
56e jaargang no 6 dinsdag 10 febr. 1987 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Kerkstraat 17

Postbus 3 - 7255 ZO Hengelo GLd

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

VerscUnt dinsdags in:

Hengelo, KeUenborg,

VelswUk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

FoldUk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

van de week
natuurlijk alleen bij
KEURSLAGER

P E T E R V A N B U R K
Raadhuisstraat 7 Tel. 05753-1269

De gehele week:

100 gram

gepaneerde snitzeis

500 gram

magere speklappen
(max. 3 kg par klant)

De gehele week:

150 gram

leverkaas

100 gram

gebraden rosbief

Maandag, dinsdag en woensdag

500 gram

gehakt + kruiden

500 gram

verse worst
fyn of grof

Donderdag, vrUdag en zaterdag

500 gram

schouderkarbonade
(max. 2 kg per klant)

500 gram

malse varkenslappen

JONGE EN PIEPJONGE OCCASIONS BIJ JOS HERWERS IN HENGELO GLD
Peugeot 309 GL 1986

Nissan Micra SDX 1986

Nissan Cherry Trend 1986

Nissan Cherry 1.5 GL 1986

Nissan Sunny Trend 1986

Nissan Bluebird, 5-deurs LX 1986

Fiat Uno 45 1985

Mini Metro, 5-deurs

Nissan Micra SDX

Nissan Micra GL

Nissan Cherry, div. uitv.

Nissan Sunny, div. uitv.

Nissan Sunny coupé

Nissan Patrol hardtop

NISSAN NISSAN

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

Opel Corsa 1.2 S 1984

Peugeot 505 2.0 1984

Peugeot 505 1.8 1984

Mitsubishi Lancer 1984

Volvo 244 GL LPG 1984

Nissan Micra GL 1984

Nissan Cherry van 1984

Nissan Oherry, div. uitv. 1984

Nissan Sunny, div. uitv. 1984

Nissan Stanza 1.8, 5-drs GL 1984

Nissan Micra automaat 1984

Opel Rekord 2.0 S 1983

Mazda 323 1983

Mazda 626 1983

Nissan Cherry, div. uitv. 1983

Nissan Sunny, div. uitv. 1983

Nissan Bluebird 2.0 GL 1983

Ford Mustang Ghia 1982

Renault 9 TL 1982

Talbot Solara 1982

Nissan Chjerry, div. uitv. 1982

Nissan Sunny, div. uitv. 1982

Nissan Stanza 1.6, 3<drs GL 1982

Nissan Bluebird 1.6, 4^drs GL 1982

Nissan Cherry automaat 1982

Nissan Sunny automaat 1982

Opel Kadett diesel 1982

Daihatsu Charade diesel 1983

Nissan Sunny diesel 1983

Nissan Sunny diesel 1984

Nissan Bluebird diesel 1984

Nissan Cherry diesel 1985

Nissan Sunny diesel Trend 1985

Nissan Patrol diesel 1985

Nissan Sunny, 5-drs diesel 1985

JOS HERWERS BV - Tel. 05753-2244 - Hengelo Gld

WIMBERGEN
biedt U deze week:

Gesneden KOOLRAAP

l zak plm 500 gr 50

Gesneden PREI

l zak plm 500 gr

Spaanse SINAASAPPELEN

45012 stuks

In onze verkoop bloemenkas
deze week:

1 mooi gemengd BOEKET
voor Valentijn
DIVERSE PRIJZEN

FA. W IJ N B E R G E H
Kerkstraat 6 - Hengelo G14 - TeL 05753-1473

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL

HENGEL
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51a (achter Edah) - 05753 3460

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

Schepverse VISSALADE

WEGENS GROOT SUCCES:

KABELJAUWFILET

heel kilo 12.50
Heerlijk om te bakken en stoven!

VIS, minstens lx per week
op uw dis!!

ECHT BELGISCH
„Een goeie bakker? Awel, zulle. Ge steekt daar

de straat over, gaatefkes 't hoekske om en

komt dan op een plein met bakkerij De Gouden

Korenaar".

België broodland. In elke stad en dorp puilen de

winkels van neringdoende bakkers bijkans uit

van de 1.001 verschillende broodsoorten. Wist u

nog niet dat dit echte Belgische brood, speciaal

deze maand, ook bij uw Echte Bakker verkrijg-

baar is? Allé, ga subdet efkes langs.

Echt
je proeft 't!
DAAROM DEZE WEEK*

ARDEENSBROOD
1.25op de vloer gebakken

plm 450 gram

DONDERDAG

250 gr KOEKJES
2.98

uit eigen bakkerij

van 4.35 voor

is getekend uw Echte Bakker

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21-Hengelo Gld. • TcL 05753-1250

Philips éénpersoons-dekbed Plus
HL 2637
Koel in de zomer, warm m de winter.
Temperatuur kontinu regelbaar. Met
aparte voorverwarmingsstand.
Afmetingen: 135 x 200 cm. Kema keur.

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

TIP VAN DE WEEK:

ROLULDESCHIJVEN

5 halen, 4 betalen

CONIORDIA

dansen met

RENDEZ-VOÜS
zondag 15 febr.

Zondag 22 febr.

Groove Aff air
Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

VAN DE WARME BAKKER • VAN DE WARME BA

S <

Bakkerij Brygnk
RAADHUISSTRAAT l» - TEL 1*66

fc

ÖÖ
H

8

i

„DE RECLAME":
UW WEEKBLAD

DEZE WEEK:
>

Eigengebakken
ONTBIJTKOEK ?
van 2.50 voor "j.95 xl

'\ Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.30 voor 1.00

mmm
m muesli

EEN GEZONDE DELICATESSE:

VOLKOREN MUESLIBROOD

van 2.95 nu 2i50
met lekker veel rozijnen en hazelnoten

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL. 05758-1474 • HENGELO GLD

Hetb U onze voorgebakken

broodjes en stokbrood
al geprobeerd?

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wty lessen in BMW 31G en Honda automatic

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 Keijenborg Tel. 1307

CAFE-RESTAURANT

'T HOEKJE
Wist u dat wij

volledige diners
verzorgen, maar dan op gewone manier

bereid en als gewone porties geserveerd.

Wist u dat wij

koude en warme buffetten
verzorgen, ook bij u thuis.

U weet natuurlijk dat wij

21 merken bier
schenken, maar we verkopen ze ook met

de bijpasende glazen in onze slijterij.

U kunt natuurlijk ock bij ons terecht voor

RECEPTIES, VERJAARDAGEN EN
VERGADERINGEN

Vraag gerust naar onze prijzen,

geheel vrijblijvend.

Spalstraat l - Hengrelo Gld 05703-1252

va 3HHVM aa MVA - nanrava HKHVAI aa MVA



Diep bedoefd, maar dankbaar voor al datgene

wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U

kennis dat heden, gesterkt door het H. Sacra-

ment der zieken, na een moedig gedragen ziekte

van ons is heengegaan mijn inniggeliefde vrouw,

onze altijd zorgzame moeder en oma

BERENDINA MARIA BERGEVOET
echtgenote van A. J. Cuppers

op de leeftijd van 56 jaar.

Hengelo Gld, A. J. Cuppers

Zutphen, B. M. Siemes-Cuppers

H. Siemes

Danny

Remco

7255 XP Hengelo Gld, 4 februari 1987.

Leliestraat 38.

De begrafenis heeft op maandag 9 februari

plaats gehad op het R.K. Kerkhof te Hengelo G.

Voor Uw gevoelens van mecieleven; welke wij

mochten ontvangen m het overlijden van onze

lieve Moeder en Oma

LOTTE BERTHA FRIEDA EIL SCHULZE

betuigen wij U onze oprechte dank,

Hengelo Gld,

H. Eil

J. J. Eil-van Oest

en kinderen

Hoofddorp,

L Eil

Februari 1987

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

vraagt een

OPROEPKRACHT
(ml of vr.) als

plaatsvervangend-
beheerder

j
sporthal in weekenden gedurende het 2e en 3e

kwartaal 1987 en eventuele andere tijden.

Inlichtingen: afdeling sportzaken, tel. 1541.

SoUicitaties schriftelijk in te zenden vóór 20

februari 1987 aan: Burgemeester en wethouders

van Hengelo Gld, postbus 200, 7255 ZJ Hengelo

Gld.

Te koop Renault 4 GTL,
bouwjaar 1979, t.e.a.b.
Tel. 05754-898, na 18.00 uur

Gevonden dameshorloge
Terug te bekomen tegen
adv.kosten bij A. Saalmink
Rozenstraat 13, Hengelo G

Tel. 2440

Te koop een hond, naam
Snoepje. Regelinklaan 3,

Hengelo Gld

Te koop 2 dragende vaar-
zen MRIJ, a.d.t. 17 en 21
febr. G. A. te Slaa, Krom-
medijk l, Hengelo Gld
Tel. 05753-1850

Te koop demontabel hou-
ten tuinschuurtje met pan-
nen dak, afm.3.20x2.20 m

Tel. 05753-3144

Vernieuwd Malsovit af-
slankbrood, mals tot op de
laatste snee. Ambachtelijk

gebakken door:
bakkerij Hekkelman,
Raadhuisstraat 35, Hengelo

B.z.a. jonge vrouw voor 2
halve dagen per week.
Brieven onder B 7, bureau

de Reclame

Jonge vrouw zoekt part-
time werk in winkel, huis-
houding of oppas. Brieven
onder no 6 bureau

de Reclame

Te koop DAF-Volvo van Ie
eigenaar, bouwjaar 1976,
kleur crème. Aangeboden
wegens hoge leeftijd. Te
bevragen Beukenlaan 9,

Hengelo Gld

MET HET NED. RODE KRUIS

OP VAKANTIE

Het is algemeen bekend dat het Ned. Rode Kruis
vakanties organiseert voor chronische zieken en ge-

handicapten.
In de gemeente Hengelo zijn er mogelijk ook zieken
en gehandicapten die zich afvragen of zij voor een

dergelijke vakantie in aanmerking komen.
Het Rode Kruis richt hierbij op die groep mensen
die verpleeg- en verzorgingsbehoeftig zijn en
die geen andere vakantiemogelijkheid hebben.
De accomodaties zijn hierop ingericht en er is vol-
doende verpleegkundige en medische hulp aanwezig.
Geestelijke giehandicapten en personen die lijden aan
uitgebreide decubitis (doorliggen), ernstige vormen
van epilepsie, een besmettelijke ziekte of ernstige
hartaandoeningen komen hiervoor niet in aanmerking
Voor deze vakanties heeft het Rode Kruis de beschik-
king o.a. over de J. Henri Dunant. Dit schip biedt
mogelijkheden voor hen die bedlegerig zijn of per-
mament van een rolstoel gebruik maken. Het is een
varende vakantie zodat de gasten weinig of niet van

boord gaan.

Voor jeugdigen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar wordt

een jongerenboottocht georganiseerd.

Voorts zijn er de vakantiehuizen De Valkenberg in

Rheden en IJsselvliet te Wezep. Beide vakantie-

huizen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers en ge-

legen in een prachtige omgeving.

Wanneer U denkt voor een van deze vakantieprojek-

ten in aanmerking te komen, dan kunt U zich hier-

voor aanmelden bij G. H. Wentink, Zaarbelinkdijk 11

te Keijenborg. tel. 1779. Gaarne vóór 20 februari a.s.

Doordat het aantal plaatsen beperkt is, houdt het niet

automatisch in, dat U kunt deelnemen aan een

vakantie van een week nadat U zich heeft aan/gemeld.

Bovendien zullen zij die het meest op medische en

verpleegkundige hulp aangewezen zijn, eerder een

kans maken.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 15 FEBR.

Verzorgingscentrum De Bleijke
9 uur ds Hendriks

Herv. Kerk (Remigiuakerk)
10 uur ds Hendriks

Unicef-concert te Hengelo Gld: een fijne avond vol muziek!

lüiiüeie kmueren van cie basisscholen uit Hengelo Gld met de cheque waarop het bedrag" vermeld staat zijn met de
akties Versier een boom voor een andere en de klusjes-aktie btfeen brachten. Ken zeer mooi resultaat

Het 5e nieuwjaarsconcert ten bate van Unicef en ver-
zorgd door de Hengelose en Keijenborgse zang- en muziek

verenigingen in sporthal de Kamp was 'n vrolijke zaak
De avond werd geopend door mevr. Hanrath, voorz.

van het plaatselijk comité, die allen hartelijk welkom
heette en daarna de microfoon overdroeg aan de heer C.

de Ruiter die op de hem bekende en deskundige wijze
de onderdelen van de avond aan elkaar praatte.

De kinderen van de basisscholen boden deze avond een
cheque met hetb edrag dat zij met Versier een boom

voor een andere en een klusjesaktie bijeengebracht had-
den. Na een toespraak van burgemeester van Beeck Cal-
koen werd een kollekte gehouden die f 2334.— opbracht.
De totale opbrengst van alle akties voor Unicef was
f 11000.—. Dit werd aan het eind van de avond door de
penningmeester de heer Donker bekend gemaakt.
Door de enthousiaste medewerking van de verenigingen
werd het een fijne avond, waar het prettig was naar de
uitvoerenden te luisteren. De avond werd besloten met
het zingen van het Hengelose volkslied.

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Gerbrandy, H. Avondmaal

„Ons HuiB"
10 uur Jeugdkerk (12 te.m. 15-jarigen

VrUz. Herv. Kerk

Geen dienst

Avond - en weekenddienst doktoren
Tijdens het weekend wordt er op zaterdag van 9 - 9.30
uur en op zondag van 12-12.30 uur een spreekuur

voor dringende gevallen gehouden,

van 9 t.e.m. 15 febr.

B. A. M. Eijkelkamp tel. 2262
• .<«,

Anonieme Alcoholisten
Problemen? Bel dan 08342-3473 of 08340-30612

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10 uur

A. R. J. van Ingen, telefoon 2002

NIEUW Alarmno. brandweer

Telefoon 06-0111

Openstelling pofttbureau Rijkspolitie Hengelo Gld.
Tel. 06753-1230. Maandag te.m. zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur. Indien gesloten gelieve te bellen: 05752-1230

Kruisvereniging

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, teL 05753-1397
Keijenborg: Past Thuisstraat 18 tel. 05753-1543
Spreekuur: ma. t.e.m. vrijdag van 13 tot 14 uur.
Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-
apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde

de nodige informatie.

RJK. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Zondag 10.00 uur H. Mis
Door de week op dinsdag en donderdag 19.00 uur

EL Mis.

E.K. Kerk KeUenborg
R. K. Kerk Keijenborg: zaterdag 17 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis, 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: maandag te.m. vrijdag H. Mis
om 9.30 uur; zaterdag en zondag H. Mis om 9.45 uur;

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

TONEELAVONDEN IN HENGELO GLD

Op de zaterdagen 14 en 21 febr. a.s. komt toneelge-
zelschap 't Weerhaantje uit Hengelo Gld op de plan-
ken met het plattelandsblijspel Bokkesprongen van

D. J. Eggengoor.
Iets over de inhoud: Frederik Schotkikker viert zijn
71e verjaardag met zijn liefhebbende familie, die al
geruime op de erfenis van oom Frederik zit te wach-
ten. Frederik zelf echter heeft nog hele andere plan
nen. Maar wanneer hij niet terugkeert van een vlieg-
vakantie en zijn vliegtuig als spoorloos verdwenen
wordt opgegeven, tja, wat doe je dan als familie?
Aanvang van de avonden om 20.00 uur in Ons Huis

HARRY ABBINK VERTOONT FILM OP TV

Onze plaatsgenoot Harry Abbink, vertoont via TV
voor het eerst een natuurfilmpje aan een groot publiek
Geen moeite was hem teveel, gezien hij een jaar
lang de groei van een plant op de voet volgde.
Deze voor een amateur zeer bijzondere beelden en
andere natuuropnamen van hem, zijn te zien bij de
H.H.T.V. op 23, 24, 25 en 26 febr. a.s. in zaal Con-

cordia te Hengelo Gld, aanvang 19.30 uur.

ONTMOETINGSAVOND CDA STEENDEREN

Op vrijdag 13 februari a.s. organiseert de CDA-af-
ling Steenderen een ontmoetingavond in café-rest.
„Den Bremer" te Toldijk en de aanvang is 20.0 uur
Alle belangstellenden, zowel jong als oud worden uit
genodigd deze avond naar Toldijk te komen.
Deze avond zal vooral in het teken staan van de
provinciale staten verkiezingen, welke gehouden wor

den op 18 maart a.s.
Enkele bekende landelijke, provinciale en gemeente-
lijke politici zullen aanwezig zijn en zij zullen iets
vertellen over het politieke gebeuren, waarbij zij het
meest betrokken zijn. Naaraanleiding van deze in-
leidingen is er tijd om te discussiëren. Hierna zal er
op een informele manier gelegenheid zijn om onder
het genot van een drankje een gesprek aan te knopen
met wie men dat maar wenst. U kunt op een ongo-

poli-
u pro-

blemen mee heeft. Verder kunt u kennismaken met
vertegenwoordigers van het C.D.J.A. (de jongeren-
organisatie), het vrouwenberaad en stichting kader-
en vorming, welke cursussen verzorgt. Het is best
wel leuk iets meer over politiek te weten.

VOORJAARSPERIKELEN BIJ HTV

Nog maar nauwelijks bekomen van het eclatante suc-

ces van de klucht Eigen aard is goud waard, dat af-

gelopen najaar op de planken werd gebracht en on-

langs nog met veel bijval in Westendorp voor de chr

Oranjevereniging werd vertolkt, is thans de HTV al

weer druk bezig een nieuw stuk in te studeren. Er is

nu gekozen voor een plattelandskomedie, getiteld:

Lieve Vrouwenbedstro, geschreven door de bekende

schrijver D. J. Eggengoor. Een stuk dat borg staat

voor absurde, lachwekkende situaties in huize Rauw,

waar de tijd nog stil staat en op de boerderij alles zo

z'n gang gaat bij broer en zus Rauw. Hij de sul en

zij diegene die de touwtjes in handen heeft, zo gaat

dat al jaren. Tot er een zwerver op bezoek komt.

Alles in rep en roer, een stuk in Achterhoeks dialect

rru-t treffende uitdrukkingen en Achterhoeks spek-

takel en een stel spelers en speelsters die dit alles

ongetwijfeld op een voortreffelijke wijze weten te Wethouder Hooman opent de deur van de nieuwe algemene bibliotheek te enHgelo Gld, onder het toeziend o
brengen. Noteert u alvast: opvoeringen 21 maart en van burgemeester van Beeck Calkoen, gedepdfceerde mevr. van den Broek-Laman Trip en de voorzitter van
l april a.s. de bibliotheek, de heer Schreuder.

INTERKERKELIJKE BIJEENKOMST

In de commissie Vorming en toerusting, samengesteld
vanuit de herv. gemeente en r.k. parochie Hengelo G,
worden regelmatig bijeenkosmten gehouden,
maandag 23 febr. a.s. wordt in „Ons Huis" een lezing
gehouden over het onderwerp: Jodendom, Joodse
feesten en gebruiken. De inleider van dit onderwerp
is Erik Koster van de Folkertsma-stichting, gevestigd
te Utrecht. De aanvang is 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

MEER AANDACHT VOOR HET PROBLEEM
VAN DIABETEN

Er zijn meer diabeten in de gemeenschap dan men
denkt. Een ieder heeft zijn specifieke problemen. De
kruisvereniging Keijenborg wil dit probleem belichten
door het organiseren van 'n informatie-bijeenkomst

r een tweetal dagen verspreid, t,w, de dinsdagen
17 en 24 februari. De plaats van samenkomst is het
wijkgebouw aan de Pastoor Thuisstraat te Keijenborg

In samenwerking met de diëtiste van de provinciale
kruisvereniging worden de volgende thema's behan-
deld : wat is diabetes mellitus, was is gezonde voeding,
hoe ga ik om met mijn dieet, wat kan ik wel en wat
niet eten. Voor informatie kan men zich wenden tot
de wijkverpleegkundigen A. Vissers en P. Brinkhuis.
Voor de goede orde wordt vermeld dat deze bijeen-
komsten 's middags worden gehouden van 13.00 tot

14.00 uur.

NVEV

De presidente heette een zaal vol dames welkom en
natuurlijk de speelsters en spelers van Jong Gelre
die deze avond de klucht gevaarlijk speelgoed brachten
Dit stuk in dialect, speelt zich af ten huize van de
familie Latour, die thuiskomen van een bal masque
Pa komt met een vreemde vrouw thuis, hij weet dit
echter niet, want ze is op dezelfde manier gekostu-
meerd als zijn eigen vrouw. Deze vrouw die hem
Snoepie noemt, blijkt later de dochter van een mil-
jonair te zijn. Omdat ze 's nachts niet thuiskomt,
denkt haar vader dat ze ontvoerd is en als ontvoerder
wordt pa Latour verdacht. Na enkele doldwaze scènes
komt echter aan 't licht dat Ans, een late verovering v.
opa, de boosdoenster is. Na afloop bedankte mevr.
Rademakers de spelersgroep en bood hen een enve-
loppe met inhoud aan en voor allemaal een stopfl<
met „ongevaarlijk snoepgoed".

CPB- BIJEENKOMST
Mevr. Meulenbrugge opende deze avond met een in-
leiding over de schepping. De secretaresse las de
notulen en het jaarverslag voor terwijl het financieel
verslag werd gebracht door de penningmeesteresse
Beiden werden met een hartelijk applaus beloond.
Bij de bestuursverkiezing was mevr. Meulenbruggo
niet herkiesbaar. In haar plaats werd mevr. Maal-
derink-Toonk gekozen.
Na de pauze werd nog bingo gespeeld met leuke
prijzen en de avond werd besloten met het zingen
van het bondslied.

SPORTHAL AKTIVITEITEN
Zaterdag 14 febr. Basketbal. 12.00 uur Topscore heren
2 Blue Flubbers 3; 13.30 uur Topscore dames 2 -
Buitenpoort 1.

Volleybal. 15.15 uur DVO competitiewedstrijden.
Zondag 15 febr. H uvlbal. 12.00 uur Quintus dames 2
Vios 2; 13.10 uur Quintus dames l - Athomic 3;14.20
uur Quintus heren l - Arnhemia 4; 15.25 uur Quin-
tus heren 2 - UGHV 2.
Korfbal. 16.30 uuurQuick '81 l - De Druiden 1;
17.30 uur Quick '81 3 - Rivalen 4.

DAMNIEUWS
Het team van de ds J. L. Piersonschool uit Hengelo G
wist een derde plaats te behalen in het kampioenschap
van het district oost. Ze speelden 2x 4-4, lx 7-1 en 2x
5-3, terwijl slechts l wedstrijd verloren ging met 5-3
en wel tegen de no. 2, school Hagen uit Doetinchem.
Op 21 februari a.s. speelt het team in Huissen om het
Gelders kampioenschap.
De St Bernardusschool uit Keijenborg speelde 's mor
gens in de voorronden 2x 4-4 en moest in de 3e partij
de punten aan Zevenaar laten, waardoor ze net niet
geplaatst werden en 's middags uitkwamen in de ver-
liezersronde. Ze werden uiteindelijk 12e.

TENTOONSTELLING 50 JAAR HAMOVE
De Hengelose auto- en motorvereniging Hamove be-
staat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan wil
het bestuur een overzichtstentoonstelling samenstel-
len van 50 jaar Hamove. Men is zodoende op zoek
naar materiaal, zoals foto's, programaboekjes enz.
vooral uit de periode 137-1940 en 1946-1962. Degenen
doze deze zaken in bezit hebben en dit ter gelgeenheid
van deze expositie tijdelijk willen afstaan, kunnen zich
in verbinding stellen met H. te Brake, tel. 3122 of
K. Lubbers, tel. 2771.

^ a • • • • •Opening alg. bibliotheek Hengelo Gld: een blijde gebeurtenis
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Toneelgezelschap 't Weerhaantje

geeft TONEELAVONDEN

op de zaterdagen 14 en 21 febr. a.s.
in „ONS HUIS" te Hengelo Gld.
Aanvang 20.00 uur

Opgevoerd wordt het plattelandsblijspel

„BOKKESPRONGEN"
van D. J. Eggengoor

ROLVERDELING:
Frederik Schotkikker Jan Hendriksen

Sijbeltje Schotkikker-Hanegraaf, zijn schoonzuster

Mientje Hendriksen-Weustenenk

Lambert Prigge, zijn neef

Geessie Prigge, diensv rouw

Harm Velzeboer, zijn andere neef

Lolle Velzeboei, diens vrouw

Edeltraut Gruber, jeugdvriendin van Frederik

Alie Janssen-Hobelman

Ben v.d. Schot

Gerry Spekkink-Beunk

Herman Hobelman

Gcrrie Visschers

Re::o:^ Bennebrook, een buurman

J uiltje Bor.nobrütk, zijn vrouw

Regisseur

Souffleuze

Grlmeverzorging

Bennie Peppelman

Aa n ja Ol;!cnhave

Han Oldenhave
Eetty Langeler

Betty Langeler en Johan Bobbink

Kaarten A f 3.— zijn in voorverkoop bij installatiebedrijf E. Janssen,

drogisterij Mariaanne, „Ons Huis" en bij de spelers-speelsters.

Twee tientjes terug
voor uw oude pan!!
Een prachtkans om uw gebruikte pan nu in te
ruilen voor een

echte B.K.-pan
U krygt bij aankoop van een:

kook- af hapjespan f 20.- terug

bij een fluitketel f 15— terug

bij een steel pan f 10.- terug

FA. B E S S E L I N K
Hoek Raadhuisstraaat-Baiwiokstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

KENNISGEVING VAN DE AANVRAAG OM
EEN VERGUNNING.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -
maakt bekend dat hij op 30 december 1986 een aan-
vraag heeft ontvangen van Speciaal Transport ter Horst
Varsseveld B.V. te Varsseveld (gem. Wisch) om een ver-
gunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen
voor het bewaren van chemische afvalstoffen op een
terrein gelegen aan de Kloosterstraat 3 te Varsseveld
(gem. Wisch).

De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter
inzage vanaf 6 februari 1987 op de volgende plaatsen:

1. in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dok-
ter van der Stamstraat 2 (gebouw A, kamer 008) te
Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uur en
van 14.00-17.00 uur.

2. ter secretarie van de gemeente Wisch, afd. Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Kerk-
plein 7 te Varsseveld op werkdagen van 8.30-12.00
uur en van 13.30-17.00 uur, alsmede op maandag
van 17.00-20.00 uur, uitsluitend na telefonische
afspraak, tel. 08352-56911.

Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder tot 7
maart 1987 schriftelijk worden ingebracht bij de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer en dienen te worden gezonden aan de Directie
Afvalstoffen, Postbus 450,2260 MB Leidschendam.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan daarbij
schriftelijk verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.

Er zal geen openbare zitting worden gehouden. Dege-
nen, die daarom telefonisch verzoeken (tel. 070-
209367, tst. 3025), zullen tot 28 februari 1987 in de gele-
genheid worden gesteld mondeling bezwaren in te
brengen. Er zal alsdan een gedachtenwisseling plaats-
hebben waarbij ook de aanvrager aanwezig kan zijn.

Na afloop van deze termijn blijven de aanvraag en de
daarbij behorende stukken, alsmede eventueel nog te
ontvangen aanvullingen, voor een ieder tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag, ter inzage
liggen.

De aandacht wordt erop gevestigd dat degenen die
bezwaar hebben ingebracht op een van de hiervoor
aangegeven wijzen, alsmede een ieder die aantoont dat
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de
gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de
ontwerpbeschikking in te dienen.

Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde-
linge toelichting op de stukken worden verkregen bij de
Directie Afvalstoffen van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-
209367, toestel 3226).

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT BEWEERD
HENGELO Gld.
Zonnestraal 13 - Telefoon 05793-1806

NU OOK REPARATIE VAN
KLEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

3 dagen HALVE prijzen
12, 13 en 14 februari

Laatste opruiming bankstellen - wandmeubels - eethoeken - karpetten - gordijnstof enz.

ZIE ETALAGE

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Te koop prima consumptie
aardappelen, Surprise. B. J.
Waenink, Regelinkstraat
13, Hengelo Gld.

NIEUWE

WOORJAARSSTOFFEN
en

BURDA PATRONEN
zijn er weer.

ZIE ONZE ETALAGE

Schröder
bij de kerk Hengelo Gld

^C*̂ '"^ ^——• ^

Spalstraat 3 Hengelo GW. Tel. 05753-2488

Vanaf heden diverse smaken

ITALIAANS IJS
Neem eens de proef op de som

VOOR AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozcnhoflaan 29 • Hengelo Gld
Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Steeds meer korting in de

opruiming bij STEYORD!
En dit moet u ook nog weten:

Er is door B.K. een inruilactie begonnen.

U krijgt bij aankoop van nieuwe B.K. pannen

een inruilpremie van

f 20.— voor een pan

f 15.— voor een fluitketel

f 10.— voor een steelpan

Ook wij doen daaraan mee voor zover we nog

voorraad hebben in B.K. En . . omdat we in

onze opruiming nog méér willen doen geven we

niet alleen de inruilpremie, maar

bovendien op het eindbedrag nog

eens 70% korting.

Wel moet daarvoor oud spul ingeleverd worden

maar of dat goed of slecht is doet er niet toe.

Een mooie kans om goedkoop

prachtige pannen te kopen

die uw leven lang meegaan.

Honderden aanbiedingen

Maandag open, woensdagmiddag gesloten

Discofheek De Zwaan

nodigt u uit op vrijdag 13 febr. voor een

DAKITA COCKTAILAVOND
Deze cocktails zijn gemaakt op Caribische basis: o.a. rum,

cocosmelk en exotische vruchtensappen.

Op deze avond, ter kennismaking met deze

„Caribean dream cocktails"

aangepaste prijzen

Bruin café, flitsende disco

NET EFFE GEZELLIGER

GRAAG TOT DAN

UIL GOED YOORU

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat bij Koninklijk besluit van 18
december 1986, nr. 175, met vernietiging in zo-
verre van het besluit van gedeputeerde staten
van Gelderland van 11 juli 1985, nr. RO84.2228/
5-ROV/G5209, aan het op 3 juli 1984 door de
raad der gemeente Hengelo Gld. vastgestelde
bestemmingsplan „Regelinklaan-west 1983, nr.
2" alsnog goedkeuring is onthouden, voor wat
betreft:

A l het plandeel met de bestemming „Woon-
wagenerf" nader op de plankaart aangegeven;
2 het plandeel met de bestemmings „Verkeers-
doeleinden", nader op de plankaart aangegeven;
3 het plandeel met de bestemming „Handel en
nijverheid, klasse B".

B de volgende onderdelen van de voorschriften:
artikel 4;
artikel 6.

Het bestemmingsplan ,, Regelinklaan-west 1983,
nr. 2" is thans onherroepelijk geworden en ligt
ter gemeentesecretarie (sectie bestuurszaken),
voor een ieder ter inzage.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 10 febr. 1987.

AUTOZITJES v.a. 169.»
Kinderstoelen

diverse uitvoeringen
in wit - blank - bruin

Stoe.verkleiners

Tuigjes

Boxen
in wit - blank • bruin
met of zonder lade

Boxkleden

DISBERGEN
woninginrichting - textiel

baby" en hleutermode

17 - Hengelo Gid - Tel. 1425

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt bekend, dat het college van burgemeester
en wethouders voornemens is om met toepas-
sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de
Woningwet vrijstelling te verlenen van het gel-
dende bestemmingsplan buitengebied 1970 om
woningbouw mogelijk te maken in een deel van
het bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed 1983.
Voordat bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
de vereiste verklaringen van geen bezwaar wor-
den aangevraagd liggen met ingang van 12 febr.
1987 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(sectie besturuszaken) voor een ieder ter inzage
1 een kaart waarop het betreffende gebied ge-
kleurd staat aangegeven;
2 het ontwerp-verzoek, gericht aan Gedeputeer-
de Staten, waarin de redenen van de aanvraag
zijn vermeld.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan
een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij het
college van burgemeester en wethouders tegen
de toepasing van voormelde procedure.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 10 febr. 1987.

zoekt

medewerker
m. of vr., leeftijd plm 18 jaar

voar plm 30-urige werkweek

Bolliciaties S.V.D, schriftelijk (NIET
telefonisch) aan

CONCORDIA B.V.

Raadhuisstraat 36 Telefoon 05753-1461

Voor familie- en handelsdrukwerk
DRUKKERIJ WOLTERS - Tel. 1455

AUTOSLOPERIJ
GEBR. VRIEZE
NUverheids 8 - Zelhem
heeft in voorraad duizen-
den onderdelen van alle
merken auto's. r
Tevens nog sloopauto's ge-
vraagd.
Tel. 08342-3473

HET ADRES voor

kwaliteitshooi en

stro

H. OFFENBERG
Hesterweg 10 - Varsselder
Tel. 08356-85664



S1ERHEESTKRS
HEIDEPLANTEN
LAANBOMEN

CONIFEREN
BOZEN
VRUCHTBOMEN
BOSPLANTSOEN
HAAGBEPLANTING

POTOROND
GAZONGRASZAAD
BPORTVELDMENGSEL

COMPOST
TURFMOLM
TUINTÜRF

VASTE PLANTEN
TUINONTWERPEN
TUINAANLEG
TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hof straat 7 • Hengelo GM
TeL 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde sport
gpatetraat 18, Hengelo OU

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
dieptereiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f 10.— p. dag:

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Qld
Telefoon 05753-1800

Ons voordeel-lijstje
J J •••

voor uw
Geroosterde ACHTERHAM

100 gr

Ardenner BOTERHAM-
WORST 100 gr

ACHTERHAM
vacuüm

AH PIZZA SALAMI

100 gr

320 gr

198
98

159
275

AH YOGHURT DRINK
3 smaken liter

AH PERLA MILD KOFFIE
snelfilter 2x 250 gr

AH SLAOLIE
liter

AH ZAANSE BESCHUIT
rol

129
639
149
79

LAXTON

heerlijke handappel ...250
Geschrapte WORTELTJES

500 gr

Magere
5 RUNDERLAPPEN

WIT - TARWE - VOLKORENBROOD

gratis gesneden

VOLKOREN met sesam of maanzaad

gratis gesneden

190
190

kilo

Zaterdagvoordeel:
Malse BIEFSTUK

100 gr

Ma. - di. 16 en 17 febr.

Mager ZUURKOOLSPEK
500 gr

169

298

FLORIJN JONGE JENEVER

liter

ALWAYS MELLOW WHISKY

fles 0,7 liter

1785

1645

afber-'t heijn

Aanbiedingen
geldig van donderdag
t/m zaterdag a.s.
bij Albert Heijn,
Raadhuisstraat 4,
Hengelo.

l

DE KAASPLANK

BINNEN- EN BUITENLANDSE KAAS
op de vrijdagmiddagmarkt

500 gr Maas/ander,
25% minder zouf 6.75

500 gr 30+ boeren Lei d se, oud 8.50

700 gr Kern hem 1.90

Bak ƒ e zure zu/t 7.75

Pof b/oemen/ioning 4.50

Tot ziens

„ D E K A A S P L A

's Lands grootste kruidenier blijft ook in de Raadhuisstraat 4, Hengelo op de kleintjes letten.

re koop gevraagd: Zondag 15 febr.: Winter Masters Motorcross te Venray
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptaf els
Oude taf els met ronde poten
Oude stoelen met blezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel Inventarissen

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a
Hengelo G - TeL 05753-2524

BOSTEL: melkdrtfvend

MAISGLUTEN
gehalteverhogend

VEZELS
Goedkope V.E.M, voor uw

mestvee

BIJPRODUKTEN

voor zelfmengers

HOOI EN STRO
enz. enz. enz.

A. JANSSEN
Toldijk - Tel. 05755 1482

SOEPENBERG
FOURAGES

Wereldkampioen Dave Strijbos, hier in aktie, komt ook in Venray aan start van de Winter M asters Motorcross

JAARVERGADERING „LOOFT DEN HEER"

In „Ons Huis", ook haar repetitieruimte hield de chr
zangvereniging ,Loo£t den Heer" haar jaarvergade-
ring. In zijn openingstoespraak heette voorzitter A.
Scftolten alle leden hartelijk welkom en memoreerde
hij het zo plotseling overlijden van B. Lubbers, in
wiens persoon 't koor 'n zeer goede zanger had verloren
De secretaresse mevr. R. Walgemoet-Wagenvoort
las de notullen en het jaarverslag voor, waarin de
aktiviteiten van het afgelopen jaar nog weer eens
voor het voetlicht werden gehaald.
Penningmeester J. Schuurman deed verslag van de
financiële zijde van de vereniging. Hij kon een prettig
geluid laten horen, er was een batig saldo. Dit goede
resultaat is o.a. te danken aan de doorlopende oud
papier-aktie, die telkens toch wat in het laatje brengt

Het werk van de penningmeester was gecontroleerd
door de kascommissie T. Roenhorst en R. Pelskamp
die alles in prima orde hadden bevonden. De voor-
zitter dankte de secretaresse en penningmeester en de
kascommissie voor hun werk.
Bij de bestuursverkiezing werd J. Schuurman die af-
tredend en herkiesbaar was met algemene stemmen
herkozen.
W. Bloemendal-Zemmelink zette 3 leden in het zon-
netje die in 2 jaar nooit hadden verzuimd de repe-
tities te bezoeken en ze vond dat dit wel een attentie
waard was, die dan ook aan de 3 werd aangeboden.
Bij het punt bespreking programma kwamen de
tongen pas goed los. „Looft den Heer bestaat dit jaar
80 jaar en dat was aanleiding tot vele discussies wat

te doen om dit jubileum op waardige wijze te vieren.
Vele suggesties werden gedaan en uiteindelijk werd
besloten de medewerking te vragen van het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet en een bekend mannenkoor.
Zo'n programma kost wel het een en ander en om de
kosten te kunnen betalen werd een commissie be-
noemd die met plannen moet komen om akties op touw
te zetten om de kas te spekken in deze. Gedacht wordt
aan verkoop op de braderie en nog meer akties.
De medewerking aan het Unicef concert werd bespro-
ken, evenals het deelnemen aan een winterzangavond
op 10 febr. in Vorden. Verder wordt dit jaar medege-
werkt aan het kerstconcert en de kerstnachtdienst.
De vereniging kan altijd nieuwe leden gebruiken en
daarom wordt een beroep gedaan op de mensen om
lid van „Looft den Heer" te worden. Men is altijd
welkom. De repetities zijn op maandagavond van 8
tot 10 uur in „Ons Huis".

VERBETERING PARTICULIERE HUUR-
WONINGEN

Per l januari 1987 is een nieuwe rijkssubsidieregeling
voor de verbetering en groot-onderhoud van huur-
woningen van ondere andere particuliere verhuur-
ders in werking getreden.
Op basis daarvan wordt aan de particuliere verhuur-
ders een bijdrage in eens verstrekt in de kosten van
de te treffen voorzieningen.
Voorwaarde daarbij is dan wel, dat de voor het be-
treffende jaar aan de gemeente beschikbaar gestelde
financiën toereikend zijn.
Voor het bepalen van het benodigde budget is het ge-
wenst te weten welke particuliere verhuurders, met
eigendommen in deze gemeente, voornemens zijn hun
huurwoning te (doen) verbeteren of daaraan groot
onderhoud te plegen, in welk jaar de voorzieningen
zullen worden getroffen en wat de kosten daarvan
zullen zijn.
U wordt verzocht uw voornemen schriftelijk kenbaar
te maken aan het college van burgemeester en wet-
houders van Hengelo, postbus 200, 7255 ZJ Hengelo G

STRATENVOLLEYBAL VAN DVO AL 10 JAAR
EEN FIJNE AANGELEGENHEID

In de loop van de jaren is de deelname aan het straten
volleybaltournooi van DVO flink gestegen. Zo namen
ditmaal 66 teams deel die samen heel wat wedstrijden
hebben gespeeld. Al 10 jaar lang staat DVO met een
goede organisatie borg voor een enorm fijn recreatief
volleybaltournooi met vaak spannende wedstrijden.
Vrijdag 30 januari werden in een overvolle sporthal
de Kamp de finales in de verschillende categoriën
gespeeld.

Bij de jeugd werd na een spannende strijd Vordense-
weg eerste, door de Aaltenseweg te verslaan.
De dames recreanten van DVO haalden in hun finale
de eerste plaats. De strijd tussen Aaltenseweg en
Kervelseweg bij de heren had een spannend verloop.
•Beide ploegen wisten een set te winnen, waardoor er
een beslising moest worden gespeeld waarin de Ker-
velseweg de winst naar zich toe trok.
Wethouder Hooman reikte voor veel toeschouwers de
prijzen uit, waarna men nog lange tijd gezellig bijeen
bleet

Deze wedstrijden zijn een rasechte propaganda voor
de volleybalspart.

Zondag 15 februari a.s. staat de opener van het inter-
nationale motorcross-seizoen in Nederland voor de deur:
de Winter Masters Motorcross te Venray.
Op het circuit „De Peel" aan de Middenpeelweg te Ven-
ray staat het allemaal te gebeuren. De titel van deze
motorcross zegt genoeg, want er komen inderdaad
Masters of motorcross (ofwel kanjers van rijders) aan
start. De deelnemerslijst spreekt wat dat betreft voor
zichzelf.
De organisatie van deze wedstrijd is in de vertrouwde
handen van de S.M.C. ,Venray".
De aanvang van de wedstrijden is om 13.00 uur, terwijl
er van 10.00 tot 12.00 uur getraind wordt en het pro-
gramma ziet er als volgt uit: internationalen 250/500 cc,
internationale trikes en 500 cc nationalen groep B.
In de 500 cc klasse internationalen wordt de wedstrijd
verreden over 3 manches van 25 min. -f l ronde, ter-
wijl de trikes en 500 cc nationalen elk 2 manches van
20 min. -f l ronde rijden. Het programma wordt ge-
opend om 13.00 uur met Ie manche van de internatio-
nalen en zo vervolgens de beide andere klassen.
Het deelnemersveld van deze Winter Masters Motor-
cross ziet er indrukwekkend uit. Alle Nederlandse top-
pers zoals Kees van der Ven, Gert Jan van Doorn,

wereldkampioen Dave Strijbos en John van de Berk
komen tegen elkaar in de strijd. Benieuwd wie er het
eerst in conditie is. Spannend gaat het in elk geval
wel worden tussen deze toppers. Carlo Hulsen is
evhter ook een man om op te letten. Dit jonge talent
diende zich het afgelopen seizoen hoopvol aan. Niet
vergeten moeten worden de oude rotten Peter Herling
en Gerard Rond. Zij zijn altijd kwaaie rakkers.
Verder Johnny Pon jee, Leo Combee, Alwin van
Asten en vele anderen. Al deze Nederlanders zullen
het tegen een zeer sterke butenlandse afvaardiging
moeten opnemen, zoals de Finnen Pekka Vehkonen,
Ismo Vehkonen, Mika Kouki. Uit Engeland komen
Robert Herring, Andy Nicholls, Jaryd Smith. Duits-
land stuurt Micheal Heutz, Roland Diepold. Uit Bel-
gië komen André Vromans, Walter van Rompay.
Zweden is vertegenwoordigd door o.a. Peter Hansson
En Corrado Maddi zal proberen de Italiaanse kleuren
hoog te houden. Ook komen er een drietal Tsjechen
Sar en Mortensen uit Denemarken wil ook gaan pro-
beren zo hoog mogelijk te eindigen.
Al met al een zeer sterk deelnemersveld en het be-
zoeken van deze cross meer dan waard.

PRINS VAN KEIDARPERS SCHENKT KOFFIE EN
REIKT ONDERSCHEIDINGEN UIT

Belofte maakt schlud luidt het gezegde en zo oordeel-
de ook de nieuwe Prins van de karnavalsvereniging
„de Keidarpers", Prins Gozewijn.
Tijdens een onlangs gehouden prinsenpresentatie was
met wethouder Hooman „overeengekomen" dat de
Prins tijdens de eerstkomende vergadering van de ge-
meenteraad, koffie zou schenken, anders een vaste
taak van gemeentebode G. Wolsink.
Na het formeelschorsen der vergadering kwam het
prinselijk gezelschap in vol ornaat met hofdames,
adjudant, narren en dansmarietjes de raadszaal binnen
Na een gloedvolle toespraak kwam het hoge woord
eruit dat de Prins koffie kwam inschenken en onder-
scheidingen uitreiken.

De voorzitter van de raad reageerde attent en onder-
scheidde de Prins met de steen der wijzen als aan-
denken aan de wijze raad van dertien gemeenteraads-
leden tegenover de Raad van Elf.

Burgemeester van Beeck Calkoen en zijn college had-
den er de grootste schik in, met in hun kielzog de
raadsleden, die ook netjes koffie met gebak geser-

veerd kregen. Een ludieke onderbreking van de be-

raadslagingen in Hengelo's gemeenteraad.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
HENGELO GLD, 3 FEBR. 1987

In zijn openbare vergadering van 3 febr. 1987 heeft de

gemeenteraad van Hengelo Gld: l vastgesteld de notu

len van de raadsvergodering van 2 dec. 1986; 2 be-

sloten tot wijziging van de gemeenschappelijke rege-

ling van de regionale woonwagencentra Oostelijk Gel-

derland; 3 besloten tot wijziging van de gemeenschap-

pelijke regeling regionale vuilverwerking Oost-Gelder-

land; 4 een voorstel aangenomen inzake de behande-

ling van het beroep, ingesteld tegen het bestemmings-

plan „Oosterwijkse Vloed 1983"; 5 besloten tot het

verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 74

van de Wet op het basisonderwijs inzake herstel hek-

werk nabij de St Bernardusschool te Keijenborg;

6 besloten tot wijziging van de regeling met de N.V.

PGEM inzake de openbare verlichting.


