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Proef onze
Oostenrijkse topper

Bernerworstjes «-«o c
harhf*nif*iA/rtrct mot J \J *Jbarbecueworst met

kaas en spek, per stuk 2
Ribkarbonode of Filetlapjes

500 gram

5 gemarineerde procureurlappen l 0~~

Varkenshaas
500 gram 1000

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:
SCHOÜDERKARBOJVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKEIVSLAPPEJV 500 gram 4.95

Keurslager

R VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Zie verdere
aanbiedingen
in de winkel

U kunt bij ons ook terecht
voor Eco groente en fruit

••

JJC&MAN
^ • C 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

Vlaai van de Week

Appelslag-
roomvlaai
ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

TYouwringen
volgens jouw
eigen smaak

GEREEDSCHAPPEN

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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

Burg. Galleestraat 44
VORDEN

v o R D E N Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE
•v

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

T.T.V. BEKVELD
Vrijdag 6 augustus

TOUWTREKKEN

om het kampioenschap
van Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur - Terrein:
Berenpas, Wichmondseweg

Opgave nog mogelijk bij
P. Berenpas, tel. 0575 - 461555

Koppelstrijd
op zondag 8 augustus

gaat wegens onvoldoende
deelname van teams niet door.

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Aanbieding!

4 pasfoto's

zwart/wit - 9.95

kleur-12.95

direct klaar

Voor a/ uw
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Ronald Beulink

&

Saskia Klein Meulenkamp

gaan trouwen

Het startschot voor ons huwelijk wordt gegeven op
vrijdag 13 augustus 1999 om 12.00 uur in het kasteel

"Huize Bergh" te 's Heerenberg.

U bent van harte welkom op onze trouwreceptie tus-
sen 15.00 en 16.30 uur in " 't Witte Paard",

Ruurloseweg l te Zelhem.

Ons adres:
Hummeloseweg 61, 7021 KM Zelhem

Wi 'j goat trouwen!

Geert Berendsen

en

Sisca Heeling

en wel op vrijdag de 13e augustus 1999 in het
gemeentehuis van Hengelo Gld. aan de

Raadhuisstraat 20 om 10.30 uur.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de Hervormde kerk aan de

hoek Spalstraat - Kerkstraat.

Ons adres blijft:
Zelhemseweg 43, 7255 PV Hengelo Gld.

'n recht komen

unicef

giro 121
www.unicef.nl

vvv-% 'n fiets-
of wandel-
vakantie
boek je bij
deWV •

REISBUREAU
NEDERLAND

kervelseweg 1a
7255 BE hengelo (gld.)
holland

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 8 aug. 10.00 uur ds. A.B. Elbert, Kinderaevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 8 aug. 10.15 uur, dhr. Dijkman uit Vorden
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 8 aug. 10.00 uur, ds. J.J. van Thiel, Amstelveen viering HA
Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 7 aug. 19.00 uur, Woord- en communiedienst
Zondag 8 aug. 10.00 uur, Woord- en communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg
R. K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekend viering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Poste!: 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 (in de praktijk van de dienstdoende arts);
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 6- ZONDAG 8 AUG.
dr N.J.C. Eijck, tel. 0575-461277

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 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 11 aug. dr. Koning, Hengelo Gld, tel. 461266
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za.,
zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KELJENBORG
A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u w^iUt ultijü dooi verbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gc/.elschansdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
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
Kcijenhorg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
Voor Kciicnhoni: 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 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 LJsselstreek)
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 ju l i

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uuren 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4
donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kun-
nen 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

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

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

hengelo gelderland tel- <0575>46 38 57

3 gehakt cordon blue 5.98

tOOgramfijnesnijworst 1.35

4 slavinken +

500 gram H.O.H, gehakt 1O,-

SLAGERIJ

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

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.



KRUIDENTUIN 'T ZUNNEHÖFKEN TOVERT TIJ-
DENS DE ZOMERFEESTEN VELE GASTEN UIT
HAAR MOOIE HOED!
Gezellige drukte tijdens de eerste Braderiedag in
Kruidentuin 't Zunnehöfken. Een paar werkgroepleden van
de kruidentuin, getooid met en mooie hoed verwezen de
Braderiegangers (sters) voor een bezoekje aan de tuin. Velen
gaven hieraan gehoor en vulden hier hun eigen fles kruiden-
azijn, tegen een kleine vergoeding of genoten van een kopje
kruidenthee. De reacties van ouders met hun kinderen die
aan een kruidenquiz mee konden doen was: Leuk en
Leerzaam. De informatie was optimaal de sfeer en het weer
prima. De Werkgroep Kruidentuin 't Zunnehöfken biedt ook
u de gelegenheid op: 7 augustus tussen 14.00 en 18.00 uur
om aan een van deze activiteiten deel te nemen. De tuin is op
korte loopafstand van de Braderie richting Rabobank, het
wordt met borden aangegeven.

KEIJENBORGSE MOTOR CLUB '95
AVONDMOTORVIERDAAGSE
De Keijenborgse Motor Club K.M.C. '95 organiseert van 10
t/m 13 augustus a.s. een avondmotorvierdaagse. Inschrijving
kan op deze avonden bij café Evers, Keijenborgseweg 27 te
Velswijk tussen 17.45 en 19.00 uur.
Voor elke avond is een route uitgezet van ongeveer 125 kilo-
meter. Degene die tenminste 3 van de 4 avonden meerijdt
ontvangt een herinnering.
Het inschrijfgeld voor deze vierdaagse bedraagt voor leden ƒ
20,- per motor en voor niet-leden ƒ 25,- per motor (dit bedrag
is inclusief l consumptie per avond, te besteden bij café
Evers). Wij wensen iedereen veel rijplezier toe.
Voor verdere informatie: Secr. T. Stapelbroek, Eulingkamp 8
7256 BK Keijenborg, tel: 462429.

OPENINGSFESTIVAL V.V. ZELHEM OP ZONDAG
8 AUGUSTUS A.S. MET O.A.
(OUD)ZELHEM - (OUD)PAX
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdveld
van de v.v. Zelhem zullen op zondag 8 augustus a.s. eerst
OUD ZELHEM tegen OUD PAX aantreden, met beide
teams spelers uit de oude glorietijd. Deze wedstrijd zal om
12.30 aanvangen.
Vervolgens zal burgemeester Heere van Zelhem de officiële
openingshandeling verrichten. Waarna om 14.00 de aftrap
zal zijn van de wedstrijd v.v. ZELHEM - PAX met hun hui-
dige selecties. Het geheel zal worden opgeluisterd met een
spectaculaire vliegershow en speciaal voor de kinderen een
groot luchtkussen, kortom een dag waar met name de gezel-
ligheid hoog in het vaandel zal staan. Uiteraard is de entree
gratis.

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
Vrijdagavond 6 augustus is het weer zover, dan organiseert
T.T.V. Bekveld wederom de touwtrekwedstrijden om het
kampioenschap van Hengelo (Gld.)
Er hebben zich al een 8-tal teams aangemeld terwijl bij dit
schrijven opgave nog steeds mogelijk is. Dat dit evenement
elk jaar bijzondere spannende wedstrijden oplevert is van-
zelfsprekend. Voor u eens een mooie gelegenheid om kennis
te maken met de touwtreksport of gewoon even onder het
genot van een hapje en een drankje een avondje gezellig uit.
De wedstrijden beginnen om 19.30 uur. De prijsuitreiking zal
om ± 22.00 uur in de tent plaatsvinden. De wedstrijden wor-
den gehouden op het terrein van de touwtrekvereniging
Bekveld aan de Wichmondseweg 41 (l km vanaf de bebouw-
de kom) te Hengelo Gld. Tot ziens op 6 augustus.

BAS NOTTEN SCHUTTERSKONING AF!
Bas Notten die tijdens het vogelschieten met de Hengelose
Kermis de titel schutterskoning kreeg, doordat hij de vogel
van zijn plaats schoot heeft zijn pas verworven titel weer
ingeleverd. Aanleiding was dat hij onder het genot van een
biertje met zijn buurman had afgesproken, dat wie de vogel
er af zou schieten, zij elkaar als koningin zouden kiezen. Dit
werd niet op prijs gesteld door het bestuur van de E.M.M, en
hierop koos Bas Notten zijn zus als koningin. Nadien bleef
er enige commotie ontstaan waarop Bas Notten besloot
afstand te doen van zijn titel. Vanwege dit feit willen Notten
en enkele anderen hun lidmaatschap van E.M.M, opzeggen
en een eigen schuttersvereniging oprichten onder de naam
H.K.A., wat betekent hier kan alles.

H.H.V. KERMISWEDSTRIJD
Zaterdag 17 juli was het weer zover, de jaarlijkse
Kermiswedstrijd voor de jeugdleden van de H.H.V. Het
gemeentebestuur van Hengelo had voor deze wedstrijd een
eenmalige vergunning afgegeven voor het vissen aan de bin-
nenzijde van de Bleek. Het was dan ook een prachtig gezicht
deze 21 jeugdige vissertjes op een rij. Aan de buitenzijde
hadden zich vele belangstellenden verzameld, die dan ook de
een na de andere vis boven water zagen komen. Na anderhalf
uur vissen kwamen de deelnemers tot de volgende uitslag:
1. Sanne Meijer 283 cm.
2. Reisa Kei 203 cm.
3. Stefan Hermans 177 cm.
4. Jeroen Eenink 169 cm.
5. Rob Uzerreef 168 cm.
De totale lengte van de gevangen vissen bedroeg 1877 cm.
Zondagmorgen was de beurt aan de seniorenleden. Zij visten
hun wedstrijd in de "Oude IJssel" te Doetinchem. Onder
prachtige omstandigheden kwamen zij tot het volgend resul-
taat:
1. G. Wentink 23 stuks 3800 gram
2. G. Bosman 16 stuks 2300 gram
3. A. Wentink 18 stuks 1550 gram
4. G. Weustenenk 15 stuks 1750 gram
S.H.Hermans 16 stuks 1400 gram

Stichting Samen Strijden Tegen Reuma
KLEDING INZAMELEN VOOR REUMA PATIËNTEN
In Nederland zijn op dit moment 1,4 miljoen mensen die lij-
den aan de een of andere reumatische aandoening. Vele soor-
ten van reuma zijn nog steeds moeilijk te bestrijden. De ver-
eniging Samen Strijden Tegen Reuma (SSTR) wil graag de
kwaliteit van leven voor reumapatiënten verbeteren. Zij doet
dit bijvoorbeeld door pijnbestrijding in de vorm van "kuren"
in een speciaal daarvoor ingericht kuuroord. De SSTR orga-
niseert kuurreizen voor reumapatiënten naar zo'n speciaal
kuuroord. Om het voor de mensen betaalbaar te maken geeft
de SSTR, voor zover de mensen geen beroep kunnen doen op
hun ziektekostenverzekeraar een tegemoetkoming in de kos-
ten. Om deze tegemoetkoming te kunnen betalen is echter
wel geld nodig. Dit geld verwerft de SSTR door het inzame-
len van gedragen kleding en deze te verkopen. De vereniging
Samen Strijden Tegen Reuma houdt op 20, 23 en 26 augus-
tus een kledinginzameling in de gemeente Hengelo.
Daarvoor zult u in de brievenbus een speciale kledingszak
vinden. Wij verzoeken u deze zak vóór 9.00 uur 's morgens
aan de kant van de weg te zetten.
Heeft u geen ontvangen, omdat u misschien een sticker van
"geen drukwerk a.u.b." op de brievenbus heeft kunt u uw
kleding in gewone vuilniszakken bij de eventuele andere
zakken neerzetten. Namens het bestuur van de SSTR en de
vele reumapatiënten die dankzij de bijdrage van de SSTR
een kuurreis hebben kunnen maken, danken wij u voor uw
kledingbijdrage.

Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak meer dan wij denken. Het

talent is aanwezig. Maar ze hebben wél extra hulp nodig. Hulp van een

coach, die bijvoorbeeld helpt op de werkplek. Of van een begeleider die

meegaat op vakantie. Hulp in de vorm van geld is daarbij onmisbaar.

Coacht u mee? Want

[BFé
talent alleen is niet £=. s S

voldoende. =" ̂ ^

NATIONALE/"!
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verstandelijk
gehandicapten
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Vakantie Vanaf 26 juli t/m 8 augustus zijn wij

gesloten i.v.m. de vakantie.

vanaf \ september starten we op

de woensdagavond van 21:00 tot 22:00 uur met een

Yoga-aerobics les.

AfslankCUrSUS De nieuwe afslankcursus start weer

op 14 en 15 september, in samenwering met onze

(sport)diëtiste Judith Rondeel en voedingsadvies-

bureau Reduce.

'Polar' hartslagmeters sinds kort zijn wij bij
AeroFitt ook dealer van de 'Polar' hartslagmeters

(horloges en banden). Kom eens langs voor meer

informatie over hartslagmeters en het trainen met

hartslagmeters.

Vanaf heden bestaat er de moge-

lijkheid om skates te huren. Bij de verhuur zijn

hoofd-, knie-, elleboog- en polsbeschermers inbe-

grepen.

FeeSt bij AeroFitt Personeels-, groeps- en/of

familiefeesten bij Aerofitt. Een leuke middag of

avond met verschillende in- en outdoor arrange-

menten, bel voor meer informatie.

judogroep Om de groepen niet te

groot te laten worden, komt er vanaf 19 augustus

een judogroep bij. Hierdoor veranderen ook de tij-

den. De eerste groep start om 15:30 i. p. v. 15:45 uur.

Groep i: 4 t/m 7 jr. van 15:30 tot 16:30 uur.

Groep 2: 8-9 jr. van 16:30 tot 17:30 uur.

Groep 3: 9 t/m 11 jr. van 17:30 tot 18:30 uur.

Groep 4: 12 jr. en ouder van 18:30 tot 19:30 uur.
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De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten is een activiteit van de Stichting

NKGG. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nkgg.nl.

lUitensporten

Beach-volleybaltoernooi op 15 augustus tij
dens de Braderie in Hengelo organiseren Ridderhof,

Aerofitt en DVO weer een Beach-volleybaltoernooi.

De wedstrijden beginnen om 14:00 uur en de finale

is om 20:00 uur, komt dus allemaal kijken en moe-

dig de team's aan!

3e Skate- en Skeeler cursus op 17 en 18
augustus starten we weer opnieuw met een cursus

skate- en skeeleren. Gezien het succes en de animo

van de vorige cursussen, hebben we besloten om

een 36 cursus te laten starten. Het is een basis-

cursus van 6 lessen. In die lessen leert u de

verschillende technieken als remmen, valtechnieken

en nog veel meer. De dagen en tijden zijn dinsdag

van 19:30 tot 20:30 uur en woensdag van 18:30 tot

19:30 uur. De kosten hiervoor zijn f 50,-. Ook

bestaat er de mogelijkheid om skates, met bescher-

ming te huren. Heeft u ook interesse in skate- en

skeelerlessen, bel dan voor meer informatie.

Skate- en Skeelertochten Afstand 15 km
Data's: 11 augustus - 19 augustus - 27 augustus.

Schrijf je snel in want vol is vol!

Ook hier bestaat de mogelijkheid skates, met

bescherming te huren. Heb je vragen bel dan met

Judith. Telefoon (0314) 33 09 23.

Bedankt Middels deze weg willen we iedereen

bedanken voor de medewerking op 10 en 11 juli

tijdens het Beach-Volleybal-Spektakel. Met name

de vrijwilligers, de buren aan de Winkelskamp en

Zelhemseweg en de gemeente Hengelo. Het waren

weer twee fantastische dagen.

Bel voor meer informatie, een afspraak

of een gratis proefles (0575) 46 50 01

sporteen t r u m

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Fitlvak
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
20-07-99
Een inbraakalarm bij een school in Halle en een bedrijf in Zelhem bleek loos te zijn.
De bestuurder van een personenauto werd bekeurd omdat hij met zeer hoge snelheid over de
Kuisbergseweg en de Hummeloseweg in Zelhem reed. De snelheden waren zo extreem
hoog, dat de auto in beslag werd genomen. Na overleg met justitie is de auto teruggeven.
Bij een recreatiebedrijf aan de Ruurloseweg te Zelhem werd de telefooncel open gebroken.
Een onbekend geldbedrag is weggenomen.
Tijdens of direct na de wedstrijd Zelos - Feijenoord werd van beide ploegen een vlag wegge-
nomen. Vooral de Zelos-vlag wordt hierbij gemist, aangezien deze door een van de leden zelf
gemaakt is. Mocht iemand dus weten waar deze vlaggen zijn, dan graag een telefoontje.
De motorsurveillance heeft de afgelopenwek diverse bekeuringen uitgeschreven bij onder
andere controles op het landbouwverkeer. Een combinatie vertoonde zoveel gebreken, dat
de bestuurder drie bekeuringen kreeg.
Op de Ruurloseweg te Zelhem is een snelheidscontrole gehouden. Van de 361 passanten
reden er 11 te snel. De hoogste snelheid bedroeg 104 ipv 80 km/h.
Hetzelfde geldt voor de Hengeloseweg binnen de kom van Zelhem. Hier werden 30 van de
251 passanten bekeurd. Hier was de hoogste snelheid 86 in plaats van 50 km/h.
21-07-99
Bij een minicamping in Zelhem werd de muntautomaat van de douches opengebroken. De
inhoud werd weggenomen.
22-07-99
Ook nu weer werden bedrijven in Zelhem bestookt met faxen van een Zwitsers bedrijf. In
deze faxen wordt men aangespoord om een rekening te betalen voor de vermelding in een
europese faxboek. De politie adviseert hier niet op in te gaan en eventuele faxen naar het
politiebureau te brengen.
Op de kruising van de Doetinchemseweg met de Achter den Hoven te Zelhem vond een aan-

rijding plaats. Materiële schade bij een personenauto was het gevolg. De personenauto ver-
leende geen voorrang.
Ook op de kruising van de Gildestraat met de Dreef te Drempt vond een aanrijding plaats
door het niet verlenen van voorrang. Deze keer tussen twee personenauto's, die beiden scha-
de op liepen.
23-07-99
Aan de Raadhuisstraat te Hengelo werd een damesfiets ter waarde van ƒ 200.- weggenomen.
Op de Torenallee te Hummelo werd een snelheidscontrole gehouden. Van de 438 passanten
reden 78 bestuurders te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 142 km/h buiten de
bebouwde kom.
24-07-99
Op de parallelweg van de Markt in Zelhem ontstond door achteruitrijden een aanrijding tus-
sen een personenauto en een bestelauto. Op de kruising van de Heurneweg met de
Hobelmansdijk te Halle vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Het niet ver-
lenen van voorrang had tot gevolg, dat beide bestuurders moesten worden overgebracht naar
het ziekenhuis.
Op de Zanddijk werd midden op straat een slapende jongeman aangetroffen. Hij bleek te
veel alcoholhoudende drank te hebben genuttigd. De jongen is naar huis gebracht en pro-
cesverbaal wordt opgemaakt voor openbare dronkenschap.
Een in Zelhem gevonden zwart/witte hond met een rode zakdoek om is door de dierenam-
bulance naar het asiel gebracht.
25-07-99
Op de Zelhemseweg te Hummelo vond een aanrijding plaats. Bij het tegemmoetkomen bot-
ste een personenauto en een motorfiets tegen elkaar. De motorrijder raakte hierbij licht
gewond.
Aan de Spalstraat te Hengelo is een vrij nieuwe donkerrode herenfiets, merk Mondia met
dubbele fietstassen gevonden. Mocht iemand deze kwijt zijn, wordt hij verzocht contact op
te nemen met de politie.
26-07-99
Op de Horstweg te Hummelo vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een ree-
geit. De reegeit overleefde de klap niet en werd in de loop van de dag teruggevonden.
Aan de leliestraat te Hengelo werd het trottoir open gebroken door jeugdigen. Het onderzoek
naar deze vernielingen loopt nog.

In de Kerkstraat te Hengelo Gld. zullen op woensdag 4 augustus vrolijk klanken weer klin-

ken. De VVV Hengelo Gld. heeft de boerenkapel de Bloasköppe van de Chr. Muziekver.
Crescendo verzocht om voor de toeristen die Hengelo Gld. en Omgeving vertoeven en de
plaatselijke bevolking een optreden te verzorgen. Dit optreden is in het kader, waarin VVV
Hengelo Gld. Zich meer wil profiteren en het publiek wijzen op de zaken die op het kantoor
van de VVV aan de Kervelseweg te regelen zijn. De daar aanwezige vrijwilligers zijn de
bezoekers graag behulpzaam. Het concert van de Bloasköppe begint woensdagavond 4
augustus om 19.30 uur.

LEUKE DEMONSTRATIE VAN PONYCLUB HENGELO

EN HONDENCLUB DE NOORDINK

De VVV Hengelo wil meer aan de weg timmeren. Op het kantoor aan de Kervelseweg kun-
nen toeristen en de plaatselijke bevolking voor vele zaken terecht en de enthousiaste vrijwil-
ligers willen een ieder graag van dienst zijn.
Om wat meer bekendheid aan het werk van de VVV te geven werd besloten om doe-activi-
teiten te ontwikkelen en daarom werd op woensdag 21 juli op het evenemententerrein "de

Hietmaat" door de Ponyclub Hengelo en de Hondenclub de Noordink leuke demonstraties
verzorgd. Het programma werd geopend door de leden van de Ponyclub die onder deskundig
commentaar van voorzitter Henk Harmsen hun kunnen toonden. Het was mooi om te zien wat
de jongelui met hun dieren deden voor het talrijk opgekomen publiek. Vervolgens was het de
beurt aan hondenclub de Noordink die demonstraties gaf van apporteren en vervolgens pak-
werk. Vooral dit laatste onderdeel was spectaculair. Het commentaar hierbij werd gegeven
door Gerard Schut, die iets vertelde over de trainingen van de honden, die toch gemiddeld 3
jaar duren en waarbij veel geoefend moet worden met de honden. Hondenclub de Noordink

is een vereniging van Duitse Herders, die aantoonden dat deze honden heel sociaal zijn en
door het oefenen veel aangeleerd kan worden. In de pauze was er de gelegenheid om in de
kantine van het gloednieuwe gebouw van de Kon. Harm. Concordia op de "Hietmaat" een
consumptie te gebruiken, waarvan menigeen gebruik maakte. Het was alleen jammer dat een
gedeelte van het publiek wegging in de veronderstelling dat het programma afgelopen was,
want na de pauze gaven beide verenigingen nog wat leuke demonstraties. Woensdag 4 augus-
tus a.s. volgt een volgende VVV-activiteit.

Boerenkapel de Bloasköppe verzorgen een concert in de Kerkstraat te Hengelo Gld.

FIETS DE BOER OP
Begunstigd door een stralende zon en een koel briesje hield de Contactgroep voor Agrarische
Vrouwen in Hengelo op zaterdag 17 jul i haar jaarlijkse fietstocht. De tocht ging, waar dit
mogelijk was, over allerlei onbekende paadjes met veel natuurschoon. Zo kon je zien dat de
natuur in 50 jaar de oude spoorlijn Zelhem - Ruurlo kan herscheppen tot een van de mooi-

ste paadjes van Nederland. Ouderen zullen zich nog kunnen herinneren dat daar de trein
"Bello" liep. Deze moest bij elke overgang bellen.

De volgende bedrijven werden bezocht:
- Landbouw- en Loonbedrijf Eelderink in Zelhem

Naast de moderne machines waren ook de oudere machines te bezichtigen, zoals een oude
breeddorser met zelfbinder. Heel aanschouwelijk werd via panelen inzicht gegeven in de
nieuwste methoden om de gewassen te verzorgen en te berschermen tegen onkruiden en
ziekten. Wist u overigens dat de Chinezen reeds 2500 jaar voor Christus aan de gewasbe-
scherming deden met potas en kalk. Het bedrijf jjiedt aan 18 mensen werk.

- Bloemisterij Steentjes in Zelhem.
Het was een genot om buiten in de kas allerlei soorten planten en bloemen in hun volle glo-
rie te zien pronken.

- Boerderij Wisselink in Zelhem.
Tegen zeer vriendelijke prijzen kon men hier genieten van vers gebakken pannenkoeken met
een keuze uit diverse consumpties. Het optreden van de Klepper Klömpkes uit Hengelo
oogste veel succes. In de traditionele kledij hadden ze het echter erg warm. In en bij de boer-
derij kon men tevens kennismaken met: wolspinnen, dekbeddenmaken, houtsnijwerk, oude
spreuken geschilderd op hout, schilderen en bloemsierkunst.

- Maatschap Smeitink - Kok
Dit melkveehouderij bedrijf van 58 h.a. met 88 melkkoeien en 80 stuks jongvee maakte op
de bezoekers een diepe indruk vanwege de netheid en het zuinig omgaan met energie. Zo
wordt de energie die vrijkomt bij het koelen van zo'n 19000 liter melk per dag van 37 °C
naar 4°C gebruikt voor de verwarming van water. Dit warme water wordt gebruikt in de
huishouding en het reinigen van het melkgereedschap en de koeltank. Dit spoelwater doet

tenslotte dienst om het melklokaal te reinigen waarna het verdwijnt in de mengmestput. Wat
verder opviel was dat de kleine kalveren de eerste tijd lekker in het stro lagen. Ook de zwa-
luwen voelden zich hier thuis. Door de ventilatie openingen vlogen ze af en aan om de jon-

gen te verzorgen. Ook kon men kennismaken met diverse zuivelprodukten en echt boeren-

ijs.
- Waterbedrijf Gelderland.

In het pompstation "Het Klooster" kregen we via dia's inzicht wat er allemaal moet gebeu-
ren om de mensen van goed drinkwater te voorzien. Dit bedrijf levert via 39 pompstations
aan l .000.000 mensen water. Helaas waren er maar 2 mensen aanwezig om de rondleiding
te verzorgen wat enige wachttijd opleverde.

- Slotboom Tweewielers
Op dit bedrijf, waar 9 personen werken beschikt men over een ongelooflijk aantal nieuwe
en 2e hands fietsen en bromfietsen. Op de vraag hoeveel fietsen er staan moest de eigenaar
het antwoord schuldig blijven. Hij schatte het aantal op minimaal 1000 stuks. Naast de

nieuwste snufjes, een fiets op accu, was hier ook plaats gemaakt voor het oude. Vooral voor
ouderen was de fiets met massieve banden uit de 2e wereld oorlog heel herkenbaar. Ook op
het gebied van wat er al zo bij een fiets hoort, zoals sloten, tassen, kinderzitjes enz. is de

keuze enorm.
Via de mooie Regelinklaan en het Hertenkamp eidigde de fietstocht in Hengelo. De
Agrarische Vrouwen mogen terugzien op een mooie en leerzame fietstocht. Via de voortref-
felijke combinatie van een mooie natuur met enkele bedrijfstakken hebben ze een goede bij-
drage geleverd aan de promotie van Hengelo en Zelhem. Het aantal deelnemers bedroeg 668.


