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Valt altijd
in de smaak

3 biefstukken
Magere speklappen

500 gram

Spare rib (dik)
500 gram

Vleeswarentrio paiingworst,
achterham, katenspek

(l 00 gr. per soort), samen

O95

305

'95

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 VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575)461054

Zie verdere
aanbiedingen
in de winkel

U kunt bij ons ook terecht
voor Eco groente en fruit

Klokken voor
ieder interieur

Sp.lltil.1 15 H.ng.10 Old T.l.loofl IM7S1 W I] 7

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Rijstevlaai
ƒ

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

DE LAATSTE 3 DAGEN VAN ONZE OPRUIMING ZIJN WEL

HEEL BIJZONDER. MET EXTRA HOGE KORTINGEN

MAAR WACHT NIET TE LANG... WANT OP \S OP!

DONPERPA6 29 JULI

5O% KORTING
VRIJDAG 30 J U LI

60% KORTING
ZATERDAG 31 JULI

70% KORTING
* Kortingen worden berekend over de originele verkoopprijzen. Alleen geldig op kleding.

ONZE COLLECTIE ZOMERSCHOENEN
NU MET EXTRA ZOMERSE KORTINGEN!

DERKSEN FASHION
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Dick en Annelies Helmink
Spalstraat 32 Hengelo Gld. (O575) 46 18 84

Wegens vakantie
gesloten van

zaterdag 31 juli t.e.m.
zaterdag 14 aug.

DISBERGEN
woninginrichting zonwering

Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld.
Telefoon 0575-461425

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Wegens vakantie gesloten van

zaterdag 24 juli
t.e.m. zaterdag 7 aug.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SfMttrMt 15 Heng*» GM. Ittofoon (0675)401374

Burg Qalleestraat 44

VORDEN
JUUiLb T . n___ ccoc/in

V O R D E N Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes

Voor a/ uw

familie
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze É&
dochter

88»
Joëlle $

Geboren op 13 ju l i 1999.

Dirk en Annet Hiddink $£>

J. van Ruysdaelstraat 11,
7021 DEZelhem.

Wij willen iedereen bedanken voor de felici-
taties, bloemen, cadeaus en kaarten die wij op
ons 50-jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen

Chris en Gerda Hiddink

Uilenesterstraat 6
7256 KD Keijenborg.

Jan en Trees Lanters

willen nogmaals iedereen heel hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties, bloemen,
cadeaus en kaarten, ontvangen bij ons 25-
jarig huwelijk.

Juli 1999.
Hengelo Gld.

Te koop gerste- en triticale stro en ged. hooi,

van het land. Loonbedrijf Niesink, Weeninkweg
l, Keijenborg, tel. 0575-461585

Te koop Puch Maxi, b.j. 1993, in goede staat. P.
Gerritsen, Koldeweiweg 23, Keijenborg, tel.
0575-462091

MARKTVERENIGING Hengelo Gld

ZATERDAG 31 JULI

PAARDENKEURING
DAG van het

GELDERS PAARD

Aanvang 9.00 uur
Terein: "De Hietmaat"

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag l aug. 10.00 uur ds. S. Gerbrandy, Zutphen
Kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag l aug. 10.15 uur, ds A. B. Elbert, viering H. Avondmaal
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 31 juli 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag l aug. 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 Ro/.enhoedje 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 08.00 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 30- ZONDAG l AUG.

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 4 aug.
N.J.C. Eyck, tel. 0575-461277
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

Openingstijden: maandag t.c.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEIJENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag L/m vrijdag 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardcnspreckuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dicrcnapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkcma, tel. 462439
en Mw.B. Schucrink, tel. 461828.

Keijenborg: M w. 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 IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
«c/ondheidszorg. 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. Offenbcrg-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 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uu ren 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
/aterdag 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: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparaticverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

Te koop gerstestro, vers van 't land. J. ten Have,
Varsselseweg 37, Hengelo Gld, tel. 0575-461877

Café-Restaurant

't IJsselboerke

Woordebon ƒ 70.-

3 gangenmenu

van ƒ 29.50

voor ƒ 19.50

Frank - Marjorie Wolbrink

Eekstraat 18, Doesburg,

tel. 0313-475282

gelegen op Camping IJsselstrand

Wegens vakantie gesloten van

zaterdag 24 juli
t.e.m. zaterdag 7 aug.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SptttrMt 16 H*igrto GW. TtMoon (0675) 40 13 74

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



Sponsors S.V. Steenderen seizoen 98/99
Aalderink schilderwerken

Slagerij Aalderink

Aalderink Supermarkt

Woningstoffeerder van Aalst

ARCI Groep

Aviko

Installatiebedrijf Berendsen Baak

G. Berendsen metsel-, tegel- en timmerwerk

Hoveniersbedrijf Marco Besselink

Beuseker B.V.

Architectenbureau Boerman B.V.

Smederij fa. Booltink

Voegersbedrijf W.B. v.d. Bos

Café-rest. Den Bremer

Breukink forellenvisvijver

Varkens- en kalverhandel G. Bulten

Regio Bank H.M. Bulten

Bijenhof Stratenmakersbedrijf

Frico Kaas

V.O.F. De Dassenburcht

Transportbedrijf Donderwinkel

Dorado Beach

Slagerij Driever

Electroworld Eliesen

Kapsalon Ellen

Café-rest.-zaal De Engel

Rijwielhandel G. Eskes

AGF-bedrijf D. Garritsen

Passepartout Gebbing

Goossens Atomica

Gosselink Aannemersbedrijf

Woonwinkel Gosselink

Schildersbedrijf van Hall

Ijzerhandel Harmsen

Kaasboerderij Heeckerenskolk

De Heren Knipsalon - Zutphen

Café Heezen

Heitkönig Transport

Autobedrijf Jos Herwers B.V.

Rietdekkersbedrijf Hissink Baak

Kwekerij Tuincentrum Hubers

Kapsalon Esther Huntink - P. Wichman

Autoschade Jos

Café-zaal-rest. Kraantje Lek

Café-rest. 't IJsselboerke

K.W.D. Sportballenfabriek

Kapsalon Lurvink

Autorijschool Maalderink

Bromfietshandelaar Massink

Drukkerij v.d. Meer, Onis en ten Kate

Aannemersbedrijf Menting

Niesink automobielbedrijf

Taxibedrijf Notten

Administratiekantoor Oosterlaken

Motorenrevisie Pasman

Garage en schadeherstelbedrijf

Pelgrom

Landbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom

Rabobank Graafschap-West

Kapsalon Reintjes

Repro Duck

Riethorst Voegwerken

Roelofswaard Beletteringen

Roozegaarde Sport en Mode

Straalbedrijf ROWI

Vishandel M. en F. Ruizendaal

Lies-Erne Rutjes

Fa. Rutjes

De Seven Steenen

Slotboom Rijwielen-Bromfietsen

Slütter & Wichgers

Echte Bakker Sluyter

Bouwbedrijf Snelder

Hugo Span RVS Adviseur

De Spannevogel

Steenhuis Makelaardij Zutphen B.V.

Kon. Wegenbouw Stevin B.V.

Schildersbedrijf Stevozu

Stormink Keukens - Kachels

Foto Hans Temmink

Bouwmarkt De Tolbrug

Univé het Platteland

Drogisterij De Vijzel

Welkoop Toldijk

Aannemersbedrijf Weustenenk

Garagebedrijf Wieggers

Automobielbedrijf Opel Wisselink

Willemsen Troefmarkt

Bouwbedrijf Willemsen

Camping 't Zwarte Schaar

De S.V. Steenderen bedankt alle sponsors
voor hun steun het afgelopen seizoen.

Wij hebben vakantie van dinsdag 20 t/m zaterdag 31 juli, maar
voor noodgevallen is er iemand tijdens de winkeluren aanwezig.

Wij wensen u een fijne vakantietijd!

G ROOT KOR M ELI N K
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

LAST VAN MUGGEN?

Hoogte 2.50 mtr.
Omtrek 12.00 mtr.

Lubbers
•wonen & slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon (OS7S) 46 46 00

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

13OSMAN
lt»v«si<afc***j}<

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

ANBO FIETST DE

RONDE HENGELO EN

STEENDEREN

De fietstochten van ANBO
afd. Hengelo/Steenderen
eblijken goed in de smaak
te vallen. Ze worden daar-
om met veel plezier voort-
gezet. Elke 4e woensdag
van de maand, zolang het
weer het toelaat, wordt een
leuk rondje gefietst in de
omgeving. De afstand is
beperkt (25 tot 30 km) en't
tempo is goed bij te benen.
Alle 50-plussers, ook niet
ANBO-leden zijn van harte
welkom om mee te rijden.
Om zicht te houden op het
aantal fietsers en voor na-
dere inlichtingen over tijd
en plaats van vertrek, neme
men contact op met dhr. B.
Bulten, tel.0575-462972

Overlaadstation De Langenberg in Zelhem sluit per l aug.

de poorten
Op l augustus a.s. zal de overslaglokatie voor huisvuil en GFT van de Regio Achterhoek,
De Langenberg te Zelhem worden gesloten. Al sinds jaar en dag is de Regio Achterhoek ver-
antwoordelijk voor de overslag en het verwerken van afval van de 17 deelnemende gemeen-
ten. Een belangrijk deel van de activiteiten speelde zich af op de stortplaats De langenberg
in Zelhem. Als stortplaats is De langenberg alweer geruime tijd gesloten, maar de loka t ic is
daarna nog wel steeds in gebruik voor het overslaan van huishoudelijk afval en GFT uit de
regio. Naast de overslaglokatie in Zelhem zijn er in de Achterhoek ook in Groenlo en in
Lichtenvoorde overslaglokaties. Deze worden geëxploiteerd door bedrijven.
Al bij de afwikkeling van de stortplaats is contractueel vastgelegd dat De Langenberg uiter-
l i j k tot l augustus 1999 gebruikt mocht worden als overslaglokatie. Dit leidde dit voorjaar
tot het besluit van het bestuur van de Regio Achterhoek de overslag vanaf l augustus uit te
besteden aan een of meerdere vuilverwerkingsbedrijven. Na een Europese aanbesteding
leidde dit tot de keuze voor de firma's Dusseldorp uit Lichtenvoorde en Rouwmaat uit
Groenlo. De firma Dusseldorp exploiteert vanaf l augustus een eigen overslaglokatie aan de
Logistiekweg in Doetinchem (plan Wijnbergen). Vanaf maandag 2 augustus kunnen de
gemeenten, die tot op-heden hun huishoudelijk afval en GFT naar Zelhem brachten, nu
terecht in Doetinchem. De tarieven blijven gelijk. Voor de bedrijven en particulieren geldt
het tarief vastgesteld door de exploitant van het betreffende overslagstation. De openings-
tijden voor het aanleveren van huishoudelijk afval en GFT in Doetinchem zijn van 8.00 tot
16.30 uur en voor particulieren voorts op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Mededeling bestuur Kon. Harm. Concordia
Uitvoerig en herhaald overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de Kon. Harm.
Concordia heeft tot op heden niet geleid tot het verkrijgen van een nieuwe locatie voor de
container waarin oud ijzer wordt verzameld. Hierdoor zijn wij, hoezeer het ons ook spijt,
genoodzaakt om met ingang van l augustus a.s. de inzameling van oud ijzer t i jdel i jk te sta-
ken. Dringend doen wij een beroep op de Hengclose bevolking om na de genoemde datum
geen oud ijzer meer te brengen naar ons inzamelpunt aan de Zelhemseweg. Zodra er duide-
lijkheid is over een nieuwe locatie of anderszins, dan zullen wij u dat door middel van een
persbericht laten weten.



BAS NOTTEN DE NIEUWE SCHUTTERSKONING VAN HENGELO

2e van links op de foto de secretaris van EMM R. Buyting 3e van links wethouder N. van
Petersen, 9e van links het koningspaar van Keijenborg mevr. en dhr. Branderhorst, het
koningspaar van Dunsborg Patricia Hulshof en Henri Gotink en de nieuwe schutters-

koning van Hengelo Bas Notten , die zijn zus Sasja als koningin koos, daarnaast de voor-
zitter van EMM G. J. Oosterhuis.

Voor de tweede maal in 2 jaar werd Bas Notten schutters-
koning van Hengelo tijdens het traditionele vogelschieten
met de Hengelose kermis.
Werd hij het in 1997 door loting, dit jaar schoot hij de
vogel echt van zijn plaats. Na het finaleschot volgden de
bekende enthousiaste beelden die hierbij horen.
Daar Bas Notten echter vrijgezel is en er onder het genot
van een biertje voor die tijd, de opmerking geplaatst werd,
schiet ik hem eraf, dan kies ik jou als partner. Die partner

was in dit geval de buurman. Daar echter vanuit het bestuur
van de schutterij bezwaren kwamen, ging dit niet door en
koos Bas zijn zus Sasja Hoebink-Notten als zijn koningin.
Zondag voerden zijn in een open landauer de optocht aan
die door Hengelo trok. Het was een optocht van een goed
gehalte en ondanks het zeer warme weer kwam er toch veel
publiek op de been om het moois te aanschouwen.
Zoals meestal het geval is, werd deze Hengelose kermis
onder fraaie weersomstandigheden gevierd.

Op de markt woensdags en 's avonds bij de straten motor-
races was het zeer druk. Velen genoten van de spannende
motorwedstrijden. Daarna trok men massaal naar de kermis
en het dorp in naar de horecagelegenheden.
Het ringsteken op de vrijdagavond in de Bleekstraat was
nog niet zo druk bezocht. Daar het jaren achtereen op de
zaterdagmorgen was, hebben de mensen waarschijnlijk hier
niet aan gedacht.
De Hengelose kermis was ook dit jaar weer een groot feest.

ROGGEMAAIEN IN STEENDEREN
De Historische Ver. Steenderen houdt op 31 juli en l aug.
een demonstratie van roggemaaien op de manier zoals het
vroeger ging aan het eind van de Boterstraat in Bronkhorst
De aanvang is 14.00 uur en men is nog op zoek naar men-
sen die met de zicht kunnen omgaan, bindsters om rogge
te binden en op te zetten, mensen die rogge aan een mijt
kunnen zetten of vertellen hoe het moet,
Er wordt gemaaid met de zicht, hopenlijk met paarden en
zelfbinder en tractor en zelfbinder.
Aanmelden hiervoor bij D. Groot Tjooitink, tel. 441483
of T. Luimes, tel. 451573

OPENSTELLING KRUIDENTUIN 'T

ZUNNEHöFKEN

Zelhem, het groene hart van de Achterhoek. Vakantie en
bent u geïnteresserd in kruiden? Breng dan eens een
bezoek aan de openbare kruidentuin. De werkgroep krui-
dentuin 't Zunnehöfken nodigt u hierbij van harte uit op 29
juli a.s. van 10.00 tot 11.30 uur. In de tuin zorgen zij
tevens voor een kruidenhapje en informatie over de meer
dan 140 soorten, t.w. medicinale, homeopatische, keuken
kruiden en bij- en vlindervriendelijke planten. De tuin is te
vinden aan de Piersonstraat achter de Rabobank, achter
een berg zand, steen en puin, i.v.m. verbouwing. De weg
aan iemand vragen kost echter niets.

OPTREDEN DE BLOASKöPPE
Woensdag 4 aug. a.s. zal er 's avonds vanaf 19.30 uur in
de Kerkstraat te Hengelo Gld vrolijke muziek te horen
zijn. De boerenkapel de Bloasköppe van de chr. muziek-
ver. Crescendo zullen dan een optreden verzorgen. Dit
optreden vindt plaats voor het pand Kerkstraat 17 en op
verzoek van VVV Hengelo Gld, die op deze wijze wil
trachten de toeristen en de bevolking wat de bieden en bij
het belangrijke werk van VVV betrekken. De Bloasköppe
verzorgen jaarlijks vele optredens, o.a. bij de traditionele
Broodlevering aan de Muldersfluite op Hemelvaartsdag.
Zij zullen een programma voor elk wat wils brengen.

POLITIEBERICHTEN

team Zelhem-Hengelo-Hummelo en Keppel

Vrijdag 9 juli: Op de Ruurloseweg te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen een
bedrijfsauto en een personenauto. Achter elkaar rijdend had de achterste auto te laat in de
gaten dat de voorste afremde voor een op de weg liggende tak. Een aanrijding was het
gevolg.
Op der Monumentenweg te Hummelo versperde een dikke tak de weg. De brandweer
moest er aan te pas komen om de tak te verwijderen.
Bij een juwelier in Zelhem werd een snelkraak gepleegd. Men kwam binnen door de win-
keldeur met een container en een personenauto open te rammen. De inhoud van de etala-
ges en vitrines werd weggenomen.
Zaterdag 10 juli: Een alarm in een woning aan de Wolfersveenweg te Zelhem en diverse
alarmen bij een bedrijf in Drempt bleken loos te zijn.
Een bromfietser in Zelhem werd bekeurd omdat hij geen helm droeg.
Zondag 11 juli: Een geparkeerd staande auto aan de Stokhorsterweg te Hummelo werd
vernield door in het lak te krassen.
Een alarm bij een bedrijf en een winkel in Zelhem bleek loos te zijn.
In Zelhem is een schildpad gevonden. Mocht iemand deze kwijt zijn, kan men zich mel-
den
Maandag 12 juli; Een alarm in de nachtelijke uren bij 3 bedrijven in Drempt bleek loos
te zijn.
Op de kruising van de Ruurloseweg met de Synagogostraat te Hengelo vond een aanrij-
ding plaats tussen een trekker en een personenauto. Bij het rechtsaf slaan schaarde de trek-
ker met oplegger zodanig, dat deze de geparkeerd staande personenauto raakte.
Op de Riefelerdijk te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen een tractor en een per-
sonenauto. Bij het tegenkomen raakte men elkaar.
Op de Rijksweg te Drempt vond een aanrijding plaats tussen 3 personenauto's. De auto's
reden achter elkaar en de achterste had te laat in de gaten dat de voorste afremde, waarna
men tegen elkaar botste.
Om dezelfde reden vond op de Ruurloseweg te Zelhem een soortgelijke aanrijding plaats.
Nu waren er slechts 2 voertuiegen, een personenauto en een brommobiel, bij betrokken.
Op 9 jul i 1999 was bij een winkel in Zelhem ingebroken. Men kwam de juwelenzaak bin-
nen door de toegangsdeur te rammen met een personenauto. Deze auto werd op 12 juli
teruggevonden in Hengelo. Het onderzoek naar deze inbraak en de naar later bleek gesto-
len personenauto, loopt nog.
Bij een snelheidscontrole op de Torenallee tev Hummelo werden 34 van de 386 passanten
bekeurd. De hoogste snelheid bedroeg 133 in plaats van 80 km/uur.

Dinsdag 13 juli: 'n aan de Landstraat, Halle geparkeerd staande fiets werd weggenomen.
Bij een woning aan de Hofstraat te Hengeloi werd een aantal buxusplantjes uit de grond
getrokken.
Woensdag 14 juli: Een alarm bij een garagebedrijf in Hengelo en een school in
Keijenborg bleek loos te zijn.
Een ruzie binnen een restaurant in Hengelo liep zodanig uit de hand dat de politie er bij
werd geroepen. Dit liep uit op een handgemeen tussen een paar gasten en de aanwezige
politiemensen. Het gebruik van de wapenstok bracht weer rust.
Tijdens de kermis in Hengelo werd een man zodanig in zijn gezicht geslagen dat hij er een
gebroken neus aan over hield.
Donderdag 15 juli: Op het Industriepark te Zelhem vond een aanrijding plaats tussen 2
personenauto's. Vanuit een uitrit van een woning werd geen vrije doorgang verleend aan
verkeer op de weg.
Op de Bleekstraat te Hengelo werden 2 jongens aangetroffen die bezig waren een fiets te
vernielen. Laker bleek dat deze fiets gestolen was.
Tijdens maaiwerkzaamheden langs de Doetinchemseweg werd een portemonnaie gevon-
den welke op 3 mei 1999 gestolen was vanuit een woning in Zelhem. De portemonnaie
met gedeeltelijke inhoud is teruggegeven aan de eigenaar.
Op het terrein van de paardenkeuring aan de Zelhemseweg te Hengelo werd een video-
camera ter waarde van f 3100.— weggenomen.
Vrijdag 16 juli: Op de Halseweg te Zelhem werd een fiets weggenomen. De fiets is van
het merk Union, kleur bruin en voorzien van de postcode 7021 LB 9.
Op het Industriepark te Zelhem werd een fiets gevonden en teruggegeven aan de eigenaar.
Zaterdag 17 juli: Een alarm bij een winkelbedrijf inm Hengelo bleek loos te zijn.
Zondag 18 juli: Een alarm bij een kapsalon in Zelhem en een bedrijf in Hengelo bleek
loos te zijn.
Bij 2 woningen in de wijk 't Soerlant werd ingebroken. Uit een woning werd een koffer
en tas met inhoud weggenomen.'Deze goederen werden later teruggevonden.
In Hengelo werd op diverse plaatsen vernielingen aangericht aann hekwerken en borden
bij woningen en bedrijven.

Voor al uw

familie


