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DE GEHELE WEEK
495NASI OF BAMI

(in magnetronverpakking) 500 gr

Boerenkarbonade 500 gr X95

Varkenshaas 500 gr Q95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VEKSE 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 VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Te koop Muiden
dakpannen.
Tel. 0575-461332

na 18.00 uur

Te huur: 2 kamer
appartement, Reith
bij Kitzbühl (Tirol)

Tel. 0575-462429

b.g.g. 0570-543216

MARKTVERENIGING Hengelo Gld.

ZATERDAG 10 JULI
Regionale keuring

New Forest Pony Stamboek

WOENSDAG 14 JULI
Provinciale keuring Haflingers

afd. Gelderland en

Proviciale keuring

Ned. Rijpaarden en Pony Stamboek

ZATERDAG 17 JULI
Regionale keuring

Ned. Welsh Pony Stamboek
en Fjorden Paarden Stamboek

Te Hengelo Gld.

Aanvang: plm 09.00 uur

Terrein: "De Hietmaat"

Toegang: gratis

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Telr(Ö$75)461054

Rauwkostreclame:
Radijs-ananas
100 gram

Kerriesalade
100 gram

0.98

0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

1 krop sla en 1 komkommer

1.75
20 perssinaasappels 5.98
vrijdag - zaterdag:

Mooie bospeen per bos 1.25

Zoete nektarines 10 voor 4.98

Ja, het is weer zover, HENGELOSE KERMIS en

wij gooien de beuk er weer in, voor de 27e maal

Woensdag 14 juli
een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met

BAKKERIJ
MANSCHOT
Vrijdag 16 juli na de kinderspelen organiseren wij i.s.m

de schutterij Eendracht Maakt Macht

vanaf 18.00 tot 20.00 uur

KINDERDISCO
voor al uw kinderen in de leeftijd van 10 t.e.m. 13 jaar

's avonds

TRY OUT
Tijdens de kermis is onze discotheek

alle avonden vanaf 20.30 uur geopend.

Zaterdag 17 en zondag 18 juli
voor het 27e jaar het grandioze

TUINF EEST
met BARBECUE

vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

TRAIN BAND
Zondagmiddagna de optocht en 's avonds

speelt in onze tuin

TRAIN BAND
Zondagmiddag vrij entree

Zondagavond een gastoptreden van

HARRY SLINGER
ex Drukwerk

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

Café-bar-discotheek „DE ZWAAN"
Gelegen nabij het lunapark - Spalstraat 3 - Hengelo Gld

UIT, GOED VOOR U! Fam. Waenink en medewerkers



Onze trouwdag is voor ons een onvergetelijke dag

geworden.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele

felicitaties, bloemen, cadeaus en kaarten, die wij bij

ons huwelijk mochten ontvangen.

Harold en Miranda

Meerlo-Mombarg

Julianalaan 2,

7255 EE Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Door de tranen van dit uur

sluipt zijn glimlach

zijn ogen, zijn stem.

Maar vooral zijn hart.

Deze mooie herinnering aan zijn leven heeft ons doen

beseffen wat uit ons midden werd weggenomen, onze

lieve zoon en broer

ROEL SMEENK

De komst van zovelen naar de uU^ag^djenst en de

begrafenis, de mooie bloemen error me* brieven en

kaarten zijn door ons gevoeld als uiting van uw grote

waardering voor hem en zijn ons tot grote steun

geweest.

Wij zeggen u hiervoor heel hartelijk dank!

Liesbeth Smeenk-Waenink

Guido Kohier

Gusta

Lisanne

Hengelo Gld, jul i 1999.

Ruurloseweg 74.

Wil HOUDEN 'T NIET
DROOG DEZE ZOMER!

GARDENA TUINSPUIT
MET WATERSTOF

VanOfctS voor

14295

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkslraat 4 - 7255 AW Hengaio (Gld.) - Tel. 0575-461220

Per 1 juli 1999 zetten wij de praktijk van

maatschap H. Hiemcke c.s. voort.

De naam wordt gewijzigd in

JENTHA
praktijk voor fysiotherapie

en manuele therapie

De praktijkadressen blijven ongewijzigd:

Beatrixlaan 4 - 7255 DB Hengelo Gld

Koldeweiweg 2 - 7256 AV Keijenborg

Ons nieuwe telefoonnr. is

0575-464440
Axel Verheij

Ton van Walstijn

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 11 juli 10.00 uur, ds. E. Noltus Kindernevendienst

Goede Herder Kapel
Zondag 11 juli 10.15 uur, ds.G. A. Zuidam, Eefde

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
Zondag 11 jul i 10.00 uur mevr. D. J. Rekswinkel-Kets

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 10 juli, 19.00 uur. Eucharistieviering

Zondag 11 juli , 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

Rozcnhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Zorgcentrum Maria Poste l: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags Ns 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 9 - ZONDAG 11 JULI
dr. J. Koning, tel. 0575-461266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-

gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2. Keijenborg, tel. 462262

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Woensdag 14 juli:

J. Koning, 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, 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-

rccepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon

neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublicft 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 gexclschansdicrcn:

maandag t/m vrijdag

maandag en donderdag

Paardcnsprcckuur:

maandag

Dierenapotheek:

maandag t/m vrijdag

zaterdag

13.30-14.00 uur

19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur

08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau
maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur

verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken,tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678

Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.

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 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 Usselstreek)
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

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"
Voor afspraken tel. 0575-464440

Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

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.

Afwezig i.v.m. vakantie: 5 t.e.m. 26 juli

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 154)0-17.00 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 10.00-16.00 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.
Iedere 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: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparatiever/.oeken 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

Vlaai van de Week

Ananas
slagroomvlaai

ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Antiek - curiosa
nostalgisch speel-

goed

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Tel. 0575-475017

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

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!

I.v.m. met komende feestdagen kan de inlever-datum

wijzigen. Zie elders in deze krant.

(Het kan voorkomen dat de krant al voor 11.00 uur vol

is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



Uitzending door Beroepen Promotie Nederland
BOUWVAKKER TE STROET NAAR WK IN CANADA

Dat hij als jonge bouwvakker, al wel een ruime ervaring heeft, en bovendien beschikt over het nodige

talent daar is hij toch wel van overtuigd. Toch was Sander te Stroet (22 jaar) aan de Berkenlaan wel blij

verrast, dat hij in november 1999, namens Nederland mag deelnemen aan de Wereldkampioenschappen

in Montreal (Canada) op het onderdeel metselen.

De wedstrijden vinden daar plaats op 11, 12, 13 en 14 november a.s. in het Olympisch stadion aldaar.

Onder leiding van het ouder paar "van Bale", vertrekken de Nederlandse deelnemers naar Canada.

Naast Sander te Stroet, op het onderdeel metselen, nemen deel aan de Wereldberoepenwedstrijden:

Gerben Danneberg, 21 jaar Rijssen, tegelzetter; Frank Sikkink, 22 jaar Winterswijk, natuursteenbouw-

werk; Bouke Koopman, 21 jaar Koog a.d. Zaan, timmeren. De Nederlandse afvaardiging is tijdens de

officiële momenten gekleed in een donkerblauw kostuum, wit overhemd, oranje stropdas en pocket met

daarop de Nederlandse Leeuw en driekleur.

Sander behaalde zijn uitverkiezing door op de Ie plaats te eindigen tijdens wedstrijden in

Heerhugowaard, Doetinchem en Nijmegen in dit jaar. Hij versloeg hierbij Nederlands en Europees

Kampioen 1998 Fred Dekker (Heerhugowaard). Er nemen 34 landen deel aan de WK in Canada. Per

land gaat er ook een jurylid mee. Voordat het zover is, zal er een regelmatige training zijn voor Sander

te Stroet, nl. 3X per week in het gebouw van de N.V.O.B. Gildenstraat, Doetinchem. Inmiddels heeft

de bescheiden bouwvakker te Stroet z'n plakboek al boordevol, met foto's, berichten uit kranten, en vak-

bladen. Uiteraard is z'n werkgever Bouwbedrijf Goldewijk B.V. uit Doetinchem, erg blij met deze nij-

vere en talentrijke werknemer. De voorwedstrijden voor het W.K. stonden onder auspiciën van de

Stichting Beroepen Promotie Nederland.

NIEUWE SCHUTTERSKONING VOOR KEIJENBORG

Met een welgemikt schot knalde Bernard Branderhorst tijdens het traditionele vogelschieten met de Keijenborgse Kermis

de vogel van zijn hoge post en werd daardoor de nieuwe schutterskoning. Bij de ceremoniële inhuldiging van de pastorie

sprak pastoor zandbelt het jammer te vinden dat hij geen schutterskoningin kan huldigen, vanaf dit jaar konden de dames

ook meeschieten, dit doet niks af aan het feit dat het tenslotte Bernard Branderhorst was die het juiste schot plaatste. Hij

koos zijn vrouw Dora tot koningin. Onder grote publieke belangstelling werd Bernard Brandenhorst en zijn vrouw de ver-

sierselen die horen bij het koningsschap omgehangen en werd hen een vaandelhulde gebracht door de vendeliers van de

schutterij St. Jan met muziek van de harmonie St. Jan. Men was blij weer eens een echte schutterskoning te hebben, want

de laatste jaren moest dikwijls geloot worden, om een koning te verkrijgen. Bernard Branderhorst is wel bekend met de

schutterij St. Jan, want jarenlang bekleedde hij een bestuursfunctie.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Woensdag 14 juli
's middags gesloten

Zaterdag 17 juli
na 12.30 uur gesloten

Wij zoeken voor de
afdelingen vers een:

verkoper
m/v

Voor een jonge en
gemoedelijke kandi-
daat die in een straasl
van plm. 10 km in de
omgeving woont, is er
een 32-urige werk-
week

Bij voorkeur schrifte-
lijke sollicitatie

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

GIESE VLOOIENMARKT
OP 11 JULI IN GIESBEEK

In Giesbeek wordt op zondag 11 jul i een vlooienmarkt

gehouden, deze markt, die het gehele centrum van

Giesbeek zal beslaan, zal zeker de moeite van het

bezoeken waard zijn. Giesbeek zal bomvol fleurige

kramen en talrijke attracties staan. De mensen, die van-

wege het slechte voorjaar niet naar buiten konden, heb-

ben hun zolder, schuurtje, vliering of garage opgeruimd

en proberen op deze markt de spullen, die ze niet meer

nodig hebben aan ̂  man/vrouw te brengen. Spullen

waar men op uitgekeken, is, komen op een vlooienmarkt

terecht. Meer dan oojt blijkt er in deze tijd weer plaatst
te zijn voor oudefë goederen. Een radio, wasmachine,

T.V., en een gas^Kafcri^P^ijn gewilde voorwerpen voor

jongelui, die na1 cf^^&ka'fitie op kamers gaan wonen.

Kleding en schoeisel wordt gestreken .en schoon aange-

boden. In een uitstekende staat en van goede kwaliteit

zijn deze artikelen begeerd bij velen, zeker bij degenen

die van een uitkering moeten leven. Maar er is natuur-

lijk veel meer te koop. Verzamelingen boeken, tijd-

schriften en geïllustreerde bladen, serviesgoed, snuiste-

rijen, potten en pannen, machines, bestek, kinderfiet-

sen, gereedschap, lampen, tafels en stoelen, poppen en

beren etc. Wat er te vinden zal zijn, is door niemand te

voorspellen. Voor iedereen moet er iets bij zijn en de

prijzen liggen gunstig. Het loven en bieden geeft sfeer

aan de markt. Zo ook de gratis attracties o.a. een groot

springkussen en een draaimolen voor de allerkleinsten

dit alles is gratis. Alleen al voor de jeugd zal het een

onvergetelijke dag worden, een disco zal de gehele dag

voor sfeervolle muziek zorgen. Op het terras kan men

genieten van een hapje en een drankje en bijkomen van

het geslenter langs de kramen. De vlooienmarkt is geo-

pend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang bedraagt ƒ 4.-

voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis

naar binnen.



„Marktzicht"
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD
TREFPUNT PRETMAKERIJ
Vierde Hengelose kermis
bij ons op 13,14,16,17,18 juli

Dinsdag 13 juli
's avonds

Trekking volgorde vogelschieten
Trekking verloting Majorettever.
in het café met muzikale omlijsting

Woensdag 14 juli

's morgens STEMMINGSMUZIEK
in het café met

ASSORTI
's Avonds prijsuitreiking stratenmotorraces
met muziek van ASSORTI

Vrijdag 16 juli

19.00 uur RINGSTEKEN
voor dames en heren
in het café muziek van ASSORTI

Zaterdag 17 juli

GROOT
DANSFESTIJN
met ASSORTI
Extra attractie
spetterend optreden van

HENK
WIJNGAARD
Aanvang 21.00 uur
Toegangsprijs f 12.50
Kaarten in voorverkoop
Op = Op

Zondag 18 juli
prijsuitreiking na de optocht
met muziek van ASSORTI

café - bar - zaal

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen

[JC&MAN
^ • 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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

VISHANDEL

"HENGEL"

Raadhuisstraat 51 b

(Molenhoek)

Tel. 0575-463460

Speciale Kermisaanbieding

Hollandse Nieuwe
per stuk 2.50

5 voor l U«~"

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Slaapzakken
Goedkoop, van klein tot zeer
groot. Enorme collectie, ook
met Ajax of Feijenoord opdruk.

Tuinstoelen +
kussens
10 tot 20% korting "

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld

Tel. 0575-461360

Grand café

KERMIS-

PROGRAMMA

Woensdag 14 juli v.a. 10.30 uur de gehele dag

THE CHERRY'S
Vrijdag 16 juli

VAKANTIEPARTY
keuken geopend

Zaterdag 17 juli v.a. 21.30 uur

THE OLD FIRN
(Ierse folkmuziek)

Zondag 18 juli v.a. 11.00 uur de gehele dag

gezellige muziek
Tussen 16.30 en 21.00 uur

KERMISPLATE
(lekker eten voor een leuke prijs)

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 0575 463778
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Zoals u al heeft kunnen lezen, is de politie Zelhem tussen de bedrijven door verhuisd. Dit is ook de reden,

dat u de kranteberichten even heeft moeten missen. Het adres van het nieuwe bureau is Dr. Grashuisstraat 2,

7021 CL Zelhem. Ook het telefoonnummer is gewijzigd. Deze luidt nu 0314-627600. Het bureau in Zelhem

is van maandag tot en met vrijdag geopend van 0.99 - 13.00 uur.

Het bureau in Hengelo is maandag, woensdag en vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Inwoners van Hummelo & Keppel kunnen telefonisch contact opnemen met het bureau in Zelhem. Zij zul-

len dan zo spoedig mogelijk worden geholpen.

Krantenberichten voor de week van van 01-6-1999 tot 27-6-1999.

01-6-99

Op de Schooltinkweg te Zelhem ontstond bij het tegemoetkomen tussen twee personenauto's een aanrijding.

Materiële schade was het gevolg.

Een fietser op de Doetinchemseweg te Zelhem, ter hoogte van het Chinese restaurant, kwam krap te zitten

toen een bus de bocht naar rechts nam. De fietser kwam te vallen en werd weer overeind geholpen door een

vrouw. Deze vrouw wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Op de Banninkstraat werd geprobeerd in te breken in een woning. Er werd geprobeerd het slot van de ach-

terdeur te verbreken. Dit lukte niet aangezien het slot voldeed aan de eisen van het keurmerk.

In het bosgebied aan de Oude Zutphenseweg te Hoog Keppel werd een persoon bekeurd voor het storten van

5 vuilniszakken met huishoudelijk afval.

02-6-99
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Op de kruising van de Kruisbergseweg mbt de1 Ivlófenenk te Hengelo vond een aanrijding tussen twee per-

sonenauto's plaats. Materiele schade onU<jM)d>^QyJ^ geen voorrang werd verleend.

Op de Jozef Israélsstraat te Zelhem reed een personenauto tegen een lantaarnpaal. Het bleek, dat de bestuur-

ster alcoholhoudende drank had genuttigd. Een bloedproef was het gevolg. De auto werd afgesleept.

Op diverse wegen op het Industrieterrein-teZelheJivwerden oliesporen aangetroffen. Navraag leerde, dat een

niet afgesloten tankdop van een vracntauro was^eweest. De brandweer heeft de wegen schoongespoten.

Op de Aaltenseweg te Hengelo ontstond wateroverlast door een gesprongen waterleiding. De WOG heeft een

reparatie uitgevoerd

03-6-99

Een aanrijding op de Ruurloseweg te Zelhem. Een personenauto liet bij het linksafslaan een tegemotko-

mende bedrijfsauto niet voorgaan. Een van de voertuigen moest worden afgesleept.

Op de kruising van de Kastanjelaan met de Banninkstraat te Hengelo verleende een personenauto geen voor-

rang aan een andere. Materiële schade was het gevolg.

Op de Markt te Zelhem ontstond een aanrijding omdat een personenauto, komend vanaf de parallelweg geen

vrije doorgang verleende aan een personenauto op de Markt.

Nadat op 3 mei een jongen was bekeurd voor diverse overtredingen met zijn bromfiets word dezelfde jon-

gen vandaag weer bekeurd voor dezelfde overtredingen. Hij had van de eerste keer kennelijk nog niet

geleerd.

04-6-99

Twee alarmmeldingen te Zelhem bleken gelukkig loos te zijn.

Op de Steenderenseweg te Hengelo werd een fiets gestolen.

05-6-99
Een personenauto op de Nieuwsteeg te Zelhem reed tegen een boom. De bestuurder bleek alcoholhoudende

drank te hebben genuttigd. Van hem is een bloedproef afgenomen. Een in de auto aangetroffen wapenstok

werd in beslag genomen.

Op de parkeerplaats achter de Edah te Zelhem werd een geparkeerd staande auto beschadigd door een ander

voertuig. De bestuurder van dit voertuig is onbekend gebleven. Eventuele getuigen worden verzocht contact

op te nemen met de politie.

Op de Varsselveldseweg te Halle werd een bestuurder van een personenauto onwel en reed tegen twee

bomen. De bestuurder raakte gewond.

Een op 25 mei gepleegde diefstal van vistuig is opgelost. Twee jongen uit Zelhem hebben de diefstal bekend.

Zij zullen worden voorgedragen bij bureau HALT.

Tijdens een Snelheidscontrole op de Rijksweg te Keppel werden 14 van de 500 passanten bekeurd. De hoog-

ste snelheid bedroeg 72 ipv 50 km/h.

Tijdens een Snelheidscontrole op de Rijksweg te Drempt werden 52 van de 960 passanten bekeurd. De hoog-

ste snelheid bedroeg 72 ipv 50 km/h.

Door het niet verlenen van voorrang ontstond een aanrijding op de kruising van de Stikkenweg met de

Nijverheidsweg te Zelhem. Materiële schade was het gevolg.

Een op de Hengeloseweg te Zelhem stilstaande auto werd van achteren aangereden door een achteropko-

mende auto.

06-6-99 ,BQ9llOO 9

Op de Wehlsedijk in Eldrik verloor een bestuurder van een personenauto de macht over het stuur, waardoor

zij tegen een boom reed.

In Hengelo werd van een auto de vooruit vernield. Het onderzoek naar de daders is afgerond. Een drietal per-

sonen zijn aangehouden geweest en zullen zich hiervoor moeten verantwoorden bij de rechter.

Op het fietspad van de Zelhemseweg te Hummelo botste een bromfietser tegen een wandelaar. Beiden raak-

ten gewond. De bromfiets bleek bij een technische controle niet te voldoen aan de eisen.

07-6-99

De motorsurveillance deelde een aantal bekeuringen uit terzake diverse overtredingen.

Tijdens een snelheidscontrole op de Torenallee te Hummelo werden 68 van de 492 passanten bekeurd. De

hoogste snelheid bedroeg 144 ipv 80 km/h.

08-6-99

De motorsurveillance deelde wederom diverse bekeuringen uit terzake diverse overtredingen.

09-6-99

Geen bijzonderheden.

10-6-99

Een inbraakalarm bij een bedrijf in Hengelo bleek loos te zijn.

Op de Doetinchemseweg te Zelhem werd een ree aangereden door een personenauto. De ree wist hierna weg

te komen en is niet terug gevonden.

Op de Brinkweg te Zelhem een motorrijder, terwijl af wilde slaan, van achteren aangereden door een perso-

nenauto. De bestuurder van die auto reed vervolgens door. Deze kon even later worden gevonden. Uit een

blaastest bleek, dat hij te veel alcoholhoudende drank had genuttigd.

Op de Dorpsstraat te Hummelo werd een fiets gestolen.

11-6-99

Op de Wittebrinkweg te Zelhem ontstond tussen twee tegemoetkomende personenauto's een aanrijding.

Op de kruising van de Keijenborgseweg met de Wittebrinkweg is een schrikhek kapot gereden. De "dader"

is onbekend gebleven.

Op de Doetinchemseweg te Zelhem werd een ree aangereden. De ree overleefde de klap niet.

Op de kruising van de Hummeloseweg met de Kruisbergseweg is straatmeubilair dat daar aanwezig is in ver-

band met de aanleg van de rotonde, vernield.

12-6-99

Op de Palmberg te Zelhem ontstond een aanrijding tussen twee personenauto's. Tijdens het achteruitrijden

rasakte men elkaar.

Op de Velswijkweg te Zelhem ontstond een aanrijding tussen twee personenauto;'s. Een van de bestuurders

had het voertuig niet onder controle, waarna men elkaar frontaal raakte. Beide voertuigen werden afgesleept.

Tijdens de "zwarte cross" in Halle ging een caravan in vlammen op.

13-6-99

Een inbraakalarm bij een bedrijf in Zelhem bleek loos te zijn.

Bij een cafetaria in Halle werd een klant mishandeld. Het onderzoek loopt nog.

14-6-99

In Halle werd een fiets gestolen vanaf het terrein van de zwarte cross.

Aan de Keijenborgseweg te Zelhem werd een PTT brievenbus vernield.

De motorsurveillance schreef twee bekeuringen uit.

Bij een cafébedrijf in Hengelo werd een leren jas gestolen.

15-6-99

Op de Kruisbergseweg te Zelhem vond door het niet verlenen van voorrang een aanrijding plaats tussen een

personenauto en een bromfietser. De bromfietser werd voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.

Aan der Pluimersdijk werd een fiets gestolen.

In de Veldhoek werd een verkeerscontrole gehouden. Vier bestuurders kregen een bekeuring.

Een snelheidscontrole aan de Torenallee te Hummelo betekende voor 55 van de 350 passanten een bekeu-

ring. De hoogst gemeten snelheid was 133 km/u, waar 80 is toegestaan.

16-6-99

Op de Rijkaweg te Drempt werden bij elkaar 7 opsluitbanden van de middengeleiding aldaar kapot gereden.

Het is onbekend wie dit heeft gedaan.

In Veldhoek ging een man op de ladder staan om dakisolatie aan te brengen. Doordat hij tets te hoog ging

staan gleed de ladder weg en viel de man enkele meters naar beneden. Bij het ziekenhuis bleek hij slechts

een hoofdwond te hebben opgelopen.

Vanaf een crossterrein in Hummelo werd een fototoestel weggenomen.

17-6-99

Op de kruising van de Korenweg met de kampweg te Zelhem vond een aanrijding plaats^aarbij enkele

gewonden vielen. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak.

Op de Hengeloseweg te Zelhem werd een motorrijder bekeurd omdat hij met 100 km/u door de bebouwde

kom reed.

Op het Wisselt te Zelhem werd bij een woning een ruitje vernield.

Op ede Rijksweg te Hoog Keppel werd een snelheidscontrole gehouden. De 'hoogste snelheid was 122 i.p,.v.

80 km/u. 40 van de 1300 passanten kregen een bekeuring.

18-6-99

Een alarm bij een supermarkt te Zelhem, een meubelzaak te Halle en een bankgebouw te Zelhem bleek loos

te zijn.

Op de Kerkstraat te Hengelo reed een personenauto tegen een reclamebord, een geparkeerde auto, een stoep-

rand en een hoek van een woning. De bestuurster had het voertuig niet voldoende onder controle. De bestuur-

ster was met ons van mening dat het gezien haar leeftijd, tijd geworden was het rijbewijs vrijwillig in te leve-

ren.

19-6-99
Wederom bleek een alarm loos te zijn bij een bankgebouw.

Een aan de Broekstraat te Zelhem aangetroffen brandkast bleek afkomstig te zijn van een inbraak bij een

bedrijf in Doetinchem

Onverlaten vonden het nodig om op de Rembrandtstaat te Zelhem de daar pas geplaatste planten uit de grond

te rukken.

Nabij een camping te Zelhem werd een grijze mountainbike weggenomen.

20-6-99

Op de -Vierblokkenweg te Hengelo kwam een fietser ten val tegen een boom. Hij brak hierbij zijn onder-

been.

21-6-99

Op de Achter de Hoven te Zelhem vond een aanrijding plaats. Een daar staande auto reed bij het achteruit-

rijden tegen een achter hem staande personenauto.

Op de Ruurloseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats tussen een bedrijfsauto en een personenauto. De

personenauto stuurde iets naar links om in te kunnen halen. Op dat moment kwam kwam een personenauto

haar tegemoet. Materiële schade was het gevolg.

Op de kruising van de Wassinkbrinkweg met de Nieuwsteeg vond een aanrijding plaats tussen twee elkaar

tegemoetkomende personenauto's.

De poging van Zelhemse jeugd om op een braakliggend terrein een ontmoetingsplaats te maken met behulp

van spullen voor grof vuil werd in de kiem gesmoord. De spullen zijn als grof vuil afgevoerd.

22-6-99

Op de kruising van de Burg. Vrijlandweg met de A>G> Nyweg te Hoog Keppel vond door het niet verle-

nen van voorrang een aanrijding plaats met materiële schade.

Wederoom een alarm bij een bankgebouw te Zelhem en wederom loos alarm.

23-6-99

Een alarm bij een supermarkt te "Hengelo bleek loos te zijn.

Een alarm bij een woning in Hengelo bleek loos te zijn. De bewoners waren op vakantie, maar waren ver-

geten de tuindeur af te sluiten.

Op de kruising van het fietspad Doetinchemsewqeg met de Terborgseweg te Zelhem vond een aanrijding

plaats tussen een personenauto en een bromfiets. De bromfietser verleende geen voorrang en moest met een

gekneusde schouder worden overgebracht naar het ziekenhuis. De bromfiets bleek niet te voldoen aan de

wettelijke eisen.

24-6-99 Geen bijzonderheden.

25-6-99

Op de Groeneweg te Hummelo werd een aldaar geparkeerd staande personenauto aangereden. Van de dader

ontbreekt ieder spoor.

Bij een boerderij aan de Rijksweg te Hummelo werden een drietal buiazen aangetroffen, die verdacht veel

leken op bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieven opruimingsdienst is in kennis gesteld.

26-6-99

Op de Zomerweg te Drempt vond een aanrijding plaats met materiële schade door het niet verlenen van voor-

rang bij de Torenallee.

Op de kruising van de Hengeloseweg met de Schooltinkweg te Zelhem vond door het niet verlenen van voor-

rang tussen twee personenauto's een aanrijding plaats waarbij enkele gewonden vielen.

Op de kruising van de torenallee met de Broekstraat sloeg een personenauto linksaf. Een achteroprijdende

personenauto botste vervolgens met deze auto. Bij elkaar vielen er vier gewonden.
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café - restaurant

LEEMREIS
Spalstraat 40 telefoon (0575) 46 12 74

KERMIS 1999
Woensdag 14 juli

KERMISMARKT

Gezelligheid zoals altijd.

's avonds met de
veel plezier op ons terras.

Alle kermisdagen
barbecue.

U allen plezierige kermisdagen gewenst!

FAM. VISSER EN MEDEWERKERS

Zonnige Zomer kortingen

SCHOENMODE HERMANS
ruimt op

Wij hebben rekken vol koopjes

10-20-30-40-50% korting *
op dames-, heren- en kinderschoenen

__ _ ;no/n>j d ,
en sandalen n

* uitgezonderd standaa aijiiynektiie

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld
Tel. 0575-462547

Ook voor vakkundige reparatie in eigen werkplaats
's Maandags gesloten

14 dagen geldig

Braadsaucijzen

500 gram
HAMLAPPEN

500 gram
Hamburgers

per stuk

5.85

5.00

1.00
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

Touwtrekwedstrijden
om het

kampioenschap van Hengelo Gld
Touwtrekver. Bekveld houdt weer wedstrijden om het

kampioenschap van Hengelo Gld

op vrijdag 6 augustus a.s.
aanvang 's avonds half acht

Terrein Berenpas, Wichmondseweg 41

Nieuwe deelnemers (bedrijven, straten, buurtschap-

pen, verenigingen, mits geen touwtrekver.)

moeten zich uiterlijk 1 augustus melden bij:

P. Berenpas, Wichmondseweg 41, tel. 461555.

Een ploeg bestaat uit 6 personen.

Tenminste 2 personern van een ploeg moeten inwo-

ners van de gemeente Hengelo Gld zijn; deelnemers

mogen geen lid van een touwtrekver. zijn.

Deelname van jeugdploegen 12 t.e.m. 16 jaar moge-

lijk. Een team mag ook gemengd zijn.

VISHANDEL

"HENGEL"

Raadhuisstraat 51 b
(Molenhoek)

Tel. 0575-463460

Kermistijd - Stokvistijd
Wij hebben ze in voorraad, die
heerlijke

Stokvis

Klokken voor
ieder interieur

VAKANTIE
van 12 juli t.e.m. 2
aug.

Pedicure

Marianne
Lukassen
Gebouw Zorggroep
Oost Gelderland
Kastanjelaan
Hengelo Gld

T.T.V. BEKVELD GAAT
VOOR

'HET BESTE PAAR

VAN DIT JAAR9

Heb jij:
een lieve man/vrouw,
een fijne collega,
een sportieve buur,
een goede vriend of vriendin
of een leuke broer of zus?

Of wat dan ook!

Meld je aan bij P. Berenpas, tel.461555
om zo samen mee te kunnen doen aan
de koppelwedstrijd in Hengelo Gld op

zondag 8 augustus
Terrein TTV Bekveld, Wichmondsew. 41

Spelregels: een koppel bestaat uit:
een man en vrouw
men moet boven de 18 zijn
hoeft niet in de gemeente Hengelo Gld
te wonen.

Geef je op voor 25 juli a.s.

Samen sta je sterk!



STICHTING MOLEN "DE HOOP" TE RHA
in het weekend van 29 en 30 mei j.l. organiseerden wij een feestweekend met

als hoogtepunt een brunch voor 1000 mensen. Dit alles ten bate van de res-

tauratie van de molen. Aan de voorbereidingen en uitvoering is maandenlang

gewerkt, samen met het overgrote deel van de inwoners van ons dorp (39

gezinnen). Zonder hen was het nooit gelukt. Wat een uniek staaltje van saam-

horigheid. Deze brunch is een enorm succes geworden. Van alle kanten zijn

complimenten ontvangen over de organisatie maar ook over de fantastische

kwaliteit van de brunch zelf. En nu alle rekeningen ontvangen en betaald zijn

blijkt dat de opbrengst van deze brunch een geweldige financiële injectie

voor de restauratie is.

De opbrengst bedraagt maar liefst ƒ 22.318,95 !!!
De opening is gepland op Molendag 2000, dat wil zeggen op de eerste zater-

dag van de maand mei. Wij houden u op de hoogte.

KERK EN RADIO, OOK IN UW VAKANTIE
Ook tijdens de vakantie-periode zal het wekelijkse programma van Kerk en

Radio, "DE MUZIKALE ONTMOETING, door Radio Ideaal uitgezonden

worden. Dit interkerkelijke muzikale/informatieve uur, op de maandagavond

van zeven tot acht, wordt voorbereid door een groep van acht vrijwilligers,

afkomstig uit de diverse kerken van Zelhem, Halle, Hengelo en Steenderen.

Er zijn weer verschillende sprekers/spreeksters bereid gevonden om ook voor

deze vakantie-periode hun medewerking te verlenen aan dit programma.

PLATTELANDS JONGEREN STEENDEREN
ORGANISEREN EEN TREKKERTREK
In samenwerking met Jong Gelre afdeling Hummelo en Keppel en GLTO

Steenderen organiseren wij een spectaculaire trekkertrek (tractor pulling).

Dit evenement vindt plaats op 25 juli bij de familie Huetink-Groenendal,

Bakerwaardseweg 13a te Bronkhorst. Bij een trekkertrek is het de bedoeling

om een tractor op een geprepareerde baan vanuit stilstand, een (sleep) wagen

die steeds zwaarder wordt, mee te trekken. Het uiteindelijke doel is net als

bij de meeste sporten, zo snel mogelijk bij de finish te komen (full pull). De

tractoren zijn ingedeeld in verschillende klasse naar gewicht. In iedere

gewichtsklasse zijn de prijzen te verdienen, maar de show en het amuse-

mentgedeelte staan bij deze sport voorop. De trekkertrek begint om 9.45 uur

en duurt de gehele dag. Op deze dag is er verder vertier voor jong en oud. Zo

zijn er acrobatische fietsen en een trapskelterbaan aanwezig en is er natuur-
lijk volop de gelegenheid om een hapje en/of een drankje te nuttigen. Wij

hopen u op deze dag te verwelkomen.

POSTDUIVEN VERENIGING "STEEDS SNELLER"
HENGELO GLD.
Wedstrijdvlucht vanaf St. Quentin d.d. 19 juni 1999. Afstand 323 km.

Deelname 293 duiven. Gelost om 06.30 uur. Aankomsttijd eerste duif 10.34.

Laatste duif 10.53 uur.

l Chr. te Stroet; 2 en 9 A. Kamperman; 3 en 4 L. te Stroet; 5,6 en 7 G.

Kempers; 8 G., Hendriks; 10 J. Bergevoet.

Vier gouden schutters onderscheiden
KERMIS-OPTOCHT KEIJENBORG KWALITEIT
Met pensioen in de vorengaande nacht, leken de weersomstandigheden niet

zo gunstig voor de kermiszondag, met haar 34e optocht. Het viel honderd

procent mee. Het goede weer bevorderde het bezoek, dat intensief genoot

van de optocht, van grote wagens, kindergroepen en muziekgezelschappen.

De maandenlange voorbereiding aan de wagens, veel in het grootste geheim,

gaf het volle rendement. Dit maal was niet gekozen voor optreden van een

showgroep. Door haar flexibele inzet, trad een dweilorkest op op meerdere

plaatsen, welke zich behoorlijk van hun taak kweten. Een vrolijke boel. Via

een andere route dan voorgaande jaren, verkreeg men een andere en betere

kijk op groepen en muziekgezelschappen in de optocht. Na het officiële

defilé in de tuin van Maria Postel, werden een viertal gouden schutters onder-

scheiden door burg, van Beeck Calkoen, t.w. Henk Berendsen, Jan

Berendsen, Bernard Hilderink en Reinier Hilderink. Voor meerjarige activi-

teit van Schutterij "St. Jan", werden gehuldigd: Marcel Berendsen, Alwien

Seesing, Paul Seesing en Robert Sueters. Schutterskoning 1998 t.w.

Raymond Koers, bood een schildje aan voor de koningsketen met de tekst:

Als lid van de muziekver. St. Jan werd ik een blijde man, al had ik geen geluk

met het geweer. Dat ik geluk had werd door het lot beslist deze keer.

Voorzitter Wim Besselink toonde zich verheugd en dankbaar, voor alle

medewerking en het welslagen der optocht, en de ontvangst in Maria Postel.

Omdat hij voor de laatste keer deel uit maakte van de optochtjury, werd dhr.

Reyrink een orginele fles St. Jans-kruid aangeboden.

ZOMER BEACH-VOLLEYBAL SPEKTAKEL 10 EN 11
JULI BIJ SPORTCENTRUM AEROFITT
Sportcentrum Aerofitt in Hengelo houdt zaterdag 10 en zondag 11 juli voor

de tweede keer een Zomer Beach-Volleybal Spektakel. Dit evenement moet

gezien worden als de afsluiter van het seizoen 1998-1999. Het zomerspekta-

kel is bedoeld voor jong en oud, leden of niet leden. De teams voor het

Zomer Beach-Volleybal toernooi bestaan minimaal uit vier en maximaal uit

zes personen. De minimumleeftijd is 16 jaar. Ondanks het succes van vorig

jaar, hebben wij toch geprobeerd het verloop van het toernooi te verbeteren.

Er wordt steeds gespeeld in drie klassen; Heren -, Dames en een wedstrijd-

klasse. Alle wedstrijden in de poules worden op zaterdag gespeeld. De kwart-

finale, halve finale en de grote eindfinale wedstrijden worden op zondag

gespeeld. Erkomt ook een vierde veld, hierdoor zullen de wachttijden tussen

de wedstrijden een stuk korter zijn. Teams kunnen zich inschrijven bij

Aerofitt. Naast het Beach-Volleybal Toernooi zijn er de hele dag spetterende

activiteiten voor de jeugd zoals een luchtkussen in de vorm van een storm-

baan net zoals bij Telekids, een klimtoren en ook is er en zwembad. Voor de

kleinsten loop er een clown rond die de kinderen schminkt en ballonnen-

beesten maakt. IJsboerderij 't Riefel is er ook met het lekkerste ijs van de

Achterhoek. Op de zaterdagavond is er weer een Zomer Beach Party

Spektakel voor leden van Aerofitt en deelnemers van het Beach Volleybal, de

Hengelose formatie "De Tjico's" zal deze avond verzorgen.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de receptie. Voor meer informatie

kan men bellen met Sportcentrum Aerofitt: 0575-465001. Schrijf je snel in

want VOL = VOL.

11 juli Aerobic Beach Marathon.
Op zondag 11 juli organiseerd Sportcentrum een Aerobic Beach Marathon.

Het startschot word gegeven om 12.00 en de marathon zal 2 uur gaan duren.

Dus zorg datje op tijd bent en schrijf je eventueel in bij Wilma. Durf jij deze

uitdaging aan te gaan! Deelname is gratis en iedereen mag meedoen. Voor

meer informatie kun je bellen: 0575 465001.

(OUD) V.V. ZELHEM TEGEN (OUD) PAX
Op sportpark de Pol

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdveld van v.v. Zelhem

zullen op zondag 8 augustus eerst Oud-v.v. Zelhem tegen Oud-PAX aantre-

den. Bij v.v. Zelhem in de gelederen, Nico de Kruijff, Gerben Tiecken, Karel

Veldhorst, Gerrit Haverkamp e.v.a. Dit team zal het opnemen tegen de ooud-

gedienden van PAX met o.a. Henry Golstein, Joop Notten, Bennie Hiddink,

Wilbert Grotenhuis e.v.a. bekenden. De wedstrijd zal geleid worden door

oud-scheidsrechter Benny Slotboom. Deze wedstrijd zal om 12.30 uur aan-

vangen. Vervolgens zal burgemeester Heere van Zelhem de officiële ope-

ningshandeling verrichten, waarna tegen 14.00 uur de aftrap zal zijn van de

wedstrijd v.v. Zelhem - PAX, met hun selecties voor het komende seizoen.

Het geheel zal worden opgeluisterd met een spectaculaire vliegershow.

Tevens zijn er leuke activiteiten voor de kinderen, w.o. een springkussen.

Entree voor deze dag is gratis.

ITALIË-TENTOONSTELLING IN DE
HENGELOSE BIBLIOTHEEK
Regelmatig wordt in de bibliotheek van Hengelo een thematentoonstelling

opgezet. Zo zal gedurende de zomermaanden de aandacht op Italië worden

gevestigd. Het Zuid-Europese land waar steeds meer Nederlanders hun

vakantie doorbrengen en genieten van zon,zee, cultuur en pasta. Ook de

eilanden Sardinië en Sicilië staan volop in de belangstelling. Diverse attribu-

ten zijn door de tentoonstellingscommissie bijeengebracht om een indruk van

dit prachtige land te geven. Niet alleen de bibliotheek, maar ook een reisbu-

reau en particulieren hebben hun bijdrage geleverd om van deze tentoonstel-

ling iets bijzonders te maken. U bent welkom tijdens de openingsuren van de

bibliotheek.

GESLAAGD
Op zaterdag 26 juni zijn de volgende leden van de Chr. Muziekver.

"Crescendo" Hengelo Gld. geslaagd.

Carolien Bruil, dwarsfluit C met 45 pnt

Arjen Jolink, trombone B met 40 pnt

Bennie Jolink, bas-tuba B met 41 pnt

Alice Nijenhuis, klarinet C met 42 pnt

Sabine Zweers, klarinet A theorie 8

Na de zomervakantie wordt er weer een blokfluitgroep opgestart. Hiervoor

kun je je opgeven bij Gerlanda Zweverink, tel. 461701 of Jenny Jolink, tel.

463836. Wilt u een instrument gaan bespelen of slagwerk dan kan dit olv een

gediplomeerd docent.



kunt bij ons terecht voor

alles wat met drukwerk

te maken heeft.

Familiedrukwerk, verenigings-

drukwerk, folders, zakelijk druk-

werk, noem maar op.

Snel en goed verzorgd, voor een

redelijke prijs en met net dat beetje

extra wat een vakman aan uw

opdracht besteedt.

Drukken is
vak!
Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 0575-461455
Fax 0575-463521


