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CLAM
Ik heb de zomer

in mijn bol

iomerduo
gebraden fricandeau, Casselerrib,

(100 gr. per soort), samen

rundergehakt, kilo

saté snitsels 5 stuks

varkenshaas 500 gram

O95

l O00

l (P
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

Wegwijs in de Gemeente
Een cursus voor iedereen die wegwijs wil worden in het

reilen en zeilen van de gemeente.

Op 8 maandagavonden in oktober en november organiseert

het CDA leerzame sessies over de hoofdlijnen van het

gemeentelijk beleid.

Deze avonden worden verzorgd door deskundige docenten.

De kosten voor deze cursus bedragen ƒ 50.- incl. materiaal.

Inlichtingen en opgave bij: Joke van der Velde,

Zelhemseweg 31, Hengelo Gld. Tel 46 30 26.

Per l september start in

Hengelo Gld. wederom de

basiscomputercursus

Windows 95/98

Word 97

Voor inlichtingen

Dyos 0575-464930

Zondag 29 augustus

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Café-rest. "D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 0575-441285

St. GERARDUS KALENDERS 2000.
De voor het jaar 2000 St. Gerarduskalenders zijn er weer!!

Deze kalenders staan vol met tips, informatie enz.

vrijdag 3 september a.s. van 8.30 uur -19.00 uur en

zaterdag 4 september a.s. van 8.30 uur -17.00 uur kunnen

de bestelde kalenders afgehaald worden bij:

Mw. M.H. Wanders-Eijkelkamp,

Ottenkampweg 16,Keijenborg.

tel.: 0575-463274.

Alwaar ook nieuwe bestellingen geplaatst kunnen worden.

FAMILY FAMILY

NU BIJ

"ZELHEM"
BIJ NIEUWE INSCHRIJVING

HUUR 2e VIDEO - TOPFILM GRATIS

A.U.B. LEGITIMATIE MEEBRENGEN

Hi prepay - izi plus Telefoonkaarten verkrijgbaar

ALLE TOPFILMS OP VOORRAAD

OPENINGSTIJDEN
Ma. t/m don/16.00 uur tot 21.00 uur - Vrij. t/m zon. 14.00 tot 21.00 uur

Alle dagen van het jaar staan wij voor u klaar!!!!!!

VIDEOPLAZA "ZELHEM
Doetinchemseweg 18,
7021 BS Zelhem

Tel. 0314-622088

Gezocht: Overdekte
ruimte (hal of schuur)

voor het geven van skate

cursus. Tel: Sportcentrum

Aerofitt 0575-465001

of Judith Rondeel

0314-330923.

Trouwringen
V9lgens jouw
eigen smaak

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Pottenbaklessen

Keramische vormgeving

en draailes

Lessen vangen aan
medio sept.

dinsdag-, woensdag-
of donderdagavond

Info: pottenbakkerij

Erik Windig
Z.E. weg 44, Baak

Tel.(0575)441995
ook kinderpartijtjes

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame: ^

Witte kool-ham
100 gram 0.98
Jimp Slank salade
100 gram 0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Pers sinaasappels, 18 voor 5.98

Spitskool, 1 kilo 0.98

vrijdag - zaterdag:

Baal Bilstar, 20 kilo 12.50

Chiquita bananen kilo 2.98

Drogisterij

Parfumerie
Glas-verf-behang

Fotohandel

Aanbieding!

4 pasfoto's

zwart/wit - 9.95

kleur-12.95
direct klaar

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

f'

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken



1c Wij zijn heel blij dat wij onze dochter aan jullie

te voor kunnen stellen. Wij noemen haar:
T£>
*

Merle
$j haar volledige naam is:

$3 Merle Willemijn Rosalie Versteegen
<§§
&
' Merle is thuis geboren op 12 augustus 1999 om

jQo 12.38, is 52 centimeter lang en weegt 3.880 gram.

cQD Haar ouders zijn:
^yj J G£r

cgg Dorinda van der Kolk & Marko Versteegen $£>

<33 Singel 22

* 7255 WL Hengelo (Gld)

l 0575 - 464297
<9$ c&
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^ Martin Willemsen $
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* Marian Visser *
* *
cfe gb
S gaan trouwen op woensdag l september 1999 om gjf

<£g 10.30 uur in het gemeentehuis te Zelhem. jg,

^ Aansluitend vindt de kerkelijke inzegening plaats om ^

11.30 uur in de St. Willibrordus te Hengelo (Gld).

* 8§>
$3 De receptie is van 14.30 tot 16.30 uur in zaal ^

$ "De Peardestal", Ruurloseweg l, 7021 HA te Zelhem. 8$
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het gras is ons kortstondig leven.
Psalm 103.

Heden behaagde het de Heere onverwacht uit onze familie-
kring weg te nemen onze geliefde zwager en oom

Gerrit Ordelman

op de hoge leeftijd van 88 jaar.

Zelhem, E.H. Ordelman - Ebbers
Doetinchem, H.J. Bulten

G.H. Bulten - Slotboom
Zelhem, H.G. Ebbers - Ordelman

Doetinchem, H.J. van Leuvensteijn
G.H. van Leuvensteijn - Ordelman

Zelhem, A. J. Ebbers
B.G. Ebbers - Ordelman

Zelhem, A. Bulten
W.M.H. Bulten - Ordelman

Zelhem, A. Ordelman
J. Ordelman - Spaan

Zelhem, B. Ordelman
Zelhem, G.H. Ordelman

W.R. Ordelman - Chevalking
Sprang Capelle, Ph. van Tilborgh

A. van Tilborgh - Ordelman

7255 CW Hengelo (Gld), 17 augustus 1999,
Sarinkkamp 4.

Correspondentie-adres:
H.J. Bulten, Kruisbergseweg 122, 7009 BS Doetinchem.

De begrafenis heeft vrijdag 20 augustus inmiddels plaatsge-
had op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld).

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 29 aug. 10.00 uur ds. A.B. Elbert, Doopdienst
Goede Herder Kapel

Zondag 29 aug. 10.15 uur, ds. E. Noltus
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 28 aug. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 29 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 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 (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 27- ZONDAG 29 AUG.
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 l sept. dr. Koning, Kastanjelaan l, 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-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 t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardcnspreekuur:
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: M w. 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 ctymin)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
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, Tofdijk, 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 15.00-17.00 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 WV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

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

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"
Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend: 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
tcl.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Met droefheid delen wij u mee,
dat op de leeftijd van 88 jaar is overleden,
de mede-oprichter van ons bedrijf

Gerrit Ordelman

Voorzover zijn gezondheid dit de laatste jaren toeliet, heeft
hij /.ich verder altijd zeer betrokken gevoeld bij het bedrijf.

Wij waarderen de wijze waarop hij zijn vakkennis heeft
overgedragen en de algemene belangstelling die hij heeft
getoond.

Namens directie en medewerkers van
Ordelman & Dijkman
Installatietechniek BV
Hengelo Gld.

H.J. Dijkman/G.W. Dijkman

Hengelo Gld, 17 augustus 1999

Heel graag zouden wij iedereen persoonlijk

bedanken die op welke manier dan ook, ons

een onvergetelijke dag hebben bezorgd,

zaterdag 14 augustus 1999.

Helaas is dit onmogelijk door de overweldigen-

de massa mensen, kado's, bloemen en kaarten.

Het heeft een indruk op ons gemaakt en geeft

ons beiden nog meer zin om te gaan voor onze

nieuwe start!

Mensen bedankt!

groeten, Gerard Lurvink

Dianne Roordink

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.



INSTUIFAVONDEN BADMINTON
Lijkt het u ook zo leuk om na de vakantie het badminton van

de camping eens serieus te gaan beoefenen.

Niet meer recht naast elkaar overslaan zodat de ander hem
makkelijk terug kan slaan, maar het eens op de tegenoverge-

stelde manier te doen. Want dat is badminton.

Binnen een ruimte, aangegeven door blauwe lijnen, de shut-
tle op de grond proberen te slaan en daarbij de tegenstander
het zo moeilijk te maken. Alleen of met z'n tweeën in een

dubbel. Kortom er komt bij badminton veel meer kijken!
Snelheid, reactie, conditie, spanning en humor!

De Hengelose Badminton club stelt u in de gelegenheid om

op dinsdagavond, want dan is de vaste trainingsavond voor
de HBC, 24 en 31 augustus van 19.30 tot 21.30 uur gratis

binnen te komen lopen op de INSTUIF AVOND en kennis
te maken met de badminton sport. Rackets en shuttles zijn

uiterwaard aanwezig, alsmede deskundige mensen om u het
een en ander te vertellen over het badmintonnen. Bent u op
deze avond helaas verhinderd, dan kunt u uiteraard ook een
keer op een trainingsavond een bezoek komen brengen. In
overleg is er altijd wel de mogelijkheid om het even te pro-
beren.

Mocht u echter vragen hebben over badminton, dan kunt u
altijd contact op nemen met:

Agnes Garritsen (0575) 46 75 26 Secretariaat,
Henk Hoed (0575) 46 22 72 Technische zaken.

KEIJENBORGSE MOTORCLUB '95
De Keijenborgse Motor Club '95 heeft een geslaagde motor-

avondvierdaagse georganiseerd vn 10 t/m 13 augustus j.1. De

ritten werden uitgezet door verschillende leden en gingen

door het mooie Gelderse en Twentse landschap. Elke avond

werd een rit gereden van ongeveer 125 km. Zowel de leden
als niet-leden waren zeer te spreken over de organisatie en
over de uitgezette tochten. De secretaris kon dan ook enkele

nieuwe leden inschrijven.
Na afloop werd er in het clubcafé Evers veel nagepraat en

was het een gezellige boel.
K.M.C.'95 is een actieve motorclub met jaarlijks de volgen-
de activiteiten:

- elke zondagmorgen vanaf 9.30 uur een tourtocht (vanaf de

eerste zondag van april tot en met de laatste zondag van
oktober);

- lentetocht (eerste zondag van mei, gastrijders welkom);

- een 3-daags motorweekend;
- zomertocht (eerste zondag van juli, gastrijders welkom);

- motoravondvierdaagse (gastrijders welkom);
- herfsttocht (laatste zondag van september, gastrijders wel-

kom);

- feestavond.
Inlichtingen bij de secretaris: Theo Stapelbroek,

Eulingkamp 8, 7256 AJ Keijenborg, tel. 0575 - 462429.
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uw u. v. v.
afd. Hengelo Gld.

De repetities van het
UW koor "Jong van Hart"

worden weer hervat op
2 sept. van 15.45 tot 17.00 uur

in "Ons Huis".

Nieuwe leden hartelijk welkom.

Wereldvluchtelingenweek 1999

Vlaai van de Week

muesli
honingvlaai

ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Bw« <:**»»«*<» d«rt »

OSMAN
«Oftt*l»ÏC«AU*t

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

Miljoenen vergeten vluchtelingen op de vlucht voor onderdrukking en geweld.

Afghaanse vluchtelingen meisjes gaan naar school in
het vluchtelingenkamp.

V O R D E N

Burg. Galleestraat 44
VORDEN
Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes

Voor al uw

handels

Naw Saw Paw: "Met mijn drie dochters
en zoon ben ik gevlucht, waar mijn

man is weet ik niet".

- *.

500 gram nasi vlees +

500 gram speklappen

hamburgers
5 halen = 4 betalen

10,00

GIRO 999

ontbijtspek f00 gram 0.98

SLAGERIJ

RATERINK
Honderdduizend Birmezen op de vlucht voor onder-
drukking en geweld.

S T I C H T I N G

V L U C H T E L I N G
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301



L I T I E

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
03-08-99

- Op de Hengeloseweg in Zelhem ontstond een kettingbotsing waarbij 2 personenauto's en

een bestelauto met aanhangwagen waren betrokken. Er deden zich geen persoonlijke onge-
lukken voor.

- Op de Raadhuisstraat in Hengelo werd een geparkeerde personenauto aangereden. De
dader is na de aanrijding weggereden. Door een getuige werd het kenteken van de dader

genoteerd. De politie stelt een onderzoek in.
- Aan de Heijinkweg in Zelhem is bij werkzaamheden een man door het dak gevallen. Hij

is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.
04-08-99
- Op de Hand wijzersdij k in Hengelo ontstond een aanrijding tussen 2 personenauto's die

elkaar tegemoet kwamen. Vermoedelijk hebben beiden noet voldoende rechts gereden.

- Bij een winkel aan de Dorpsstraat in Halle werd een nieuwe damesfiets ontvreemd die niet
op slot stond. De eigenaresse was even boodschappen aan het doen.

- In Hengelo werd een zo goed als nieuwe fiets ontvreemd die onafgesloten achter een
bedrijf aan de Raadhuisstraat stond.

- Bij een camping aan de handwijzersdijk in Hengelo ontstond een lichte paniek toen een 4-
jarig meisje werd vermist. Gelukkig werd korte tijd later het kind slapend onder haar bedje
aangetroffen.

05-08-99
- Op de Aaltenseweg in Zelhem kwam een losgebroken kalf in botsing met een personen-

auto. Het kalf overleed ter plaatse en de auto werd zwaar beschadigd.

- Op de braderie in Zelhem werd de politie geattendeerd op enkele verdachte personen die
zich daar ophielden. Bij onderzoek werd op een parkeerplaats in de directe omgeving een
aangetroffen met gestolen goederen. De betreffende personen zijn aangehouden en over-
gedragen aan de recherche.

06-08-99
- Bij een bedrijf aan de Spalstraat in Hengelo werd het inbraakalarm in werking gesteld door

2 rondvliegende motvlinders. De eigenaar heeft deze vlinders het verder rondvladderen
voorgoed afgeleerd.

- Op de Ruurloseweg in Hengelo ontstond bij een inhaalmanouvre een aanrijding tussen een
tractor en een personenauto. Hierdoor kwam de tractor ondersteboven op de rijbaan te lig-

gen. Er moest een zware kraan aan te pas komen om het voertuig weer op zijn wielen te
zetten.

- Door een voorrangsfout ontstond een aanrijding tussen 2 personenauto's op de kruissing
Halle Heideweg en Tolhutweg in Halle. Niemand werd gewond.

- Op de Halseweg in Halle kwam een reebok voor een auto. De bok overleed terplaatse.
- Bij een alcoholcontrole op de Prunusstraat te Hengelo bleek de bestuurder van een auto iets

teveel had gedronken. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

07-08-99

- Op de Zomerweg in Drempt moest een automobilist remmen voor een overstekende hond.
Een achter hem rijdende bestuurder had hier geen erg in en botste achterop de auto. Geen

letsel.

08-08-99
- Op de kruising Hengeloseweg - Schooltinkweg kwam een bromfietser in botsing met een

personenauto. De bromfietser, die geen voorrang verleendel, is overgebracht naar het zie-
kenhuis. Na behandeling kon hij met wat kneuzingen en schaafwonden weer naar huis.

09-08-99
- Op het fietspad langs de Doetinchemseweg in Zelhem reed een jongen op een bromfiest

teveel naar links en botste tegen een 12 jarig meisje op een fiets. Beiden kwamen te val-

len. De jongen is direct na de aanrijding weggereden zonder zich bekend te maken. Hij
reed op een oude rode bromfiets zonder verzekeringsplaatje en droeg een zwarte helm.

- Bij een café aan de Burg.Rijpstrastraat in Zelhem zijn twee damesfietsen en een herenfiets
ontvreemd. Dit is gebeurd op zaterdag 7 augustus tussen 04.00 en 5.30 uur.

10-08-99
- Op de Beatrixlaan in Hengelo heeft men getracht een auto open te breken. Dit is niet

gelukt. De auto werd wel beschadigd.
- De Stichting Zelhemse Zomerfeesten mist 4 reclameborden. De dader(s) wordt verzocht
deze terug te brengen.
11-08-99
- Vanaf een oprit van een woning aan de Synagogestraat te Hengelo is een bromscooter,

merk Aprillia, ontvreemd. De scooter was niet afgesloten.
- Door disco-jeugd werden vernielingen aangericht in een tuin aan de Raadhuisstraat in

Hengelo. Coniferen werden uit de grond getrokken.
13-08-99
- Van een bedrijf aan het Industriepark in Zelhem is een laptop-computer ontvreemd. De

dader is ongemerkt het pand binnengelopen.

14-08-99
- Uit een tuin aan de Julialaan in Laag-Keppel is een aluminium ladder ontvreemd.
15-08-99
- Op de kruising Tulnersweg - Landeweerweg in Halle zijn twee personenauto's met elkaar

in botsing gekomen. Een der bestuurders verleende geen voorrang. Bij onderzoek bleek dat

hij gedronken had. Proces-verbaal is opgemaakt.

- Tijdens het bezoek aan de braderie in Hengelo is de portemonnee van een vrouw uit haar

jaszak ontvreemd.
16-08-99
- Op de Burg.Rijpstrastraat in Zelhem is een automobilist uit Lichtenvoorde bekeurd voor

het rijden onder invloed. De politie zag hem slingerend rijden.

- Bij een bushalte aan de Ruurloseweg in Zelhem is een ATB-herenfiets ontvreemd. De fiets

stond wel op slot.
- Uit een garage aan de Ruurloseweg in Hengelo is een zo goed als nieuwe damesfiets ont-

vreemd.
- Door 2 meisjes is een opblaasboot met peddels gevonden in het "Pelikaanbosje" aan de

Halseweg in Zelhem.
- Op de Veemarktstraat in Hengelo is een jonge man mishandeld. De dader is bekend.

KAPSALON LURVINK OVERGEDRAGEN
Voor kapper Lurvink, van de gelijknamige Kapsalon Lurvink aan de Ruurloseweg te

Hengelo Gld. en zijn echtgenote Evelien, was het zaterdagmiddag 14 augustus een mijlpaal
in hun leven. Talrijke klanten kwamen afscheid nemen. Ze hadden besloten om een geheel
andere uitdaging aan te gaan, n.l. herfungeren als ouderpaar in het opvangcentrum "Het

Bakhuis" te Apeldoorn, voor kinderen van kermisexploitanten (leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar).
Vanaf december 198, heeft Dianne Roordink zich ingewerkt als toekomstig opvolgster. In

juni j.l. viel de definitieve beslissing. Gerard en Evelien stellen alle vertrouwen in haar. Per
l augustus heeft ze de leiding overgenomen. "Ik zie het als een uitdaging en een nieuw deel
in mijn leven" is de uitspraak van de energieke Dianne. Tesamen met m'n collega's Carla,
Henny, Rini en Marja moet het lukken. Ook voor Dianne was het een zenuwachtig moment,

terwijl Gerard en Evelien afscheid namen, werd zij voorgesteld als opvolgster. Ze sloeg zich
er met haar innemende lach en persoonlijke uitsraling goed door heen. Ook bij haar staat

klantvriendelijkheid op de voorgrond, en wil er alles aan doen om de goede werksfeer, zowel

voor de klant als de medewerkers volop te handhaven. Mochten er weer cursussen nodig
blijken te zijn, dan wordt ook weer gewerkt met "vaste" modellen. "Men moet bijblijven"
zegt Dianne.
Zowel Gerard en Evelien, als Dianne Roordink waren verheugd met de belangstelling van
collega-kappers uit de gemeente Hengelo. Goede onderlinge samenwerking stellen we zeer
op prijs. De grote belangstelling was een grote oppepper voor Dianne Roordink, om de toch
wel zware taak op haar te nemen. Aan haar energie en vakkennis zal het niet liggen.

LAATSTE OPEN MORGEN KRUIDENTUIN, 'T ZUNNEHÖFKEN
Donderdag 26 augustus, houdt de Werkgroep van Kruidentuin 't Zunnehöfken haar laatste

open morgen van dit seizoen. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom om u te
laten informeren over de diverse kruiden in de tuin. Tegen een kleine vergoeding zijn er nog
verschillende plantjes verkrijgbaar. De Werkgroep kan terug zien op een fantastisch seizoen.

Uit alle windstreken kwam men in grote gestalte naar Zelhem, voor informatie over kruiden
en natuurlijk voor de smakelijke hap, die ook nu weer wordt gepresenteerd. De tuin is te vin-
den aan de Piersonstraat naast het NPB gebouw en nabij Rabobank hier zijn ze op dit

moment met een verbouwing bezig maar u vindt de tuin achter de bergen zand.

WATERPOLOTOERNOOI HENGELO GLD.
Op zondag 5 september a.s. zal zwem- en waterpolovereniging He-Key haar jaarlijkse ENK-
waterpolotoernooi organiseren. Circa 80 waterpoloërs en waterpolosters zullen vanaf 9 uur

in 2 poules strijden om de eer. Deelnemende verenigingen zijn: De Brug uit Eerbeek, DOS
uit Varsseveld, SG Hattem-Wezep uit Hattem, De Berkelduikers uit Lochem, Voila uit
Vorden, E.W.R. uit Eibergen en He-Key zelf natuurlijk. Het toernooi kenmerkt zich door de

gezellige sfeer in is een prettige opwarmer voor het nieuwe seizoen dat over een week van
start gaat. Aangeien er weinig waterpolowedstrijden gespeeld worden in Hengelo Gld. is dit

toernooi een goede gelegenheid om kennis te maken met de waterpolosport in Hengelo.
Kom daarom gerust een kijkje nemen naar de diverse wedstrijden. Waterpolo wordt niet
voor niets een pracht- en krachtsport genoemd. In en om het bad is het gezellig met muziek
en ook de restaurette is geopend. Het ENK-toernooi zal om ongeveer 16.00 uur afgesloten
worden met de prijsuitreiking.

OUDE MOTOREN RIJDEN WEER DOOR HENGELO GLD. EN OMGEVING
Circuit "Varssel-Ring" te Hengelo Gld, met als*middelpunt de molen, is het decor voor de
start- en de finishplaats voor de jaarlijkse grote Int. Veteranenrally voor motoren met een
bouwjaar tot 1940.

Zaterdag 28 en zondag 29 aug a.s. is het weer zover. Dan komen meer dan 100 motorrijders
in aktie, die zaterdag en zondag een tocht van plm. 80 km rijden. Zaterdags gaat het richting
Doetinchem-Braamt met een pauze bij "Palestra" en zondags richting Borculo-Geesteren,
met een pauze bij pannenkoeken boerderij "Erve Brooks". De Start is beide dagen om 10.00

uur en de finish om plm. 14.00 uur. Bij het organisatiecomité, de rallycommissie van
Hamove, die alles weer tot in de puntjes verzorgd heeft, zijn weer vele inschrijvingen bin-
nengekomen, waaronder met een motorfiets van 1901. Het schijnt een bijzonder mooi exem-
plaar te zijn. Al vele jaren organiseert Hamove de Int. Veteranenrally, waaronder menigmaal

de G.P. van de rally, de Windmolenrally. Het is een vast onderdeel van de organisatie op

motorsportgebied, die ieder jaar op de kalender staat naast de Int. Wegrace met de kermis,
wedstrijden voor minibikes, toertochten per moter en de off-roadrit die dit jaar op zondag 21
november wordt gehouden. Maar allereerst dus zaterdag 28 en zondag 29 augustus de grote
Int. Veteranenrally. Voor de knderen zijn er bij de molen diverse speelmogelijkheden.

GESLAAGD!
Aan de H.E.A.O.-Arnhem slaagde André Reindsen voor de opleiding accountancy richting
accountant-administratieconsulent.

POSTDUIVENVERENIGING "STEEDS SNELLER"

Wedstrijdvlucht vanaf Moeskroen d.d. 7-8-1999. Afstand 256 Km. Deelname 408 duiven.

Gelost om 13.30 uur. Tijd aankomst Ie duif 15.56 uur. Laatste duif 17.00 uur.

1,3,4 en 8 g. Kempers
2,5,6,7 en 9 A. Kamperman
10 A.C. Jansen.

"IN STAP EN DRAF' MAAKT ZICH OP VOOR 4E LUSTRUM KLASSEMENTS-
RIT TE HENGELO GLD.
Het Gelderse Hengelo staat bekend om zijn prachtige omgeving en het bijzonder mooie cou-
lissen landschap. Een nauwelijks mooier decor bestaat er om het 4e lustrum te vieren van de
vereniging van het aangespannen paard "In Stap En Draf' te Hengelo Gld.
Deze jubilerende vereniging organiseert voorde 20e maal een klassementsrit op zondag 5

september a.s. De Tocht is ongeveer 30 km en zal tussen 10.00 en 10.30 uur starten vanaf
het terrein "De Hietmaat" in Hengelo Gld, voorafgegaan door enkele aanspanningen voor de
verkoop van programma's en routebeschrijving.
De verwachting is dat ongeveer 100 aanspanningen deelnemen aan deze tocht. In tegenstel-
ling met voorgaande jaren zal 's morgens de sherry-stop worden gehouden om 11.15 uur in
Keijenborg op het Booltinkplein, de sherry-stop in de middag zal zijn om 14.45 uur bij de
fam. Schieven aan de Scharfdijk. De organisatie hoopt op een succesvol evenement en veel
kijkplezier voor het publiek.
Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij mw. W. Steenblik, Dennendijk 13, 7231 RD

Warnsveld, tel. 0575-552810.


