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Wij hebben niet
terug van een tientje

4 Cordon Bleus

Vleeswarentrio gebraden rollade,
leverkaas, schouderhom,
(l00 gr. per soort) samen voor

Kipschnitzels,
diverse smaken 100 gr.

Boeren karbonade, 100 gram

S25

l25

]4Q

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
MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Voor ontwerp,

aanleg en onderhoud

van particuliere- en

bedrijf e-tuinen:

venier sibedrijf J^^^Ê

EVERS M
[3obbinkstraat 4,

tel. 0575-441040 vhg

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

A viko B. V. zoekt voor mei t/m september voor
de verkoop binnendienst een

VAKANTIEWERKER m/v
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
het telefonisch benaderen van klanten en het
noteren en invoeren van daaruit resulterende
bestellingen. Kennis van de Engelse, Duitse
en Franse taal is vereist.

Voor meer info kun je contact opnemen met
Dinand Meerman (Transportplanner). Tel.:
0575-458200. Belangstelling? Schrijf dan een
brief naar Aviko B.V., Afd. P&O, Dr. A.
Ariënsstraat 28, 7221 CD Steenderen.

Aanmelding overig vakantiewerk geschiedt
door het invullen van een formulier verkrijg-
baar bij ons kantoor.
E-mailen kan ook naar PZ@Aviko.nl

Speciaalzaak
in groenten en fruit

.

Klein
Westland

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

dinsdag - woensdag - donderdag:

Spinazie, 1 kilo

Peren (conference), 3 kilo

vrijdag - zaterdag:

1 zak stoofgroente

Elstar, 3 kilo

Rauwkostreclame:

Lente-salade
100 gram

Honolulusalade
100 gram

1.98
5.98

2.50

5.98

0.98

0.98

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

WINKELMAN
: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

KAARTEN VOORVERKOOP
De internationale

HAMOVE wegraces 1999
worden dit jaar gehouden

op 24 en 25 april.
VVV Hengelo Gld. heeft toegangsbewijzen

voor zondag 25 april.

Prijs volwassenen: ƒ 27.50 korting ƒ2.50

VVV PRIJS ƒ 25.00
Prijs kinderen 12-16 jaar ƒ 10.00 korting ƒ 2.50

VVV PRIJS ƒ 7.50



<£g Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons
c§§ dochtertje en zusje

Lize

Bert Dijkman
Nel Ie Dijkman-Preuter
Herbert
Derrick
Aniek
Steven

S§>

*

5 april 1999.

Zelhemseweg 32,
7255 PT Hengelo Gld.
Tel. 0575-463580

48

*

Wiebe Groot Boerle

Dinkelman

gaan trouwen op vrijdag 16 april 1999 om 10.45 uur
in het gemeentehuis van Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.30 uur in
kapel "de Goede Herder" in Veldhoek.

Wij houden receptie van 15.00 tot 16.30 uur.
Graag nodigen wij u hierbij uit in zaal

"De Paerdestal", Ruurloseweg l in Zelhem
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Dankbetuiging.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze moeder en opoe

MINA JANSEN-HEEBINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Toldijk, april 1999.

HAMOVE PARTY
ZATERDAGAVOND
24 APRIL A.S.
FEEST AVOND IN
EEN GROTE TENT BIJ
DE WEGRACE MET

OPTREDENS VAN:

JOVINK EN DE

VOEDERBIETELS

KASBENDJEN
*

HURRICANES
AANVANG 19.30 UUR

KAARTEN IN VOORVERKOOP BIJ:
CAFE-REST " T HOEKJE", HENGELO GLD.

CAFE-REST :"HERFKENS", BAAK
CAFÉ "DE TOL", VELSWIJK-ZELHEM
CAFE-REST "DE HERBERG", VORDEN

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 18 april 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 18 april 10.15 uur, ds. E. Noltus
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 17 april 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 18 april 10.00 uur, Woord- en Communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
/.ondags 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 's avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.(X) 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 16 APRIL - ZATERDAG 17 APRIL
dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

ZONDAG 18 APRIL
dr. N.J.C. Eijck, 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:
21 april, dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
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-KELJENBORG
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
Paardcnspreekuur:
maandag
Dierenapothcek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.(K)-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.)
Kontaktpcrsonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Kcijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dek je:
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:
Thuis/orgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuis/orgwinkel 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/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: *v
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 uuren 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 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 /.aken: tel. (0314) 62 61 26

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Kersen
speciaalvlaai
f10,-

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Te koop wegens verhui-
zing: diepvries, 400 liter,
3 jaar oud; keukentrap, 5
treeds; eiken wandkast;

zonnescherm, 3 m breed.
Tel. 0575-441228.

Er zijn
2.000.000 mensen

met een
spijsverterings-

ziekte.

MAAG

LEVER
DARM

STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

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

OPENINGSTIJDEN: WOENSDAG, DONDERDAG

EN VRIJDAG 9.00 UUR TOT 18.00 UUR -

ZATERDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

AANBIEDINGEN

• Kwekerspotgrond
Op = Op

• Van eigen kwekerij;
Grote pioenroosplanten
per stuk ƒ 14.50, deze week 2 voor ƒ 25.-

Speciale aanbieding deze wee

vaste lavendelplanten
6 stuks voor ƒ 10.-

perstuk2.50

Friesche G. W. Ebbers

Hazenhutweg 1 b

Hengelo Gld.

Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang
* Verhuur van binnenbak en buitenbak
* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden
* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen
* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten
* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen
voor o.a. een kopje koffie

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Weekaanbieding
(van maandag 12 april t/m zaterdag 17 april)

mulitvitaminenbrood V l kom geeft meer voor elke dag

Meergranenbrood met toegevoegde vitaminen (BI, B2, B12 en C)
Een lekkere en eenvoudige manier om dagelijks belangrijke
bouwstoffen binnen te krijgen

Van 1.95 Voor ƒ 1.50 ongesneden (gesneden/ 1.65)

Chocoladebroodbol

Van 3.95 Voor ƒ 2.95

Op veler verzoek zijn wij
vanaf zaterdag 17 april

elke zaterdag van
8.30 tot 12.30 uur geopend.

Ook uw adres
voor

huisslachtingen

Kwaliteitsslagerij
Kelderman

Past. Thuisstraat 9 Keijenborg tel 461320

Tel. privé: 0314 - 641855

SPECTACULAIRE

KEIJENBORC
TERREIN

AKKERMAN$$TRAAT
A ANVANö: 12.00 UUR

MET SPECIALE ATTRACTIE VOOR DE KINDEREN!

ORGANISATIE:
AUTOCROSSVERENIOINO HACC

Inschrijven:
plaatselijke en Regio Rijders

donderdag 15 april
om 20.00 uur

zaal Winkelman Keijenborg.

14 dagen geldig

Braadsaucijzen
500 gram

Rolladeschijven
Per stuk

5.85

1.00
Droge Boeren Rauwe Ham

100 gram 1.50

Openingstijden: Woensdag 8.00 • 12.30 uur
Donderdag 8.00 • 18.00 uur,

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

LET OP - LET OP - LET OP
Verzilvering Vakantiebonnen

voor de land- en tuinbouw
woensdag 14 en donderdag 15 april

na 18.30 uur bij ^
Bij E. Wentink, Het Karspel 30
Hengelo Gld. Tel 0575 462104.

Namens: CNV Bedrijvenbond

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

BCFSMAN
• IGROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

Noa de bastends succesvolle

NORMAALMARKT
bunt vanaf noe kaart' n veur

H0KENIN
TOLDIEK 1999

bie: slageri'je AALDERINK, Toldiek
café "DE BRÈMER, Toldiek
café "DE ENGEL", Steend'ren

vri 'jdag 25 juni:

SUPERTENTOPTREDEN
NORMAAL " 't BOS IN"

zondag 27 juni:

KOFFIECONCERT
IN DE THEATERTENTE

met NORMAAL e.v.a.
fJ
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM (Hummelo en Keppel, Hengelo, Zelhem)
Periode van 29 maart t.o.m. 6 april 1999
Maandag 29 maart: Op de Torenallee te Hummelo stond tussen 11.00 en 13.00uur de radar opgesteld,
l S van de 283 bestuurders werden bekeurd.
Een ondernemer uit Hengelo deed aangifte van diefstal van 2 schemerlampen uit zijn winkel.
Op de Aaltenseweg te Zelhem, werd midden op de dag een ree aangereden door een personenauto.
Zoals zo.vaak, overleefde de ree dit niet.
Op de Doetinchemseweg, hoek Brinkweg te Zelhem, was een voorrangsfout de oorzaak van een blik-
schade aanrijding.
Eenzelfde aanrijding, maar nu tussen een bromfietser en een bestuurder van een personenauto, vond
plaats op het fietspad van de Doetinchermseweg, hoek Terborgseweg te Zelhem.
Dinsdag 30 maart: Deze maal stonde de radar snelheidsmeter opgesteld op de Rijksweg te Hummelo.
Tussen 11.00 en 13.00 uur werden 9 van de 878 bestuurders bekeurd.
In Keijenborg brandde een houten schuurtje geheel uit. Een lekkende gasfles was hier de oorzaak
Woensdag 31 maart: Aan de Brinkweg te Zelhem werd een woninginbraak gepleegd. Door gaten in
het raamkozijn te boren, konden de hefboompjes omhooggedrukt worden. O.a. werd ook een auto-
sleutel meegenomen.
Op een onbekende manier heeft het inbrekersgilde zich ook de toegang tot een woning verschaft aan
de Jan Steenstraat te Zelhem. Er werd geld ontvreemd.
Onbekenden namen 2 wieldoppen van een op de oprit aan de Palmberg staande personenauto weg.
De onbekende doorrijder die op zondagavond op het trottoir langs de Bleekstraat te Hengelo een jeug-
dige visser aanreed, kon na veel speurwerk worden aangehouden.
Een kop-staart botsing op de Rondweg te Hengelo leidde tot letsel bij een van de inzittenden. Die is
voor alle zekerheid per ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht.
Een Doetinchemse die haar auto parkeerde bij het zorgcentrum De Zonnekamp in Zelhem, zag na haar
bezoek dat haar auto door een onbekende was aangereden. De schade bedraagt ruim f 2000.—
Twee automobilisten waarvan l geen voorrang verleende kwamen in Zelhem op de kruising
Stephanotusweg-Kerkhoflaan met elkaar in botsing.
Wederom een kop-staart botsing in Hengelo. Deze keer op de Veldhoekseweg te Veldhoek.
Donderdag l april: Ook in Zelhem werd een ondernemer geprobeerd op te lichten door hem een
rekening van ruim f 500.— voor een advertentie te sturen. De rekening kwam uit Zwitserland. Met het
bedrijf is nimmer een afspraak gemaakt om een advertentie uit te brengen. De duistere figuren die hier
achter zitten, hopen op de goedgelovigheid of slordigheid van de ondernemer die het geld overmaakt.
Helaas is gebleken dat meer lieden actief zijn in de advertentiehandel. Een Zelhemse was benaderd

door een bureau dat vroeg of men in een boekwerkje van de regionale politie wilde adverteren. Bij
navraag bij ons bleek haar dat er momenteel geen advertenties geworven worden voor politieboekjes.
Ons advies: betaal niet vooruit. Overtuig u eerst of er inderdaad een boekje is uitgekomen. Bij twijfel:
niets doen of u eerst volledig laten informeren door de organisatie die achter het boekje staat. En dat
is niet de advertentiewerver!
Vrijdag 2 april: Op het industrieterrein te Zelhem vond een loos inhraakalarm plaats. Dezelfde nacht
konden we ook tevergeefs voor een zelfde klusje naar Hengelo.
Een bestuurster had haar auto onvoldoende onder controle op de Halseweg te Zelhem. Zij botste tegen
een lantaarnpaal die na het omknakken geheel over haar auto viel. De schade was aanzienlijk.
In een bosje aan de Wassinkbrinkweg te Zelhem lagen enige kapotte asbestplaten. Het adres van deze
milieu-crimineel was er niet bij achtergelaten.
Bij een ondernemer in Hengelo zijn vijver-accessoires ontvreemd.
Zaterdag 3 april: Een klein groepje jongeren heeft aan de Ruurloseweg te Hengelo in de gemeente-
lijke groenstrook de koppen van de bloeiende narcissen getrapt. Dit ergerlijk gedrag wordt door ons en
de Hengelose bevolking niet gewaardeerd.
Een in Hummelo in een garage gestalde fiets en snorfiets werden door onbekenden weggenomen.
Op de kruising Schooltinkweg-Kruisbergseweg te Zelhem verleende een automobilist geen voorrang
aan een over de voorrangsweg rijdende 23-jarige motorrijdster. Zij brak haar been en is naar het zie-
kenhuis gebracht.
Een onbekend geleven automobilist is er van tussen gegaan, nadat hij op 't Wisselt te Zelhem een lan-
taarnpaal had aangereden.
Een 18-jarige automobiliste reed in Hengelo, op de Veemarktstaat, achteruit op het moment dat er een
andere automobilist aankwam. Er ontstond lichte schade.
Zondag 4 en maandag 5 april: Bij enkele controles op de Ruurloseweg, Varsselseweg en Rijnweg te
Hengelo zijn een 20-tal auto- en motorbestuurders bekeurd, omdat ze te snel reden. Binnen de kom
was de hoogste snelheid 94 km/uur. Er werd gebruik gemaakt van het laserpistool.
Een zich tijdens het Paasvuur te Velswijk misdragende Hengeloër heeft, nadat hij constant ru/ie /ocht,
van een of meer onbekenden een portie klappen gekregen. T.g.v. de klappen en de nodige alcohol was
hij in een zodanige conditie dat hij voor alle zekerheid per ambulance naar het ziekenhuis werd
gebracht.
Uit een zomerhuisje in de gemeente Zelhem werd nadat men had ingebroken de elektronica weggeno-
men.
Dinsdag 6 april: Ook in Zelhem zijn (vermoedelijk) jongelui die niet van het gemeentelijk groen af
kunnen blijven. Aan de Kruisbergseweg werden 3 kastanjeboompjes afgebroken.
Een inzittende van een personenauto werd met nekklachten naar het ziekenhuis in Zevenaar gebracht,
nadat haar auto aan de achterzijde was aangereden op de Rijksweg te Drempt.
Elektrisch gereedschap en een fiets was de buit bij een diefstal uit een schuur van een woning aan de
Hummeloseweg in Laag keppel.
4 fietsen werden er afgelopen weekend weggehaald bij het Zelos-terrein in Zelhem en l bij het
Paasvuur in Velswijk.
B.J. Eijsink

OUDERS BASISSCHOOL DE LEER ACHTER DE COMPUTER
Op weg naar het nieuwe millennium zijn de kinderen door de jaren erg vertrouwd geraakt in het
gebruik van computers. Leerlingen van basisschool De Leer uit Hengelo Gld werken een uur per dag
aan de computer. Zo raken ze vertrouwd met allerlei educatieve software en het gebruik van de com-
puter. Aangezien basisschool De Leer als voorhoedeschool is uitgekozen in het kader van het ICT-pro-
ject (Informatie Communicatie Technologie) heeft de school een financiële injectie gekregen om
nieuwste multi-mediacomputers aan te schaften. Daarmee is De Leer een voorloper in de regio. Zo kan
er al met Internet gewerkt worden en leren de kinderen van de bovenbouw hoe ze een E-mail kunnen
versturen. De leerkrachten volgen momenteel een cursus bij Iselinge in Doetinchem om het compu-
teronderwijs in goede banen te kunnen leiden en bekend te raken met de nieuwste snufjes op compu-
tergebied. Directeur Henk Roes kwam op het idee om ook de ouders van de leerlingen de gelegenheid
te geven kennis te maken met de pas in gebruik genomen multimedia computers. Op donderdag 15
april a.s. zal de heer Jan Koolschijn, namens opleidingsinstituut Iselinge, vanaf 20.00 uur een ouder-
avond verzorgen op De Leer. Na zijn inleiding is het de bedoeling dat de ouders in groepjes onder lei-
ding van Henk Roes en ICT-coördinator Ellen Huethorst, zelf achter de computer plaatsnemen.
Zodoende weten zij precies welke programma's hun kinderen onder de knie moeten krijgen. Op dit
moment hebben al heel wat ouders zich ingeschreven voor deze ouderavond. Wellicht komt er dan nog
een uniek vervolg. Mocht er namelijk voldoende belangstelling voor bestaan, dan zal De Leer een korte
kennismakingscursus voor Internet voor deze ouders opzetten.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de heer Henk Roes, tel. 0575-461715, privé 0575-461061.

KONINGINNEDAG 1999
Ook dit jaar zal er een optocht zijn. Er is geen vast thema. Iedereen is vrij in zijn keuze van
de zijn onderwerp. Wie met een versierde wagen komt krijgt startgeld. Net als andere jaren

zien wij graag groepjes kinderen of individuelen op een leuke manier meedoen aan de

optocht. Van harte welkom. Verenigingen uit Hengelo kunnen op Koninginnedag met een

kraam op het feestterrein gaan staan. Men kan bijv. iets gaan verkopen of de bezoekers spel-

letjes laten doen. Elk initiatief is welkom. Op deze manier kunnen ze een aardige cent voor

hun verenigingskas verdienen. Wie interesse heeft kan kontakt opnemen met de heer A. J.

v.d. Velde, tel. 463026. Graag z.s.m. opgeven. De kinderspelen zijn elk jaar een succes en dat

is mooi, want kinderspelen horen bij Koninginnedag. Maar er dreigt een tekort aan mede-

werkers bij de kinderspelen. Een uurtje helpen bij de kinderspelen, dat moet toch kunnen.

Helpt u mee? Bel dan even C. van Staalduinen, tel. 463984. Dit jaar voor het eerst op

Koninginnedag een Dart-tournooi. Deelnemers moeten minimaal 13 jaar oud zijn en maxi-

maal 18 jaar. Men kan zich opgeven bij Richard Giezen van 't Hoekje en bij Herbert

Hekkelman. Daar liggen deelnameformulieren klaar.

SPREEKUUR CDA HENGELO GLD
Op maandag 19 april a.s. houdt het CDA afd. Hengelo-Keijenborg weer een spreekuur. Leden en kie-
zers kunnen zo gemakkelijk contacten leggen met de leden van de CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon iets kwijt te willen over gemeentelijke zaken. Iedereen die dat wil kan zich dan tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor zichzelf dan wel namens een vereniging of een instantie. Het CDA
wil er graag aan meewerken de politiek dichter bij de mensen te brengen. Het spreekuur wordt steeds
gehouden in de week voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. Het is wenselijk dat men zich
van tevoren telefonisch meldt, zodat er zonodig nog wat kan worden voorbereid en in ieder geval die-
gene van de CDA-fractie aanwezig is die ook in de betreffende raadscommissie zit. Het spreekuur op
maandag 19 april a.s. is 's avonds van half acht tot acht uur in hotel Leemreis. Telefonische aanmel-
ding kan bij één van de zes fractieleden, waaronder no. 461928.

UITVOERING
De gymnastiekver. Veldhoek houdt haar jaarlijkse uitvoering op zaterdag 17 april a.s. in sportcomplex
De Veldhoek en de aanvang van de avond is 19.30 uur.
Het thema van deze avond /al /ijn:Vakantie. Zij heten belangsstellenden van harte welkom.

BEL VOOR DE LAATSTE RONDE

Omdat fotograferen zo populair is onder jongeren organiseert bureau Voorlichting Foto Film Video een
nationale fotowedstrijd. Daaraan kunnen alle jongeren onder de 21 jaar deelnemen. Het enige wat ze
hoeven te doen om in aanmerking te komen voor een van de 120 prijzen (totale waarde ruim 22.000
gulden) is loto's insturen. Omdat deze wedstrijd tot 30 april a.s. loopt, luidt nu de bel voor de laatste
ronde. Iedereen tot 21 jaar kan deelnemen aan de Nederland Jeugd F'oto Trofee. Maximaal drie toto's
mogen worden ingestuurd, op voorwaarde dat ze in 1998 of 1999 zijn gemaakt en niet eerder in een
wedstrijd met een prijs werden bekroond. De toto's mogen minimaal 10x15 cm en maximaal 24-30 cm
groot zijn. Zowel zwart-wit als kleurenfoto's zijn welkom, als ze maar niet zijn opgeplakt of in een
passe-partout zitten. Stuur je toto's voor 30 april 1999 naar Nederland Jeugd Foto Trofee, Postbus
20130. 7302 HC Apeldoorn. Vermeld achter op elke foto duidelijk je naam, adres, woonplaats en het
totaal aantal ingezonden foto's. Wie prijs stelt op retournering van de ingezonden foto's, dient boven-
dien een aan zichzelf en voldoende gefrankeerde retourenvelop bij te sluiten. De hoofdprijs is een
camera-u i t rus t ing van bijna 3.0(K) gulden en daarnaast wachten nog zeventig camera's op een prijs-
winnaar. Bovendien zijn er prachtige objectieven, fototassen, horloges, rugzakken en foto-albums te
winnen. Een volledig overzicht van alle prijzen de spelregels is te vinden op een speciale Internet web-
site (www.fotoplaza.nl). Op de Internetsite worden ook handige tips gegeven die de kans op een win-
nende foto vergroten en kan een selectie van eerder bekroonde foto's worden bekeken.

De zonnebloem en de Echte Bakkers slaan handen ineen:
ZONNELOEMBROOD VOOR DERONDVAARTBOOT
De Nationale Vereniging De Zonnebloem bestaat 50 jaar. Een halve eeuw hebeen de vele vrij-
willigers zich ingezet voor de hulpbehoevende medemens. De Zonnebloem en de Echte Bakkers
organiseren een gezamenlijke actie om geld in te zamelen voor de jubileumwens van de jarige
vereniging: een aangepaste rondvaartboot in de Amsterdamse grachten. Echte Bakker Hekkelman
bakt hiervoor speciaal het nieuwe Zonnebloembrood en draagt per brood twintig cent af voor de
bouw van de rondvaartboot.
Regelmatig bezoek is de belangrijkste aktiviteit van De Zonnebloem. Maar daarnaast kent het
werk van De Zonnebloem vele gezichten: een dagje uit, een ontspanningsmiddag of een aange-
paste vakantie op het bekende Zonnebloemschip. De jarige vereniging heeft een grote jubileum-
wens: een volledig aangepaste rondvaartboot voor gehandicapten, chronisch zieken en hulpbe-
hoevende bejaarden. Wanneer er genoeg geld is ingezameld voor de boot wordt deze gebouwd en
kunnen de regionale Zonnebloemafdelingen dagtochten organiseren naar Amsterdam. Natuurlijk
zullen de Zonnebloemvrijwilligers ook dan weer voor de nodige deskundige begeleiding zorgen.
Het nieuwe brood dat de Echte Bakkers van het bakkersgilde voor deze actie bakken is een
gezond meergranenbrood van tarwe, lijnzaad, geroosterd moutmeel, sesamzaad en stukjes ger-
oosterde hazelnoten. Het Zonnebloembrood is verkrijgbaar in ruim 600 Echte Bakkerswinkels in
heel Nederland, herkenbaar aan het gele logo. Alle Echte Bakkers dragen twee dubbeltjes af per
Zonnebloembrood zodat er snel een flink bedrag gespaard is voor de bouw van de rondvaartboot.
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