en kwam in botsing met een uit een uitrit de weg

oprijdende automobilist, die geen snelverkeer over het trottoir

verwachtte.

Uit een schuur bij een woning aan de Zuylenkamp te Hummelo

werd een zwarte damesfiets, merk Sparta Diplomat,weggeno-

men.

Op de Schapendijk te Hengelo werd een 3-tal hoopjes asbest

aangetroffen. Deze gevaarlijke rommel is direct door de

gemeente verwijderd.

Maandag 8 maart: Het niet verlenen van voorrang op de krui-

sing Keijenborgseweg/Oude Kruisbergsewegte Zelhem leidde

tot een botsing tussen een fietser en een automobilist. Er ont-

stond alleen materiële schade.

De zoveelste woninginbraak deze week. Nu werd een woning

aan de Hennendaalseweg te Hummelo door inbrekers bezocht.

Men brak een slaapkamerraam open en doorzocht de gehele

woning. Er werd een gouden ketting meegenomen.

KARDINAAL SIMONIS BIJ KERK EN RADIO

Via de lokale omroep Radio Ideaal zal Kerk en Radio op maan-

dag 22 maart een opname laten horen van een dienst vanuit de

katholieke kerk te Olburgen (gem.Steenderen) waarin kardinaal

Simonis voorgaat. Deze eucharistieviering werd gerhouden ter

herdenking van Dora Visser die in 1819 geboren werd in

Gendringen waar ze, na een ongeval (schop van een koe) 33

jaar lang, een groot lijden heeft doorstaan. In 1876 overleed

Dora Visser te Olburgen en werd daar ook begraven. Haar graf

is in de loop der jaren uitgegroeid tot een soort bedevaartsoord.

Het wekelijkse interkerkelijke programma van Kerk en Radio

de Muzikale Ontmoeting is elke maandagavond van 19.00 tot

20.00 uur te beluisteren via Radio Ideaal.

TOERTOCHT VOOR MOTOREN HAMOVE LENTERIT

Het toerseizoen bij Hamove start a.s. zondag 21 maart met de

organisatie van de Lenterit. Hamove Touring heeft een rit van

plm. 200 km uitgezet die via de Achterehoek ook over de grens

naar Duitsland gaat. Wilt u dus meedoen, zorg dan dat u uw

groene, kaart ook bij u hebt. De mannen van Hamove Touring

kennende, zal het ongetwijfeld een mooie route zijn die door

hen is uitgezet. Van 9.30 tot 12.00 uur kan er in de molen aan

de "Varssel-Ring" voor deelname worden ingeschreven. Voor

het inschrijvingsbedrag f 12.50, kunt u al meedoen en er wor-

den weer de nodige motorrijders verwacht die hun motor uit de

winterstalling halen om het seizoen weer te beginnen, te starten

met deze Lenterit.

BAKKERSWINKEL IN DE SPALSTRAAT HENGELO GLD KRIJGT DOORSTART

Nadat de familie Schabbink haar zaak aan de Spalstraat te Hengelo Gld gesloten had, heeft het enige tijd te koop gestaan. De bak-

kerij en winkel krijgen nu een doorstart. Het pand is aangekocht door de Stichting Philadelphia voor de opvang van mensen met

een handicap. O.a. de Achtspalle in de Spalstraat behoort ook tot deze stichting. Sinds maart 1995 had ze een bakkerij .gevestigd

in de keuken van woonvoorziening Wielbergen in Angerlo. Men was al enige tijd op zoek naar een pand, geïntegreerd in een dorps-

kern, dat men nu dan heeft gevonden in Hengelo Gld. B akkers leerlingen (zorggebruikers en zorgkundigen) zullen er straks aan de

slag gaan voor werk in een professionele bakkerij, met medewewrking van een gepensioneerd bakkers echtpaar. De doelstelling is

het runnen van een bakkerij die aan de zorggebruiker ambachtelijke arbeid kan bieden. In de vier jaar tijd is het uitgegroeid tot een

producent van een goed product en is de afname en klantenkring gegroeid. Na een grondige verbouwing hoopt men medio 1999

in de Spalstraat te Hengelo Gld te beginnen.

Scherp zien vraagt om meer dan alleen

een oogmeting. Het gaat om een compleet,

deskundig advies. Bij Groot Kormelink Brillen &
Contactlenzen noemen we dat het RVOogadvles.

Helder én gratis. Had u van ons anders verwacht?

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Spalstraat 27. 7255 AB Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 46 17

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy vpor Wassen Koelen Koken

MARKTVERENIGING

Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING

op DINSDAG 23 MAART 1999

in zaal 't Hoekje, Spalstraat 1
Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Rapport kas-controlecommissie

6. Benoeming Kascommissie 1999

7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren:

A.R.J. van Ingen en A. Lankhorst

Zij stellen zich herkiesbaar.

De heer F. Mullink zal zijn bestuursfunctie

(penningmeester) beschikbaar stellen.

De heer A.J. Jansen gaat deze functie m.i.v.

23 maart a.s. overnemen.

In de vacature van de heer A.J. Jansen zal

worden voorzien.

8. Vaststelling contributie 1999.

9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen

11. Rondvraag

12. Sluiting

NB. Er is tevens gelegenheid foto's van het 100 jarig

bestaan te bekijken en bij te bestellen


