
dinsdag 8 juni 1993

Kunststukje uit
de Toscane

ÓMEM4

5_00
4 saucijzen Florence

braadstuk Siena, 500 gram /"

KALFSVLEES VOORRADIG
Kalfsgehakt, 500 grom

725

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:
SCHOUDERKARBONADE 500 gram 4.95
MALSE VARKEJVSLAPPEJV 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Interuieu) leesglazen bij uw RUO opticien

:ó:t :ó

Wie kan dit
van 1 meter afstand nog scherp lezen?

Wie een leesbril draagt weet dat het scherptebereik

beperkt is tot zo'n 40 centimeter. En bij het werken aan

de computer, of het uitoefenen van hobby's is dat

een buitengewoon onhandige afstand. Met de unieke

Interview leesglazen van Essilor ziet u tot zo'n

2 meter afstand nog steeds comfortabel scherp.

In de praktijk het hele werkgebied! Om dat te ervaren

hebben wij als RVO opticien een speciale proefset op

sterkte. Komt u het zelf proberen?

l Nu bij aankoop van een bril met Interview

CSSILDR leesglazen een tijdschriftabonnement

van 6 maanden cadeau! Kies uit de computerbladen

Tips & Trucs en Net Magazine, of het tuintijdschrift

Buiten. Alleen bij de RVO opticien!

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

(IVO) Register Vakbekwaam Opticien

S T E M

STEM a.s.
donderdag 10 juni
(van 8.00 tot 20.00 uur kan dat)

STEM voor een

sociaal democratisch

EUROPA

STEM

PARTIJ VAN DE

ARBEID!!!

41 Partij van de Arbeid

Muziekliefhebbers opgelet

GROTE PIANO

VOORSPEELAVOND

op donderdag 17 juni a.s.

door leerlingen van

muziekschool Esther en Hans
Scheerder
in party-centrum Langeler,
Hengelo Gld
Aanvang 19.00 uur - toegang gratis

Inlichtingen:

muziekschool

ESTHER EN HANS

SCHEERDER
de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld

Tel. 0575-462974

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

Ijsbergsalade
100 gram 0.98

Hengelse mix
100 gram 0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Hollandse bloemkool 1.98

Heerlijke nieuwe oogst mandarijnen

18 stuks voor 5.98

vrijdag - zaterdag:

Gesneden spitskool, per zak 1.98

Granny Smiths,
3 kilo 5.98

Friesche St<

De

'jj 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

TAFELKLEDEN

1/2 prijs



& Op donderdag 17 juni zijn wij,

fj Chris en Gerda Hiddink-Besselink

l
w
$ 50 jaar getrouwd. s§>
l *
•$8 Wij hopen D. V. dit te vieren met onze kinderen

en kleinkinderen op zaterdag 19 juni .

U wordt uitgenodigd op de receptie van 14.00
tot 15.30 uur in party-centrum Langeler,

Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Juni 1999.
Uilenesterstraat 6 - 7256 KD Keijenborg
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Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken gx
voor de vele gelukwensen, in welke vorm dan ^5

cgj ook, die we bij ons 40-jarig huwelijk mochten 8§>
$5 ontvangen en dat mede daardoor zo'n mooie
& dag is geworden.

Gerrit en Dinie Ruesink sg>

$ Slotsteeg 13, 7255 LH Hengelo Gld.
m
4fe ^T>>
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Zomertijd - Barbecue tijd.

Naast onze bekende
Barbecue's, is nu ook

"De Fiesta-pan" te huur.
Samen gezellig buiten kokkerellen.

Vraag vrijblijvend informatie

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 13 juni 10.00 uur, ds. E. Noltus, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 13 juni 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 13 juni 10.00 uur mevr. D. Rekswinkel

Vrijzinnig Hervormde Kerk

Zondag 13 juni 10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 12 juni, 19.00 uur, Toediening Vormsel, Deken Geurts
Zondag 13 juni, 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 Postcl: 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 11 - ZONDAG 13 JUNI

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:
16 juni,dr. J. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld, tel. 0575-461266
, 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, /a., 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
Dierenapothcck:
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 IH'kJi':

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:
Thuisz.orgwinkel 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

Verlosku nd igen:

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. Evcrs-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vicrakker, 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-L2.00 uur en 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
Reparatiever/.oeken kunnen telefonisch gemeld worden van

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

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Perenvlaai

f 10,-

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

C M A N
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

Gevraagd: oppas - huish.
hulp, uren in overleg, maar
in elk geval op de woens-

dagmiddag.
Tel. 0575-463338,

na 19.00 uur

DAMES- OF

HERENSLIPS

Geldig voor olie modellen en kleuren
von l t/m 30 juni 1999.

Schröder Mode
Ruurloseweg l
7255 DE Hengelo Gld
Tel. 0575-461232



Lekker voordelig
van uw eigen slijter

EELAART
jonge
jenever

BERTHELOT
FEIGUNG

SuperieuresIs ie er -is ie weg!
0,7 literfles

GROLSCH
5-literfust

pullen / pijpjes
vaste lage prijs

Aanbiedingen geldig tot 5 juli 1999

Klokken voor
ieder interieur

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Voor al uw

familie-drukwerk
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Jubileumskaarten

Vraag inlichtingen:

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

DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg. Telefoon (0575) 46 12 93

DRUKKERIJ WOLTERS

Kt-Kflillkslniul ld - llcnurliil.lfl.

U'l. "575.-IM455 fa\ II575-4M5*!

14 dagen geldig

Mals mager runderbraadstuk

500 gram 7.95

Braadsaucijzen

500 gram 5.85

Rolladeschijven

per stuk 1.00

Aan het einde van deze pagina zijn de

meeste ME-patiënten al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373 l l l
t.a.v. me fonds te Amsterdam

P. S. Complete
barbeque-service

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

'LDIEK: B0KDARP SINDS 1976, TOLDIEK: B0KD.
Beschaafd H0KEN tijdens hei roemruchte

KOrriECONCERT
in de enorme JHJAIEKIENT (inclusief ̂
zondag 27 juni, J.J.C. FLOPHOUSE, Ibldijh
PROGRAMMA: ^VfiERGER MUSIKANTEN

EORCE BAKER
OPNIEUW IN DE TOF 40

MVM •̂ ^ m^^mm mim^mi m •• !••• «

^NORMAAL
TTBAKKERIJ MANSCHOT (H0KBAL)

VOORVERKOOP (T25,00) bij: J J.C. FLOFBOUSE, Slagerij AALDQUNK en café DEN BREMER in Ibldijh; café' DE ENGEL in Steenderen.
levens hei adres voor kaarten van "H0KEN IN TOLDIEK" op vrijdag 25 juni.

ARP SINDS 1976, TOLDIEK: Ü0KDARP SINDS U



L I T I E
POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 18 mei tot l juni 1999.
Dinsdag 18 mei: Aan de Haitinkweg te Zelhem werden de restanten gevonden van wat eens verkeersborden waren.
Degenen, die deze borden hebben vernield worden hiervoor hartelijk bedankt. Per bord heeft de gemeente een scha-
depost van ongeveer 250 gulden.
Bij een /.andafgraving aan de Rijksweg te Drempt werden een tiental granaten uit de tweede wereldoorlog aangetrof-
fen. Deze zullen deugdelijk worden opgeruimd.
Tijdens de motorsurveillance werden een zevental bestuurders bekeurd voor diverse verkeersovertredingen.
Woensdag 19 mei: Op de kruising van de Vincent van Goghstraat met de Frans Halsstraat te Zelhem vond tussen
twee personenauto's een aanrijding plaats met materiële schade. Bij het tegenkomen botsten de auto's tegen elkaar.
Een controle op afvaltransporten aan de Torenallee te Hummelo betekende voor een chauffeur pech. Hij kreeg een
bekeuring vanwege het niet hebben van de goede papieren.
Donderdag 20 mei: Op de Rondweg te Hengelo vond een aanrijding plaats, waarbij drie lichtgewonden vielen.
Een bromfietser en een fietser raakten elkaar bij het tegenkomen op het fietspad.
Bij een woning aan de Priesterinkdijk te Zelhem werd ingebroken. Een portemonnee werd weggenomen.
Een tweetal jongens uit Hengelo werd betrapt, terwijl zij bezig waren om auto-emblemen vanauto's weg te nemen. Ze
zijn vermanend toegesproken en de ouders zijn in kennis gesteld.
Vrijdag 21 mei: Een fietser op de Smidstraat te Zelhem keek even te veel naar uitgestalde bloemen en botste tegen
een uit parkeerstand wegrijdende auto.
Bij een boerderij aan de Lendenstraat te Eldrik werd een rijzadel met toebehoren weggenomen.
Bij een sportcomplex in Zelhem werd de portemonnee van een personeelslid weggenomen uit de personeelsruimte.
Een meningsverschil over vakantiebonnen liep in Hengelo uit tot een mishandeling en bedreiging. De aangifte is nog
in behandeling.
Zaterdag 22 mei: Een personenauto aan de Rozenhoflaan te Hengelo is voor de tweede keer onderwep van vernie-
ling geweest. Beide keren werd er een barst in de voorruit geslagen.
In verband met een bedreiging waarbij een vuurwapen in het spel zou zijn is huiszoeking gedaan bij een inwoner in
Hengelo. De bewoner is aangehouden.
Zondag 23 mei: Op de Molenweg te Halle vond een aanrijding met materiële schade plaats. De bestuurder van een
personenauto met aanhangwagen raakte de controle over het voertuig kwijt en botste tegen een boom. De bestuurder
verklaarde uit te hebben geweken voor een tweetal bromfietsers.
Tijdens de Zelhemse Paardedagen werd een fiester aangesproken omdat hij een pot met een conifeer op de bagage-
drager had staan. Deze bleek afkomstig van het terrein van de Paardedagen. Diverse bermpaaltjes werden op de weg
van Zelhem naar dit terrein uit de grond gerukt. Kennelijk vindt men het niet noodzakelijk, dat deze paaltjes er staan.
Een jongen werd op het terrein door een paard getrapt.
Aan de Veldweg te Drempt werd bij een woning een paar leilinden vernield.
Maandag 24 mei: Een alarmmelding bij een winkel in Hengelo bleek loos te zijn.
Op de Raadhuisstraat te Hengelo werd een boom en drie paaltjes omver gereden. De bestuurder van de personenauto
reed hierna door.. De indentiteit van de bestuurder ins inmiddels bekend.
Aan de RuurloseWeg te Zelhem, tegenover de volkstuintjes, werd een bruine herenfiets weggenomen.
Uit een winkelstand op het terrein van de Paardedagen werd diefstal gepleegd. Een drietal jassen en andere goederen
met een totaal waarde van bijna 2400 gulden werd weggenomen.
Een avondje uit in Hengelo eindigde voor een jongen uit Wehl in een ruzie, waarbij deze in het gezicht werd geslagen.
Het onderzoek loopt nog.

Dinsdag 25 mei: Uit het verdere onderzoek naar de diefstal van auto-emblemen is gebleken, dat bij elkaar 26 emble-
men van auto's zijn weggenomen. De daders zijn doorgestuurd naar het bureau HALT. Daar krijgen ze een passende
straf opgelegd.
Aan de Kerkstraat te Drempt werd bij een woning het tuinhekje weggenomen.
In de Spalstraat te Hengelo werd een lantaarnpaal vernield.
Tijdens de motorsurveilance werden drie bestuurders bekeurd omdat zij tijdens de Paardedagen stonden geparkeerd in
een parkeerverbod.
Woensdag 26 mei: Een op de Markt in Zelhem staande fiets werd weggenomen.
Er werd ingebroken in een woning aan de Oude Kruisbergseweg te Zelhem. Een geldbedrag wordt vermist.
Tijdens een snelheidscontrole op de Rijksweg te Laag Keppel werden 34 van de 768 passanten bekeurd. De hoogste
snelheid bedroeg 101 waar 80 km/h is toegestaan.
Donderdag 27 mei: Een op de parallelweg van de Markt te Zelhem geparkeerd staande pesonenauto werd aangere-
den door een andere personenauto. Deze reed na de aanrijding door.
Bij de Markerpias werd van een sportvisser een tweetal elektronische beetverklikkers gestolen.
Een inwoner van Zelhem ontving van een bedrijf uit Zwitserland de uitnodiging om een bedrag van ƒ 1400,- over te
maken voor een vermelding in een internationale faxgids. Na advies is de man niet op dit aanbod ingegaan.
Vrijdag 28 mei: Een alarm bij een bedrijf te Zelhem bleek loos te zijn.
Op de Varsseveldseweg te Halle wist de bestuurder van een personenauto een overstekende kat niet meer te ontwijken.
Op de Ruurloseweg te Zelhem wist de bestuurder van een personenauto het voertuig niet onder controle te houden.
Hij reed tegen een boom en kwam op de kop tot stilstand. De brandweer moest er aan de pas komen om de twee inzit-
tenden te bevrijden. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
Bij de Koepelberg te Hengelo werd een aantal sierstenen weggenomen.
Tijdens de Achterhoekse Paardedagen werd een grijze herenfiets weggenomen.
Aan de Hoegenstraat te Zelhem werden twee zestig jaar oude linde-bomen zodanig met gif behandeld, dat ze waar-
schijnlijk zullen afsterven.
Zaterdag 29 mei: Een alarm bij een winkel in Zelhem bleek loos te zijn.
Wederom kreeg een aantal inwoners van Zelehem een brief met daarin een oproep om te betalen voor een internatio-
nale fax-vermelding. Ook deze mensen gingen niet op het voorstel in.
Op de Halseweg te Zelhem vond een aanrijding met materiele schade plaats tussen een vrachtauto en een personen-
auto. De vrachtauto wilde achterwaarts een inrit oprijden en raakte daarbij een passerende personenauto.
Aan de Oude Zutphenseweg te Laag Keppel werd een geparkeerd staande personenauto opengebroken. In de auto lig-
gende koffers met inhoud werden weggenomen. ^
Bij een aantal in Zelhem geparkeerd staande personenauto's werd de buitenspiegel er af getrapt.
Een proefritje met een crossbrommer in een weiland liep voor de bestuurder niet goed af. De uitlaat knapte af en sloeg
op de grond. Hierdoor kwam de bromfiets en de bestuurder te vallen. De jongen is per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis.
Zondag 30 mei: Aan de Schoolstraat te Hengelo werd een zwarte damesfiets weggenomen.
Aan het Karspel te Hengelo werd een bedrijfswagen beschadigd. Met een scherp voorwerp werd de lak van de auto
behandeld.
Op de Rondweg te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Om nog onbekende reden reed een
van beiden plotseling op de linker weghelft, waarna een frontale aanrijding volgde. Bij elkaar raakten zeven personen
zodanig zwaar gewond dat zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moesten worden afgesleept.
Maandag 31 mei: Op de Kruisbergseweg te Hengelo vond een aanrijding plaatstussen twee personenauto's. Beiden
reden in dezelfde richting. De voorste sloeg linksaf terwijl hij werd ingehaald (of de voorste werd ingehaald , terwijl
hij richting had aangegeven om linksaf te slaan).
Bij een cafetaria te Halle werd een fiets weggenomen.
Een caravan op een kampeerterrein en Zelhem brandde geheel uit. Toen de bewoner de kachel aan wilde steken kreeg
hij plotseling te maken met een steekvlam.

ANBO-AKTIVITEITEN

De Hengelo-Steenderense 55-plussers-vereniging houdt voor haar
leden de bekende jaarlijkse koetsentocht op woensdag 16 juni a.s.
De tocht gaat langs de mooiste plekjes van Hengelo's buitengebied.
Onderweg wordt gestopt voor een hapje en een drankje. Start 14.00
uur bij zaal Wolbrink, terug ca. 17.00 uur.
Informatie en opgave bij Anbo-bestuurslid Bertus Bulten, telefoon
462972.

AVONDRIT VOOR AUTO'S EN MOTOREN VAN HAMOVE

In een nog niet zo ver verleden hadden de nachtritten voor auto's en
motoren van Hamove een geweldige aantrekkingskracht. De laat-
ste 2 jaar heeft men met veel enthousiasme geprobeerd dit feno-
meen weer nieuw leven in te blazen. Ondanks dat er prachtige rou-
tes waren uitgezet, lukte het de organisatie niet om veel deelnemers
te bewegen om mee te doen. Dat is jammer, want is toch iets aparts
zo'n nachtrit. De leden van de sportcommissie en Hamove Touring
laten de moed echter niet zakken en zetten de schouders weer onder
de organisatie van een rit. Dit maal geen nachtrit, maar een avond-
rit. Zij hopen hiermee dat de mensen dan wel
willen meedoen en het echt wel de moeite waard, want de heren
hebben alles uit de kast gehaald om er een mooie rit vsan te maken.
Laat dat maar aan hen over. Zaterdagavond 19 juni a.s. vindt het
gebeuren plaats. Vanaf 18.00 tot ongeveer!9.30 uur is er gelegen-
heid voor inschrijven voor deelnmae in de Hamove-molen aan de
Varssel-Ring. Er is een rit van plm. 180 km uitgezet een gaat via de
Achterhoek naar Duitsland. Het is dus raadzaam om uw groene
kaart en eventueel Duits geld mee te nemen. Er is namelijk in
Duitsland op een bekende pleisterplaats voor motoren een pauze
gepland. Het inschrijfgeld bedraag f 10.-- per voertuig en bij
inschrijving ontvangt men een gratis consumptie. Bij terugkomst in
de molen is de bar open voor een hapje en een drankje. Informatie
over deze rit is in te winnen bij G. Lijftogt, 0575-4416212, na 18.00
uur 0575-463946.
Een ieder die zin heeft deze rit mee te maken wordt uitgenodigd
deel te nemen en dat betekent dan ook iedereen, niet alleen de leden
van Hamove, waarvan verwacht wordt datze in grote getale mee-
doen, maar ook niet-leden van Hamove zijn van harte welkom,want
hoe meer zielen hoe meer vreugd.' Doe mee, u zult er geen spijt van
hebben.

ESPRIT TIME: STEEDS BIJ DE TUD

In de nieuwe collectie van Esprit time is voor iedereen een passend
horloge te vinden; de smaakvolle vormgeving is tijdloos en modi-
eus tegelijk. De modellen uit de lente/zomercollectie vallen op door
een bijzonder kleurgebruik; zachte tinten sluiten aan bij het voor-
jaarsgevoel. Natuurlijk is er ook plaats voor fellere kleuren als rood,
geel en blauw. Heel bijzonder zijn de futuristische horloges met
halfronde wijzerplaat die een tijdsaanduiding van 24 uur laten zien,
in plaats van de gebruikelijke 12 uur. Het onderscheid tussen arm-
band en horlog wordt in de visie van Esprit steeds kleiner: de hippe
stalen armbandhorloges zijn een sieraad voor iedere pols, op ieder
moment. De vierkante of rechthoekige kast blijft terrein winnen.
Ook voor kinderen en jonge meiden met een eigenzinnige stijl heeft
Esprit alle aandacht en een eigen horlogelijn, de Esprit Kids col-
lectie en de Esprit Go! Girl collectie. De horloges van Esprit zijn al
vanaf ƒ 69,- te koop bij de juwelier Kohier-Wissink, Spalstraat 15
Hengelo Gld.

VVD-PROVINCIALE STATENFRACTIE OP BEZOEK BIJ

GOMA BV METAALWAREN FABRIEK TE HENGELO GLD.

Op maandag 14 juni a.s. zal een delegatie van de VVD Provinciale
Statenfractie op bezoek gaan bij GOMA BV te Hengelo Gld. Deze
iniatiefrijke onderneming ziet uitbreiding van haar bedrijf als een
absolute noodzaak om te kunnen overleven.
Daarvoor is echter een wijziging van het bestemmingsplan nodig,
weliswaar vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo, maar
waartegen b ij de Provincie bezwaren lopen. Gedeputeerde Staten
van Gelderland beslist hierover in augustus. De heer Atema, alge-
meen directeur van het bedrijf, laat geen mogelijkheid voorbij gaan
om te bewerkstelligen dat zijn bedrijf kan overleven en nodigt dan
ook graag de Statenfracties uit om eens bij hem te komen kijken.
De VVD-fractie, die de Gelderse ondernemers een warm hart toe-
draagt, hebben die uitnodiging van harte aangenomen, om zich
middels een inleiding van dhr Atema en een rondleiding door het
bedrijf, een oordeel te kunnen vormen omtrent het verzoek tot Wij-
ziging vanhet bestemmingsplan.

UITSLAG BALLONNENWEDSTRLJD KONINGINNEDAG 1999
Ie prijs Jim Kreunen
2e prijs Jelle Reinalda
3e prijs Moniek Vos
Alle ballonnenkaarten kunnen opgehaald worden tot l juli 1999 bij
K, Brink, Waarleskainp 9 Hengelo Gld

ZWEMVIERDAAGSE HE-KEY, 14 JUNI T/M 18 JUNI,

HENGELO GLD.

Op 14 juni a.s. gaat om 18.30 uur in zwembad 't Elderink te
Hengelo Gld. de 24e zwemvierdaagse van start. Tijdens dit door
zwem- en waterpolovereniging He-Key georganiseerde zwemfes-
tijn is er voor zwemlustigen veel plezier te beleven. Tot en met 18
juni kunnen deelnemers elke dag een afstand van 250 meter (tot 10
jaar) of 500 meter zwemmen. Als na 4 dagen de deelnemerskaart
vol is krijgt u een prachtige medaille. De zwemvierdaagse duurt 5
dagen dus op dinsdag starten of een dag overslaan mag. Het bad is
weer gezellig aangkleed en er zijn diverse randactiviteiten, spelen
en competities. Het stuiverduiken op de vrijdagavond ontbreekt
natuurlijk ook niet.
Inschrijfformulieren /.ijn onder de schooljeugd verspreid.
Daarnaast zijn ze te verkrijgen bij de VVV en op het zwembad in
Hengelo Gld. De accomodatie heeft een prachtige restaurrette waar
na het zwemmen een welverdiende consumptie kan worden
besteld. Ook de douche- en kleedruimten bieden u alle comfort.
De aanvangstijden zijn ook dit jaar enigzins aangepast, voor de
oudere deelnemers die rustig willem zwemmen hebben wij een half
uur gereserveerd van 18.30 uur tot 19.00 uur. Vanaf 19.00 uur tot
20.30 uur /.ijn de andere deelnemers van harte welkom.
Een deelnemerskaart kan enkele dagen na de inschrijving worden
afgehaald op het zwembad 't Elderink. Haal nu een inschrijfformu-
lier en doe mee. Samen zwemmen is nog leuker, schrijf daarom in
met vrienden, collega's, familie en/of kennissen.
ZWEMVIERDAAGSE DAT MAG JE NIET MISSEN!!!

NA VERTREK PASTOOR LAMMERS EN PASTOOR ZAND-

BELT HENGELO GLD./KEUENBORG

De ontstane vacatures in de Secties West, van de
Parochiegemeenschap zijn per 10 oktober a.s. weer ingevuld. Door
het Bisdom zijn aangesteld Pastoor Henk Jacobs (61 jaar) nu nog
werkzaam in Losser (Overijssel), waar hij ruim 11 jaar werkzaam
was. Hij wordt geassisteerd door een jonge ambtgenoot t.w. Gerben
Zweers (29 jaar) nu nog 'diaken, en wordt op 25 september tot
priester gewijd. De beide voorgangers gaan wonen in de Pastoor te
Keijenborg. Dus nog wel werk aan de winkel voor de parochiebe-
stuurders om de 'intrede' voor te bereiden.


