
61e jaargang no 38 dinsdag 15 sept. 1992 UITGAVE-.
DRUKKERIJ WOLTERS

Reg elinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 7f i

dik bevleesde
Hips

9 Q<>
fcivv500 gram

Sukadelappen Vleesribbetjes

fait/V500 gram 1 kg

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

5.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Bruggink
< RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week R

3B
>

*r,

j wit of bruin van 0.65 voor Q.5Q '

\ KOFFIEBROODJES \
van 1.50 voor J.25 3

HWHVM 30 MVA 3HIHVM 3U

Kerkstraat 6

Roomwitte verse
CHAMPIGNONS 'A kilo 2.50

Nieuw Zeelandse KIWI'S
10 voer 4.98

Nieuwe oogst ELSTAR

3 kilo 4.98

Uit de KAASHOEK:

Lekkere OUDE KAAS
heel kilo 13.95

BOEREN 20+ KAAS
DE KAAS VOOR DE LIJNERS

'/2klio 8.95
BRIE vers van het mes
60+ 100 gram 1.59

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

WITLOFSALADE 500 gr 4.98

PITTIGE BLEEKSELDERIJ

500 gr 4.98

Kant klaar ANDIJVIE STAMPOT
heel kilo 9.98

TOT ZIENS

De RRRR is
weer in de
maand, maar
dat wist u al!
Weet U ook dat wi] heerlijk suikorarm
Roomboter-amandel speculaas bakken

( Daarom deze week 10% kortingop^

* Suikerarm speculaas ook
geschikt voor diabetici

* verder maken wij voor dieet:
Amandelkoekjes, gevulde Koeken,
Appelflappen, Bavaroise gebak
(3 soorten), Slagroomsoezen,
Slagroomcakegebak

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

Ook voor dieet de zaak voor mensen
met smaak

Bloemen
verkoopkas

BUITEN CHRYSANTEN
1 bos 3.00 • 2 bos 5.50

3 bos 7.95 • 4 bos 10.-

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Magere RUNDERLAPPEN
500 gram 9.60
SATé SNITSELS
per stuk

FIJNE LEVERWORST
100 gram

ONTBIJTSPEK
100 gram

2.05

0.95

1.40

Optiek Groot Kormelink
GESLOTEN

Voor noodgevallen met bril of lenzen kunt u
eventueel naar fa. Hetzel in Ruurlo, tel. 05735-
1203. Die heeft dezelfde merken lenzen als U
van ons gebruikt en dinsdag 22 september zijn
wij weer normaal geopend.

GROOT KORMELINK
brillen «n contactlenzen

Hengelo O. Spalstraat 27 Telefoon 05763 -1771

's maandags gesloten

,AJGROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T van den Hul
Hengeto G Spatetraat 27 - Telefoon 057534036

puur kwaliteit!

5 kg 7.OO

Alkmcne skg 4.5O

Hand en Stoof peren

Aardappelen Bildtstar

"Natuurlijk lekkerder"

Maandag en woensdag gesloten.

Ct Fruitlxxlrijl Horstink
Pnnsenmaatweg 3
tel 05755-1643
b.g.g 1243

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR

Belastingadviesbureau

Mr. C. 4. H. van den Brink

* Fiscale advisering
* Bedrijfsjuridische advisering
* Fiscale procedures
* Fiscale aangiften

Kerkhofweg 17 7221 AE Steenderen
Tel. 05755-1816 - 'Fax 05755-2614

l feestaktie
5 JAAR DRIEVETOL

van 9 sept tot Woktl

Wij zijn er weer uit Oostenrijk.
Donderdag 17 september gaan wij weer open.

Speciale aanbieding

lingen
specialiteit uit Oostenrijk, deze week 0.95

Verder hebben wij weer volop Sp6 C 1113.3.S

4.25deze week 250 gram

Weekend aanbieding

Roomboter amandeis^aaf 5.95

NNIND^OLEN BAKKERS

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1200
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Wij zijn ontzettend blij en dankbaar met de

geboorte van

MAAIKE

10 steptember 1992.

Han, Linda, Arjan en Petra Oortgiese

Broekstraat l la,
7223 KK Baak,

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

zoon en broertje

Leroy Thomas

Wij noemen hem ROY

6 september 1992.

Henk, Maria en Sanne Berendsen

Heideweversweg 2a,
7255 LV Hengelo Gld.

Een wonder is ons geschonken,

nog 20 teer en klein.

Dat het in de wereld

een zonnestraal mag zijn.

Heel dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

KIM

Kim is geboren op 8 september 1992.
Zij weegt 3400 gram en is 53 cm lang.

Teun, Thea en Joanne Hiddink

Beekstraat 2,
7255 KS Hengelo Gld.

VMM MEERBEEK

en

JOLANDA JANSEN

gaan trouwen op donderdag 24 september 1992 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 12.00

uur in de Hervormde Kerk te Ruurlo.

Hierbij nodigen wij U uit op onze receptie van 14.30
tot 16.00 uur in zaal Mentink, Groenloseweg 57,

7261 KK Ruurlo.

Ons adres blijft: Scheiddijk 2,7263 S V Mariënvelde

gem. Ruurlo

Bloemen en planten vinden wij fijn,

maar daarvoor is ons huisje te klein.

DANKBETUIGING

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van

GEERTRUIDA GROOTBOD-HARMSEN

betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condo-
leances waren voor ons een grote troost.

B. H. GROOTBOD

kinderen en
kleinkinderen

Raadhuisstraat 11,
Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Voor de talrijke gelukwensen ter gelegenheid van
de viering van het 40-jarig dienstjubileum en het
afscheid als gemeentesecretaris, zijn wij U allen

zeer erkentelijk.
Hieraan zullen wij met groot genoegen blijven

terugdenken.

K. VERHOEFF
G. VERHOEFF-LOOTSMA

Dierenartsenpraktijk
Hengelo Gld.

Vanaf heden breiden wij onze spreekuren voor
gezelschapdieren uit:

avondspreekuren:
maandag 19.00-19.30 uur

donderdag 19.00-19.30 uur

middagspreekuren:
maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

Tevens is er PAARDENspreekuur maandag
van 19.00-19.30 uur op de Broenenbergweg 4 te
Keijenborg en volgens telf. afspraak.

Praktijkadres:
Koepelberg 2, 7255 DN Hengelo Gld.
Tel. 05753-1420.

Er zijn nog enkete plaatsen vrij voor de

KNIP- EN NAAILES

dinsdagmiddag en donderdagavond

Tevens voor de

10 lessen NAALDTECHNIEKEN
Het maken van zakken, splitten, kragen enz.

op donderdagmiddag

RIEK EN ANGELIQUE JANSEN
Steenderenseweg 4, Hengelo Gld, 05753-2056

BOB GEMEENTE HENGELO
K> l̂ Provincie Gelderland

mg 1 1 Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
^Jl£^y Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1 118

INFORMATIERUBRIEK
*************************************************

| COLLECTEN'

Volgens het collecterooster 1 992 worden
de komende periode de volgende
collectes gehouden:
13 t/m 19 september - Prinses Beatrix
Fonds
20 t/m 26 september - Nierstichting Ne-
derland
27 september t/m 3 oktober - Geestelijk
Gehandicapten.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,
ter inzage op werkdagen van 08.30 tot
1 2.00 uur en van 1 4.00 tot 1 6.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de
bibliotheek, Sterreweg 1 4.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1 541 ,
toestel 26.

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente
Hengelo maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 1 9a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat burge-
meesteren wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen
als bedoeld in artikel 1 8a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan de bouw-
plannen van:
1 . R. J. Piek, Kreunenskamp 9 te Hengelo,
voor het uitbreiden van de garage.
2. H. R. Limbeek, Hogenkampweg 10 te
Keijenborg, voor het plaatsen van een
tuinhuisje.
De aanvragen om vergunning liggen met
ingang van 17 september 1992 gedu-
rende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(afdeling Grondgebiedszaken) voor een
ieder ter inzage. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kan een ieder schrif-
telijk bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vrijstelling indienen bij burge-
meester en wethouders.

Hengelo, 1 5 september 1 992
De burgemeester voornoemd.

AFKONDIGING
VERORDENING

Burgemeester en wethouders van
Hengelo maken bekend, dat met ingang
van 17 september 1992, gedurende drie
maanden op de afdeling Grondgebieds-
zaken van de gemeente-secretarie voor
een ieder ter inzage is gelegd en tegen
betaling der kosten algemeen verkrijg-
baar gesteld, de op 25 augustus 1992
vastgestelde verordening tot wijziging van
de "verordening behandeling Arob-voor-
schriften gemeente Hengelo Gld.". De
wijziging treedt in werking op 1 oktober
1992.

Hengelo, 15 september 1992
Burgemeester en wethouders voor-
noemd.

AKTIE TANKSLAG
De uitvoering van de Aktie Tankslag start in de
gemeente Hengelo op 21 september en loopt door
tot 8 oktober 1992. In deze periode worden 159
ondergrondse en 1 1 bovengrondse olietanks on-
schadelijk gemaakt, zodat bedreigingen voor het
milieu worden weggenomen. De eigenaren van de
tanks werken vrijwillig aan de aktie mee. Gekozen
kan worden voor het geheel verwijderen van de tank
of het vullen van de tank met zand. De gemeente
verstrekt een bijdrage van ƒ 400,- voor elke gesa-
neerde ondergrondse olietank. Voor het verwijde-
ren van tanks gelegen in de grondwaterbescher-
mingsgebieden 't Klooster of Olde Kaste geldt zelfs
een bijdrage van ƒ 1000,-. Het bedrijf Isotank uit
Opijnen draagt zorg voor de uitvoering. Voor de
subsidie komen alléén tanks in aanmerking die in
het kader van de gemeentelijke Aktie Tankslag
onschadelijk worden gemaakt door Isotank. Isotank
neemt ongeveer een week voor de datum waarop
de tank onschadelijk wordt gemaakt kontakt op met
de deelnemers aan de aktie. Voor meer informatie
over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u kontakt
opnemen met Isotank, tel. 04181-1932. Voor na-
dere informatieoverde Aktie Tankslag kunt u kontakt
opnemen met de afdeling Grondgebiedszaken van
de gemeente Hengelo, tel. 05753-1541 .

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat bij hen aanvragen zijn ingekomen van:

H. Kemper, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, voor een varkensmesterij, konijnenmesterij en rundveehouderij,
gelegen aan Schapendijk 6 te Hengelo;
Maatschap Luesink, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en/of wijzigen van een melkrundveehouderij, fokzeugenhouderij
en varkensmesterij, gelegen aan Elferinkdijk 3 te Hengelo.
De aanvragen liggen ter inzage van 16 september 1992 tot 16 oktober 1992.
Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 6 oktober 1 992 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest,
zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen

Hengelo, 15 september 1992.

| PUBLIKATJES WET AROB |
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 2 t/m 8 september 1 992 waar egen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden
ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen

aan: ten behoave van:

J. H. A. Nijenhuis, Asterstraat 23, Hengelo Gld het vergroten van een berging

J. W. Woerts, Varsselseweg 10, Hengelo Gld het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een agrarische bedrijfs-
woning

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebiedszaken.

| INFORMATIE OMTRENT INVOERING VAN HET BpUWpESLUIT |

NIEUWE SPELREGELS VOOR BOUWEN EN VERBOUWEN
Informatie van u,w gemeente
1 e uitgave
Vanaf 1 oktober 1 992 gelden overal in Nederland nieuwe spelregels voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Niet altijd is een bouwvergunning meer
nodig, soms is het voldoende een bouwwerk bij de gemeente te melden. Bedrijven en burgers die willen bouwen of verbouwen, krijgen met deze nieuwe
regels te maken. En dat is best even wennen.
Deze brochure vertelt u (in 4 aparte uitgaven) in het kort wat er allemaal verandert en hoe u moet handelen bij het aanvragen van een bouwvergunning
of het melden van een bouwwerk, Mochten bepaalde zaken u toch niet duidelijk zijn. aarzel dan niet uw gemeente om nadere uitleg te vragen. Dat doet
men graag.
Een minder ingewikkelde procedure
Wie in Nederland wil gaan bouwen of verbouwen mag dat tot nu toe meestal alleen met schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester
en Wethouders (B&W) van de gemeente. Voor bijna elk nieuw bouwwerk en elke verandering aan bestaande woningen of gebouwen, is een
bouwvergunning nodig. Daar is niemand meer gelukkig mee. De procedure is ingewikkeld, kost vaak veel tijd en geeft soms ook veel onzekerheid.
Voldoende reden dus om er wat aan te doen. Een minder ingewikkelde procrdure voor bouwvergunningen vormt de kern van de nieuwe Woningwet die
op 1 oktober van kracht wordt. Hierin maakt de wetgever onderscheid tussen drie soorten bouwwerken:
1. Vergunningsvrije bouwwerken; 2. Meldingsplichtige bouwwerken; 3. Vergunningsplichtige bouwwerken.
Voor elke categorie gelden bepaalde regels. Verderop in deze brochure gaan we daar nader op in.
Overal dezelfde bouwkundige eisen
Tegelijkertijd met de nieuwe Woningwet geldt vanaf 1 oktober het Bouwbesluit. Hierin staan de bouwkundige eisen waaraan bouwplannen minimaal
moeten voldoen. Het Bouwbesluit vervangt de bouwkundige voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften blijken per
gemeente nogal eens te verschillen. Met de komst van het Bouwbesluit is dat allemaal verleden tijd. Voor het hele land gelden dan dezelfde bouwkundige
eisen.
WERKEN WAARVOOR U GÉÉN BOUWVERGUNNING NODIG HEBT
Vergunningvrije bouwwerken
De nieuwe Woningwet noemt een aantal bouwwerken waarvoor vanaf 1 oktober geen bouwvergunning meer nodig is. U kunt uw (ver)bouwplan dus gaan
uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van B&W. We praten dan over vergunningvrije bouwwerken.
Op deze regel geldt één uitzondering. Bouwen bij, in of aan een monument mag nooit zonder vergunning!
Vergunningvrije bouwwerken zijn meestal ktein en doen daarom de directe omgeving niet of nauwelijks kwaad. Wel moet zo'n bouwwerk voldoen aan
de technische eisen die het Bouwbesluit stelt - vooral waar het gaat om de sterkte van cle constructie. Blaast bijvoorbeeld de eerste de beste windvlaag
uw bouwwerk omver, dan zit u goed fout. De gemeente kan u in dat geval dwingen het werk af te breken of zodanig aan te passen dat het geen gevaar
meer oplevert. Voorkom dus onnodige kosten!
ad. 1 De bouwwerken waarvoor geen vergunning nodig is zijn opgesomd in artikel 43 van de herziene Woningwet. Hieronder wordt in kort weergegeven
welke bouwwerken dit zijn:
- het gewone onderhoud aan bouwwerken; - het op zij- of achtererf van een woning of ander gebouw bouwen van een bouwwerk waarvan de hoogte
niet meer dan 1 meter en de bruto oppervlakte niet meer is dan 2 vierkante meter, mits het zij- of achtererf daardoor niet meer dan 50% is bebouwd (bijv.
dierenverblijven, kleine groentekasjes); - het op een erf van een woning of ander gebouw bouwen van een carport met een hoogte van max. 2,70 m. en
een bruto-oppervlakte van max. 20 vierkante meter, mits het aansluitende erf daardoor niet meer dan 50% is bebouwd; - aanbrengen van veranderingen
van niet-ingrijpende aard, met dien verstande dat de veranderingen geen betrekking hebben op de draagconstruktie van een bouwwerk en geen
uitbreiding van de bebouwde oppervlakte plaatsvindt en het bestaande gebruik gehandhaafd blijft (bijv. dakraam, kleine dakkapel, verwijderen en
plaatsen van niet dragende binnenwanden, vervangen van een kozijn door het zelfde kozijn); - plaatsen van tuinmeubilair tot een max. hoogte van 2 m.
(bijv tuinkabouters en schommels); - plaatsen van een antenne die van de voet afgemeten geen grotere hoogte hebben dan 5m. Verder schotelantennes
die geen grotere diameter hebben dan 1 m. ; - plaatsen van een erf- of terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn tot een max. hoogte van 1 m. en achter
de voorgevelrooilijn tot max. 2 m. hoog (bijv. schuttingen).
U twijfelt. Wat te doen?
U twijfelt of uw voorgenoemn bouwwerk wel vergunningvrij is. Doe dan navraag bij de ]emeente! Bij overkappingen met een open constructie en niet-
ingrijpende veranderingen is navraag bij de gemeente zelfs van harte aan te bevelen. De gemeente kan u precies zeggen wat zij verstaat onder "een
open constructie" of "niet-ingrijpend". Zo voorkomt u problemen achteraf.
WERKEN DIE U MOET MELDEN OM TE MOGEN BOUWEN
Meldingplichtige bouwwerken
Er is een tweede soort bouwwerken waarvoor vanaf 1 oktober geen bouwvergunning meer nodig is. Dat zijn de meldingplichtige bouwwerken. Voor
meldingplichtige werken gelden wel enige regels, maar dat zijn er minder dan bij vergunningplichtige bouwwerken.
Een opsomming van meldingplichtige bouwwerken treft u niet aan in de nieuwe Woningwet, maar in het Besluit Meldingpichtige Bouwwerken. Dit Besluit
is een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur. Deze is algemeen bindend. Dat wil zeggen: waar u ook woont in Nederland, voor de in dat Besluit
genoemde bouwwerken geldt altijd de meldingplicht. Komt uw bouwplan dus overeen met een in dat Besluit genoemd bouwwerk en de daarbij vermelde
voorwaarden, dan valt uw bouwplan onder de meldingplicht,
ad 2. Welke bouwwerken en bouwactiviteiten bent u nu verplicht te melden bij de gemeente? We zetten ze op een rij:
- plaatsen van een bijgebouw bij een woning of een ander gebouw waarvan de bruto-inhoud niet meer is dan 50 kubieke meter, de breedte niet meer
is dan 3 m., de hoogte niet meer is dan 2,70 m., de voorgevel van het bijgebouw minimaal 3 m. achter voor de voorgevel van de woning of ander gebouw
moet liggen, het aansluitende erf daardoor niet meer dan 50% is bebouwd; - aan- of uitbouwen aan een zij- of achtergevel van een woning of ander gebouw
waarvan de bruto-inhoud niet meer is dan 50 kubieke meter, de breedte niet meer is dan 3 m., de hoogte niet meer is dan 2,70 m., de gevel van de aan-
of uitbouw minimaal 3 m. achter voor de voorgevel van de woning of ander gebouw moet liggen, de oppervlakte niet tot gevolg heeft dat de
bestemmingsplanvoorschriften met betrekking tot de bebouwde oppervlakte met meer dan 1 5% wordt overschreden; - een dakkapel voorzover gelegen
op het achterdakvlak waarvan de breedte niet meer is dan de helft van d breedte van het dakvlak, de bovenzijde ten minste 0,5 m. onder de noklijn komt
te liggen, de onderzijde in het dakvlak is geplaatst; - een schotelantenne met een maximale diameter van 2 m. en een maximale hoogte van 3 m.; - het
aanbrengen van een zonwering of rolluik aan een woning of een ander gebouw,
ad 3. Bouwwerken die niet onder de twee bovengenoemde categorieën vallen zijn vergunningsphchtig.
Let op: Bouwwerken, waarop de gemeentelijke- of provinciale Monumentenverordening of de Monumentenwet van toepassing is, zijn altijd
bouwvergunningsplichtig.
Wii adviseren u te allen tiide met ons kontakt oo te nemen om te bepalen of een bouwwerk vergunningsvrii. meldingsplichtig of veripunningsplichtig is.
Dit versterkt de samenwerkina tussen u als bouwer en wij als toetser van de wettelijke voorschriften. Een aoede samenwerking betekent dat dit ten goede
komt van het uiteindelijke produkt.
De eerstvolgende keer zullen wij u op de hoogte brengen van de te volgen procedure na 1 oktober a.s.
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Grondgebiedszaken ter gemeentesecretarie.

C.J.V. „Jong Hengelo"
De clubs beginnen deze week weer.

Dinsdagavond 17.30-18.30 uur

jongens + meisjes 7 en. 8 jaar

Woensdagavond 18.30-20.00 uur

jongens + meisjes 9 en 10 jaar

Donderdagavond 18.30-20.00 uur

jongens + meisjes 11 en 12 jaar

Voor informatie: M. Peelen, tel. 1050

Uideo-ltut
GEZOCHT:

medewerk(st)er
Leeftijd tussen 17 en 22 jaar

Voor de maandag en/of dinsdag van 14.00 tot

20.00 uur

Inlichtingen: EEF BEEK - Tel. 05753-3636

GESLAAGD

Peter Verhoeff, afkomstig uit Hengelo Gld, ontving
op 27 aug. het diploma voor het doctoraal examen
landschapsarchitect. Daarmee behaalde hij de tittel
van landbouwkundig ingenieur. Hij studeerde aan de

Landbouw Universiteit te Wagteningen, Vakgroep

Ruimtelijke Planvorming

BINGO MIDDAG ANBO

De ANBO-afdeling Hengelo Gld start het winter-
seizoen voor haar leden met een bingo.
De middag wordt gehouden op woensdag 16 sept.
om 2 uur in sporthal „dfe Kamp".

Ribiappen

Achterham

Hamworst
WEER VOORRADIG

eigengemaakie rookworst

500 gr 8.95

100 gr 2.30

100 gr 1.40

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320



BEKIJK HENGELO EENS VANUIT EEN ANDERE HOEK!

GRATIS RONDVLUCHT
bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto

in de periode van 15 sept. t.e.m. 31 okt.

Op 31 oktober kunt U (tijdens de najaarskermis) gratis een
rondvlucht per helicopter maken boven Hengelo Gld
indien U nu een auto koopt bij garage Ridderhof

Wij wensen U alvast

een prettige vlucht

AUTOMOBIELBEDRIJF
Bleekstraat 14

HENGELO GLD

Tel. 05753-1947

Van 28 oktober t.e.m. l november a.s. wordt in

Hengelo Gld een NAJAARSK£RMIS gehouden

Een zeer bijzondere attraktie is de gelegenheid

om op zaterdag 31 oktober in een helicopter

een rondvlucht boven Hengelo te maken.

Nadere bijzonderheden hierover volgen nog.

Onderstaande zaken en ondernemingen haken
op dit spectaculaire evenement in door waarde
bonnen uit te geven.

Albert Heijn supermarkt, Raadhuisstraat
Besstelink eiectro, Raadhuisstraat
Derksen Wide fashion, Spalstraat
Disbergen kinderkleding, Ruurloseweg
Edah supermarkt, Raadhuisstraat
Fleur Decor bloemen, Kerkstraat
Grand café „de Egelantier", Spalstraat
Grootbod woninginrichting, Raadhuisstraat
Harmsen ijzerwaren, Banninkstraat

Slijterij 't Hoekje, Spalstraat
Harmsen Vakschilders, Spalstraat
Jansen huish. artikelen, Bleekstraat
Köhler-Wissink, juwelier-optiek, Spalstraat
Bakkerij Kreunen, Kerkstraat
Kuipers groente en fruit, Spalstraat
Hotel Langteler, Spalstraat
Hotel Leemreis, Spalstraat
Lentferink herenkleding, Spalstraat
v.d. Mond zelfbediening, Ruurlo^eweg

Garage Ridderhof, Bleekstraat
Regeiinks schildersbedrijf, Raadhuisstraat
Roztegaarde Sport en mode, Spalstraat
Tacx schoenmode, Raadhuisstraat
Temmink vakfotograaf, Spalstraat
Vishandel „Hengel", Raadhuisstraat
Kapsalon van Onna, Kerkstraat
Schröder mode, Kerkstraat
Wolters boekhandel, Kerkstraat
Winters eiectro, Spalstraat
Kapsalon IJsseldijk, Spalstraat

Zwevterink fietsspecialist, lekink
Drogisterij Lenselink, Kerkstraat
Kapsalon Lurvink, Ruurloseweg
Speelgoedhuis „de Drievetol", Spalstraat

Deze aktie loopt tot eind oktober. Knip dus
advertentie uit en u weet waar u voor korting

of een gratis vlucht moet zijn.

Mochten er nog zaken bijkomen, dan maken

wij dat via d"e media bekend.

PR-commissie Hengelo Old, tel. 1924

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

Witte en rode kool

Uien

Prel

Cox appelen

kg 0.43

5 kg 1.45

kg 0.75

3 kg 2.75

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

di. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur

vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur

za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Ledenvergadering

Schutterij Eendracht Maakt Macht
dinsdag 22 september 1992

in zaal vd Weer, Spalstraat 1

te Hengelo Gld, aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening wrn. voorzitter.
2. Jaarverslag.
3. Notulen jaarvergadering 1991.
4. Verslag penningmeester.
5. Bestuursverkiezing: niemand aftreedbaar.

Het bestuur stelt de volgende kandidaten
voor een bestuursfunctie binnen de E.M.M,
de heren G. J. Oosterhuis en D. Brink. Evt.
mede/tegenkandidaten kunnen zich opge-
ven een uur voor aanvang van de vergade-
ring.

6. Pauze.
7. Nabespreking kermis 1992.
8. Behandeling ingekomen stukken.
9. Rondvraag.

Open ïtuis

Woensdag 16 sept. a.s,
show van onze

HERFST-EN

WINTERKOLLEKT1E

's morgens om 10.00 uur

's middags om 14.00 uur

MODE, DIE GEDRAGEN EN

BEKEKEN MAG WORDEN

Uw stoel, kopje koffie en drankje

staan voor U klaar!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Te koop Opel Kadert
1200 D, 1980, sport uitv.,
APK tot 5-1993, prijs
f 1850.—. Tel. 05753-1162

Gevraagd zelfst. hulp in de
huishouding in de Veld-
hoek, voor donderdag^- of

vrijdagmorgen. Tel. 05736
1570, na 17.00 uur

Te koop 1.70 ha zware
mais gelegen aan de Hol-
terveldseweg 6 te Hengelo
Briefjes inlteveren vóór
19 sept. H. Groot Roessink

Toverstraat 18, Baak

Welke jongen van 15 a 16
jaar wil ons zaterdags
komen helpen met alle
voorkomende werkzaam-
heden op een varkensbe^
drijf. Tel. 05753-1525

Voor u zelf of om te geven
een heerlijke taart van de
zaak voor mensen met
smaak . . . juist
bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Te koop plm 5000 kg mooi
tarwestro in hogedruk
baaltjes, een partij golf-
platen, gratis af te halen
1000 autobanden voor voer
kuilen. W. Kornegoor,
Heerlerweg 11, Vierakker
Tel. 05754-1453

Te koop 60 are mais
W. G. Maalderink, Berend

schotstraat 6, Hengelo Gld

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesiuien

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13. Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg

hoveniersbedrljf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Te koop stoofperen (rood)
gteplukt f 1.— per kg
Tel. 05754-1809

Te huur garagebox

Tel. 05753-1561

VERKEERSCONTROLES

Dinsdag L-9-'92 vond er in samenwerking met enkele
leden van de verkeersgroep Apeldoorn een bromfiets
controle plaats. Hierbij bleek dat toch diverse bron>-

fietsen een te groot vermogen hebben (7 stuks totaal)
Tevens bleken 2 bromfietsen te veel lawaai te produ-

ceren en werkte bij één de rem op het achterwiel niet

In dit verband wordt er door ons (politie) op gewezen
dat de verzekering bij een opgevoerde bromfiets de
schade bij een aanrijding nog wel vergoed, doch dat
men daarbij zal trachten dte schade op de eigenaar-be
stuurder van de opgevoerde bromfiets te verhalen.
Zie in dit verband ook een ander redaktioneel stuk
in dit blad.

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tol. OST'SS-I T6~7

l UW SPECIALIST IN:

Dekbedden

Dekbed overtrekken

Wollen dekens

Draion dekens

Lakens

Hoeslakens

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484



September Feesten f

in Zelhem

(N DE FEESTTENT:

Donderdag 17 september'' all in band''

Vrijdag 18 september "Nigh 't shift''

Zaterdag 19 september"De Flamingo's

Zondag 20 september Fruhshoppen
m.m.v. Stille Wald Kapel"

Disco de Paerdestdl

Is zaterdagavond en
zondagmiddag+

avond

GEOPEND

Winnaars van de HKM
"TIENTJES-REGEN" aktie
van vrijdag 4 september.
Waar niet vermeld, komen genoemde personen uit

Hengelo.

I. Arinkhof, Doetinchem

Kam. van Beek, Keijenborg

I. Berentsen, Keijenborg

W. F. Bloemendal

G. F. Boes-Postma

G. Bosman

J. Bruil, Doetinchem

D. Buunk

L. Buunk

R. A. Dijkman

Ellenkamp, Baak

C. Etienne

H. Goossens

M. Grootbod

mevr. Halfman
B. Harmsen

B. Haverkamp

W. J. Helmink, Wichmond

Hesselink

J. Huetink

A. Jansen

J. C. Jolink, Zelhem

J. Kempers, Steenderen

Klein Teerink

L. Kleve, Velswijk

R. Koers

v.d. Kolk

G. Korten

A. Lievestro

J. Loskamp

Fam. Lubbers

J. Luesink, Zelhem

T. Maalderink

B. Menkveld

W. Mullink, Keijenborg

J. A. Norde

J. H. Plekkenpol

G. Reulink, Velswijk

Sessink

J. Sessink

Ch.' Stapelbroek, Totdyk

E. Stege

J. Stoelhorst, V orden

D. Straatman-Steeg

Ch. Sueters

Teerink

M. Veenhuis

K. Waenink

G. J. Wenneke

J. J. Wesselink

H. Weyers

J. Wilkmsen

M. Winkelman, Doesburg

Wullink

D. W. Wullink-Meulenbrugge

J. Zweverink

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

drukwerk
Ktmpstraat 13. 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 SEPTEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. A. B. Elbert

Vrijz. Herv. Kerk

9.00 uur ds. A. B. Elbert, Hengelo Gld.

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 19 september 19.00 uur Jongerenviering

Zondag 20 september 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 22 september 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en dagelijks

rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

19 - 20 SEPTEMBER

dr. Hanrath, tel. 1277

Avond- en nachtdienst

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

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen

Via tel. 1420 wordt u automatisclrdoorvcrbonden met de dienst-

doende dierenarts.

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

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. 05750-

16463.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65, 7255 ZH

Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld, tel. 05753-2345.

Kantoor Steenderen: "Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust". Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-

3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.

afd. Alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

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. 08330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur

Schicsscr^
Pyjama, 100% katoen

v.a. 49.90

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS- VERF -BEHANG

^ T f

Hotel - Café - E>e§t£urant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling

Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetir chem
Tel. 08340 - 2 4 1 2 3
Fax 08340 - 6 3 8 2 1

KONINKLIJK COUD VOOR DE HEER VERHOEFF

Vol trots toont mfevr. T. Verhoef f-Lootsma Ln huise-
lijke kring aan de Fokkink weg te Hengelo Gld de
Eremedaüle in Goud, welke haar man, de heer K.
Verhoef f, ontving bij zijn afscheid als secretaris van
de gemeente Hengelo Gld.

In een bij zonderde raadsvergadering op 31 augustus
werd aandacht geschonken aan de vele verdiensten
van de scheidende secretaris.

In zijn spetech prees burgemeester van Beeck Calkoen
hem als een betrouwbaar en zeter dienstbaar mens.

Voordat hij in Hengelo Gld terecht kwam was hij al
ambtenaar in het Friese Sloten en in Warnsveld.

In zijn Hengelose periode heeft hij als hoofd van de
secretaris ook een periode als waarnemend secretaris

AANRIJDING MET OPGEVOERDE BROMFIETS

Zoals uit de politieberichten elders in deze editie
blijkt, is bij een recente controle van de rijkspolitie
te Hengelo geconstateerd dat 50% van de gecontro-
leerde bromfietsen was opgevoerd.

Dit is voor ons als bank reden om eigenaren/eige-
naressen van bromfietsen te attenderen op de moge-
lijke consequenties bij een aanrijding wanneer blijkt
dat de desbetreffende bromfiets is opgevoerd.

Er vanuit gaande dat de bestuurder (ster) schuld
heteft aan de aanrijding en verzekerd is zal de schade
op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) aan de betrokken derde
worden uitgekeerd.

Wanneer blijkt dat de betrokken bromfiets is op-
gevoerd (proces verbaal opgemaakt door de politie)
en als zodanig niet meer voldoet aan de begripsom-
schrijving in de polisvoorwaarden van de bromfiets-
verzekering is de verzekeringsovereenkomst ver-
nietigbaar.

Dit betekent in principe dat de verz'ekeraar de aan 'n
derde uitgekeerde schadepenningen kan verhalen op
de bromfietseigenaar c.q. verzekeringnemer.

De vordering kan bestaan uit materiële schade aan
eigendommen van de tegenpartij (vervoermiddel
kleding) en schade als gevolg van Lichamelijk letsel
waardoor extra kosten ontstaan zoals dokter, zieken
huisopname, specialistisch onderzoek en in voor-
komende gevallen zelfs smartegeld.

De bekeuring die men in de meeste gevallen kan ver-
wachten, staat waarschijnlijk in geen verhouding
tot de omvang van de schade.

Voor eventuele vragen omtrent dit artikel kunt u het
beste kontakt opnemen met uw assurantie-tussen'-
persoon.

Johan Visschers

vervuld. De laatste 8 jaar van zijn periodte als ambte
naar was hij secretaris.

De raad, bij monde van de heer J. W. Hulshof f, liet
zich ook nieit onbetuigd. Hij schilderde de heer Ver-
hcteff af als een net en onkreukbaar mens. Als kado
kado overhandigde hij een reischeque.

Namens de kring van gemeentesecretarisser sprak de
heer Alema, die het gebruikelijke kado, de dikke van
Dale, in het vooruitzicht stelde.

Op deze feestelijke bijeenkomst waar dfe heer Ver-
hoeff zijn 40-jarig dienstjubileum als ambtenaar af-
sloot, was ook de nieuwe secretaris van de gemeente
Hengelol Gld, de heer J. van Gijssel aanwezig.

OUDE VS-MARKT AAN DE RAADHUISSTRAAT

WEER BEWOOND

Ruim drie jaar na de verhuizing van de VS-markt
naar de Zuivelweg, komt in het pand aan de Raad-
huisstraat een nieuwe bewoner.

Installatiebedrijf Arendsen BV, gevestigd aan de
Vordenseweg en daar letterlijk uit haar jasje gegroeid
vestigt er zijn bedrijf.

In het achterste gedeelte komt de werkplaats en in
het voorste gedeelte wordt een winkel gevestigd in
witgoed (wasmachines, koelkasten) en bruingoed
(radio, TV) en kleine huishoudelijke apparaten
koffiezetters, scheterapparaten enz.

Het aangrenzende parkeerterrein werd aangekocht
om het parkeerprobleem voor dte eigen bedrijfs-
wagens op te lossen,

Arendsen BV hoopt half oktober van start te gaan
met haar nieuwe zaak.

OUD-INDIëGANGERS BIJEEN IN

HOTEL LANGELER

De kring Oost Gelderland van oud Lndiëgangers
komt regelmatig bijeen.

Zo is er voor 21 sept. een bijeenkomst gepland in
hotel Langteler te Hengelo Gld.

's Middags met een tweetal lezingen en aansluitend
een forum waarop vragen zullen worden beantwoord.

Door de leiding zijn als sprekers uitgenodigt
1
 de heer

M. Zijlstra, lid van de 2e kamer en de heer Hensen
namens de Stichting Dienstverlening Veteranen

Uiteraard zullen wet'r de nodige contacten worden
gelegd en hernieuwde kennismakingen worden
gedaan.

Voor Indiëgangers betreft het de periode 1945-1950
toen zij daar hun dienstplicht vervulden

N.a.v. die periode verscheen een interessant botek
met als titel „Wij jongens overzee", verkrijgbaar bij
boekhandel Wolters te Hengelo Gld.

L


