
62e jaargang no l dinsdag 5 januari 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heugelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wkhmond-Vierakker
en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.35

Malse
Bieflappen

Zuurkoolspek

495500 gram TiVV

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 9.95 500 gram 7.95
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

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

WIENDELS
SERVICE

HENGELO (G) - TEL 05753-1871

Wij wensen U een voorspoedig 1993.

Een gewichtig

Ga op zeker.
Al jaren bieden wij U betrouwbare en

vakkundige service, die betaalbaar

is. Kort bij huis kunt u bij AUTO

KEMP terecht.

* Reparatie en verkoop nieuwe en

gebruikte auto's met Bovag garantie.

* Schade en spuitwerk.

* Mobil tankstation en wasserette.

St.Janstraat 28 Keijenborg Gld. Tel.05753-1977

op échte service afgestemp!

Opruiming
Wij ruimen op
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN EN

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% korting
OP VOORRADIGE GOEDEREN

12 t.e.m. 23 jan. a.s.

Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld., Tel. 1823

FRIKANDO 500 gr 6.95
GEBR. GEHAKT 100 gr 1.40
BOEREN LEVERWORST100gr1.10

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Sara weet het zeker:

'Afslanken met Malsovit is beter!'
Jarenlang heb ik getobd met mijn lichaamsgewicht totdat ik

kennis maakte met Malsovit.'

Lekker gezond blijven eten
'In 1992 ben ik van start gegaan met de Malsovit
Slank-kuur. Gewoon lekker gezond eten met als ba-
sis Malsovit brood. Na twee weken was ik al ruim 4 ki-
lo afgevallen. Door mijn verbeterde eetgewoontes en
regelmatig Malsovit brood blijven eten zit ik nu op
mijn ideale gewicht.'

Geen hongergevoel
'Voor mij was heel belangrijk dat ik gewoon mocht
blijven eten. Gezond eten en geen hongergevoel,
daar voel ik mij lekker bij. Bovendien heb je de zeker-
heid dat je lichaam alle noodzakelijke voedingsstof-
fen binnenkrijgt. De Malsovit Slank-kuur gaat uit van
je gezondheid en dat kun je van de meeste afslank-
kuren helaas niet zeggen.'

Goed figuur in '93 met Malsovit
Als u zich ook dit jaar heeft voorgenomen om nu écht
een goed figuur te slaan, start dan nu met de Malsovit
Slank-kuur. Dat werkt!

Voor een 2-weken Malsovit Slank-Kuur heeft u nodig:
* Malsovit Slank-kuurdoos / 28,75
* 4 x 1 Malsovit Slank-brood / 5,95 per stuk

Wilt u meer weten?
Bel de Malsovit Slank-lijn: 03410-13458

Verkrijgbaar b/y

Bakkerij Hekkelman
Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

Eet u slank met MALSOVIT'
SLANK KUUR

Met ingang van 1 januari 1993
nemen wij de drogisterij van de familie
Willemsen over. Wij gaan dan verder

onder de naam 'De Vijzel'.
Vanaf woensdag 6 januari staan wij
voor u klaar.

Tevens wensen wij de familie
Willemsen veel geluk en plezier in de

toekomst.

N I E U W N I E U W

Bloemen
Verkoopkas

NARCISSEN2bos5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Westland

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

Let op de dagreklames in
onze winkel.

KOMT ALLEN!!

Gezellig
Frühschoppen
op zondag 10 januari a.s.

in zaal Den Bremer te Toldijk,
aanvang 11.30 uur.

Medewerking verlenen:
De leseldarpers, Steenderen

Accordeonclub A.M.L.H.

GRATIS TOEGANG!!

Onbetwist is BOSMAN
0 uw groenspecialist

jelefoon 05753-2619

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg • tel. 05753-1307

DE VIJZEL
U R O G I S T C R I J

Wim en Elly, Dorpsstraat 7
7221 BM Steenderen, 05755-1296

Een zonnestudio met zonnebank met
snelbruinlampen, gezichtsbruiner en

bodykoeler

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk
SPEKLAPPEN

500 gram

KATENSPEK

100 gram

CORNED BEEF

100 gram

2.40

4.40

1.80

1.70

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

EUGEUNK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-12 W - fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

Jeu de boules-vereniging

DE KNIKKERKOELE
HENGELO(GLD)
wenst iedereen een
GEZOND en SPORTIEF 1993.

Óók in de winter wordt er gebould.
Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur in de

lokatie van S.V. "Willem Teil".
Nieuwe leden zijn vanaf 12 januari welkom.

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen



DEDRIEVETOL
WENST U ALLEN EEN VOORSPOEDIG

EN S € € i 3 1993

JACHTTRAININC
VOOR

Gebruikshonden
DOEL: het ontwikkelen en in gewenste banen leiden van de natuurlijke
jachtaanleg van de hond, om deze geschikt te maken voor gebruik
in het jachtveld.

ORGANISATIE: Stichting Jachttraining voor Gebruikshonden in
samenwerking met de Nederlandse organisatie voor jacht- en grond-
beheer.

START: op een zaterdagochtend medio januari.

VOOR INLICHTINGEN:

dhr. Lichtenberg, tel. 05753-2042

na 18.00 uur, of via de N.O.J.G.

dhr. Hiddink, tel. 05754-1355

DE AKTIE

KERKBALANS 1993
vindt plaats tussen 10 en 24 januari

onder het motto:

„U telt mee en jij ook"

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofs-
gemeenschap is een gezamenlijke zorg.

In de maand januari ontvangt u weer een kaart
of formulier, waarop u uw toezegging kunt

vermelden.

Mogen wij weer op u rekenen?

Hervormde Gemeente en
Parochie H. Willibrordus
in Hengelo Gld.

Schröder MODE

HENGELO GLD

HOUDT EEN

gigantische uitverkoop

30-70% KORTING

TRUIEN
VESTEN
JASSEN
LEGGINGS

B.H.'S
ONDERGOED
HANDWERKEN
WOL

RESTANTEN

spijkerbroeken Dutch

VAN 129.— NU 75.-

Schröder
ZIE ONZE ETALAGE

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND JANUARI

NIEUW! Alle gedistilleerd onder ons
eigen etiket
l Itr graanjenever 't Hoekje 19.95
l Itr Drie sterren jenever 19.95
l Itr 't Hoekje jenever 17.95
l Itr 't Hoekje vieux 17.95
l Itr 't Hoekje bessenjenever 12.95
l Itr 't Hoekje citr.-brandewijn 12.95
l Itr 't Hoekje Beerenburg 16.95
l fles de Kuyper appélkorn 13.95
l flesje Four Roses bourbon 14.95
l fles Sandeman sherry 9.95
l krat Grolsch malt, met gratis glas 16.45
l fles Hennessy V.S. cognac 43.95

05753-1252

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info 50
lijnSOTO-614614

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

Tijdens de opruiming bij

DEMIBYOU
mode

30% KORTING

Sjaals halve prijs

Mode oorbellen
2 halen, l betalen

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. 05752-3785

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg

hoveniersbedrljf
Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

GLAS-VERF-BEMANO

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED

met SPORTGOEb
van

RoozegaardeSporl

ZATERDAG 16 JAN.

gehoorzaamheids-

cursus v. huishonden

en «*vens

puppy-cursus

Aanvang 15.00 uur

Inl.: H. Lichtenberg,
tel. 05753-2042 of

Spalatraat 13. Hengelo Gld A. Peters, tel. 08344-1436

JACHTTRAINING VOOR GEBRUIKSHONDEN

Medio januari start een cursus Jachttraining voor
gebruikshonden.
De cursus wordt georganiseerd door de Stichting
Jachttraining voor Gebruikshonden, een samenwer-
king tussen het N.O.J.G. (Ned. Org. voor Jacht- en
Grondbeheer) en een aantal door het NOJG erkende
trainers. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwik-
keling, samenstelling en uitvoering van d<e cursus.
Het doel van de Jachttraining voor gebruikshonden is
het ontwikkelen en in gewenste banen leiden van
dte natuurlijke jachtaanleg van de hond, teneinde deze
geschikt te maken als veelzijdige gebruikshond voor
het werk na het schot en zo mogelijk voor het schot.
Of de hond het gewenste doel heeft bereikt, zal wor-
den beoordeeld aan dte hand van een aantal appèl-
proeven, proeven ter beoordeling van het werk voor
het schot en een drijfjacht, waarbij de diverse moge-
lijkheden van apport op juiste wijze moeten worden
uitgevoterd.

REUMA
DESnilE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafbnds kan helpen. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrekjir.: 70.70.70.848. Giro: 324

DRUKKERIJ WOLTERS

Wij zijn blij met de geboorte van

NINA

Nina is geboren op 25 december 1992 om 01.53 uur.
Zij is 52 cm lang en weegt 3500 gram.

Wil ly , Carolien en Merel Hermans

Plataanweg 40,
7255 AZ Hengelo Gld.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster worden tot 27
februari 1993 geen collectes gehouden.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

AFVAL APfrRT - OOK IN DE GEMEENTE HENGELO |

ledere eerste donderdag van de maand
is er een zitting van de sociale verzeke-
ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00
tot 10.00 uur.

LEERONDERZOEK
LEIDSE STUDENTEN

Van 4 tot en met 24 januari a.s. komen
studenten van de Rijks Universiteit Lei-
den naar de Achterhoek voor een leer-
onderzoek.
Het leeronderzoek over een bepaald on-
derwerp is een verplicht onderdeel van
hun opleiding.
Teneinde zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen verblijven de studenten in die
periode bij gastgezinnen.
In onze gemeente Hengelo wordt het
onderwerp: "Houding t.o.v. milieu-proble-
matiek" gedaan.
Het wordt op prijs gesteld, dat inwoners
zoveel mogelijk medewerking verlenen
aan dit leeronderzoek.

INSPRAAK
BESTEMMINGSPLAN

Inzamelen van GFT-afval in de vorstperiode
Veel van het groente- fruit- en tuinafval (GFT-afval) is vrij vochtig.

^ \/ ^^j Dit betekent dat GFT-afval bij vorst kan bevriezen en zelfs kan
\ /l vastvriezen aan de container, met name de onderste laag. Dit
| ^"X^ kan problemen opleveren bij het ophalen: soms kan de container,

l t^ s~* ondanks schudden, niet worden geleegd. Voor u is dit vervelend,
L»s \̂£ vooral als de container in zijn geheel niet geleegd is.

U kunt echter meehelpen om het legen van de container soepeler
te laten verlopen. Hieronder noemen wij enkele tips:
- Een krantje onderin en het schoonhouden van de container helpt enigszins tegen het

vastvriezen.
- Het verdient aanbeveling de container op een beschutte plek neer te zetten, waar de

kans op vastvriezen minder groot is.
- Gooi geen vloeibaar of te nat afval in de groene-container.
- Probeer het GFT-afval voor het aanbieden aan de inzamelaar wat los te wrikken,

bijvoorbeeld met een omgekeerde bezemsteel.
- Stamp het GFT-afval niet te veel aan.
Het gebruik van zout om de GFT-fractie te ontdooien wordt te zeerste ontraden. Zout
is slecht voor het composteerproces.
Aangezien in de wintermaanden weinig tuinafval aangeboden wordt, is de container in
deze periode meestal slechts voor de helft gevuld. Daarnaast veroorzaakt bevroren
GFT-afval geen stankoverlast. Degenen wiens GFT-container in het geheel niet
geleegd is, tengevolge van vastvriezen, kunnen GFT-afval aanbieden bij de gemeente-
werf aan de Zelhemseweg 38 in Hengelo. Deze is hiervoor op vrijdagochtend geopend.
Wij hopen dat u medewerking verleent en dat u begrip heeft als de container tijdens de
vorstperiode een enkele keer niet kan worden geleegd

Inzameling afgedankte kerstbomen
Na afloop van de feestdagen zullen kerstbomen massaal ter inzameling en verwerking
worden aangeboden. Deze kerstbomen kunnen op donderdag 7 januari 1993 tussen
8.00 en 16.30 uur worden aangeboden op de gemeentewerf aan de Zelhemseweg 38.
De bomen zullen worden versnipperd en gecomposteerd. Uiteraard komen alleen de
natuurlijke bomen in aanmerking voor hergebruik. Tevens kunnen de bomen, in
kleinere gedeelten geknipt of gezaagd, worden aangeboden in de groene container.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, telefoon 1541,
toestel 31.

| INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL ~|

De chemokar komt op 15,18,19,20 en 21 januari langs om het
klein chemisch afval in te zamelen.
Elk huishouden heeft te maken met klein chemisch afval (KCA).
KCA is afval dat gevaarlijk is voor mens en milieu en mag daarom
niet zomaar weggegooid worden tussen het andere afval. Het moet
dus apart worden gehouden in de blauwe milieubox en worden
aangeboden aan de chemocar, waarna het apart kan worden

verwerkt.
Bij de vorige inzameling in juli is een milieukrant verspreid. Bij deze krant was een
inzamelschema gevoegd voor de gemeente Hengelo, waarin staat vermeld op welke
dag de chemokar uw straat aandoet. Dit schema wordt ook nu weer gevolgd. Voor de
duidelijkheid is hieronder het schema weergegeven.
Op de volgende dagen zal de chemokar de daarbij vermelde straten aandoen.
Gebied 1 - vrijdag 15 januari:
Banninkstraat (beb. kom), pr. Bernhardlaan, Dwarsstraat, de Heurne, Hofstraat,
Julianalaan, het Karspel, Kerkekamp, Kerkstraat, Kervelseweg, Koepelberg, Maan-
straat, Margriethof, Markstraat, Oranjehof, Raadhuisstraat, Regelinklaan, Regelinkstraat,
Rozenhoflaan, de Rusthoek, Ruurloseweg (beb. kom), Sarinkkamp, Schoolstraat,
Snethlageweg, Sterreweg, Synagogestraat, H. v. Velzenplein, Vordenseweg (beb.
kom), Westerstraa'. Wichmondseweg (beb. kom), Wilhelminalaan, Zonnestraal.
Gebied 2 - maand ig 18 januari:
Aaltenseweg (beb. kom). Akkerwinde, Asterstraat. Berkenlaan, Beukenlaan, Bleek-
straat, Fokkinkweg, Groene Kruisstraat, Hoge Es, Hummeloseweg, lekink, Kamp-
straat, Kastanjelaan, Korenbloemstraat, Kreunenskamp, Leliestraat, Meidoornstraat,
St. Michielstraat, Middenweg, Oude Varsselseweg (beb. kom), Ouweleen, Plataan-
weg, Prunusstraat, Rondweg, Rozenstraat, Singel, Spalstraat, Tramstraat. Waarles-
kamp, Zelhemseweg, Zuivelweg.
Gebied 3 - dinsdag 19 januari:
Aaltenseweg (buitengeb.), Antinkweg, 1e BenXendijk, 2e Berkendijk, Beijerinkdijk,
Blekweg, Bleuminkweg, Boeninkweg, Boeyinkweg, Bosweg, Bremweg, de Dunsborg,
Elferinkdijk, Enkweg, Gietelinkdijk, Gompertsdijk, Groenendaalseweg, Haarweg, Hand-
wijzersdijk, Hazenhutweg, Heerinkdijk, Heideweg, Hertenweg, Jachtweg, Jebbinkweg,
Kapelweg, Kapersburgweg, Kieftendorp, Kloosterweg, Koesemansweg, Kroezerijweg,
Kruisbergseweg, Loakendiek, Oosterinkdijk, Olde Kaste, Oude Varsselseweg,
Reerinkweg, Remmelinkdijk, Roessinkdrijfdijk, Roessinkweg, Rijnweg, Sarinkdijk,
Schapendijk, Scharfdijk, Schuttersdijk, Sletterinkdijk, Stellingweg, Varsselseweg, Veld-
ermansweg, Veldhoekseweg, Venneweg, Vierblokkenweg, Wassinkweg, Winkels-
weg, Zelhemseweg (buitengeb.).
Gebied 4 - woensdag 20 januari:
Abbinkdijk, Baaksevoetpad, Banninkstraat (buitengeb.), Bargelsdijk, Beekstraat,
Bekveldseweg, Berendschostraat, Berkendijk, Bruinderinkweg, Elderinkweg, Ellen-
kampdijk, Heideweversweg, Hesselinkdijk, Hiddinkdijk, Kervel-seweg, Koningsweg,
Kreilweg, Kremersdijk, Krommedijk, Lankhorsterstraat, Lindensepad, Meeninklaan,
Memelinkdijk, Menkhorsterweg, Menninkweg, Mokkinkdijk, Riefelerdijk, Ruurloseweg
(buitengeb.), het Stapelbroek, Slotsteeg, Tentendijk, Tolweg, Vaalverinkdijk, Veerman-
sweg, Vellekesweg, Vogelzangweg, Vordenseweg (buitengeb.), Wichmondseweg
(buitengeb.), Zelledijk.
Gebied 5 - donderdag 21 januari:
Beb. kom Keijenborg, Akkermansstraat, Branderhorsrweg, Broekweg, Broenenbergweg,
Bronkhorsterstraat, Hengelosestraat, Hogenkampweg, Holterkampsweg,
Holterveldseweg, Koekoekweg, Moatweg, Roggetoren, Steenderenseweg, Uilen-
esterstraat, Weeninkweg, Wiendelsweg, Wolsinkweg, Zaarbelinkdijk.
De chemokar neemt dinsdag 19 januari en donderdag 21 januari, voordat de huis-aan-
huis-inzameling begint, een vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze stand-
plaats is op 19 januari in Hengelo op de parkeerplaats bij de Rabobank en op 21 januari
in Keijenborg op de oarkeerplaats aan de Past. Thuisstraat (tegenover de kerk). Indien
u, om wat voor reden dan ook, niet op de komst van de chemokar kunt wachten,
kunt u van deze vaste standplaats gebruik maken.
Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang:
- zet het chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van

••••••̂ •••••••••••1 de milieubox van te voren klaar;
- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de straten; in het buitengebied zal de chemokar elk perceel
aandoen;

- u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen aan de ophalers. U krijgt een nieuwe binnendoos terug.
Dus de blauwe box niet aan de weg zetten.

- in principe wordt alleen chemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens. Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt
u uw klein chemisch afval elke vrijdagmorgen tussen 08.00-12.00 uur inleveren bij het gemeentelijk Kca depot aan de Zelhemseweg
38 (hoek Molenenk).

De inzameling van chemisch afval in Hengelo is een groot succes. In 1991 is 28.482 kg klein chemisch afval aangeboden bij de
chemokar en het gemeentelijk depot en dus niet in het milieu terecht gekomen. Dit betekent een inzamelpercentage van 3,1 kg per
inwoner.
Wie twijfelt of een bepaalde stof ingeleverd kan worden of andere vragen heeft over de inzameling kan contact opnemen met de
afdeling Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo, tel. 1541.
Gooi chemisch afval niet weg. Maar breng 't weg.

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN
OOSTERWIJKSE VLOED 1992.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hengelo maken, ingevolge
artikel 4 van de Inspraakverordening,
bekend dat met ingang van 7 januari 1993
gedurende 14 dagen tijdens de kantoor-
uren ter gemeente-secretarie (afd.
Grondgebiedszaken) ter inzage ligt het
(voor-)ontwerp bestemmingsplan
Oosterwijkse Vloed 1992.
Dit plan betreft een gedeeltelijke herzie-
ning van het bestemmingsplan
Oosterwijkse Vloed 1983. De herziening
is enerzijds een gevolg van een Kroon-
uitspraak van 7 september 1988 en an-
derzijds een gevolg van gewijzigde in-
zichten. Aangegeven wordt waar de toe-
komstige woningbouw kan plaatsvinden.
Ten opzichte van het geldende plan is het
aantal te realiseren woningen vermin-
derd. Het plan is minder gedetailleerd van
opzet. Er zijn slechts twee bestemmingen
opgenomen, namelijk "woongebied" en
"openbare ruimten".
Gedurende genoemde termijn kunnen de
ingezetenen en de in de gemeente
Hengelo een belang hebbende natuur-
lijke en rechtspersonen schriftelijk inspre-
ken op basis van de ter inzage liggende
stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er
een mondelinge gedachtenwisseling
plaatsvinden met de door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Hengelo Gld., 5 januari 1993.
Burgemeester en wethouders voor-
noemd.

EVENEMENTEN-
KALENDER

Teneinde de jaarlijkse uitvoeringen etc.
niet gelijktijdig te laten plaatsvinden, wordt
er ieder jaar een evenementen-kalender
samengesteld. Daarbij gaat het om
publiektrekkende aktiviteiten zoals uitvoe-
ringen, sport- en culturele aktiviteiten en
tentoonstellingen.
Een evenementen-kalender kan een
goede bijdrage leveren tot een betere
spreiding van de aktiviteiten, daarnaast
wordt door de plaatsing van een maande-
lijkse agenda over een periode van drie
maanden publiciteit gegeven aan de te
houden aktiviteiten.
Gewenst is, indien men een aktiviteit wil
plannen om even vooraf tel. contact op te
nemen met het buro Sport van de ge-
meente tel. 1541.
Verzocht wordt aan de evementen-ka-
lender 1993 de nodige medewerking te
verlenen. Opgave bij het buro Sport tel.
1541.



REUMA
DESnUEPIIN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren
leven, maar geen moment van de dag laat het
je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is. Stilte,
die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor
een reumapatiënt direct omgezet worden in
verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en
onderzoek. Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt
u het Reumafonds?

>j v

GIRO
324

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

REUMAFONDS
Nationaal Reumafonds, Statcnlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

ALS TE EPILEPSIE
HEBT, KUN JE
DAN TOCH EEN
VAN DEZE
SPORTEN
BEOEFENEN?

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

Q
Q
Q
Q

nee
Q
J
Q
Q
Q

Antwoord:
Sportieve inspanningen verhogen het concentratievermogen. Dat heeft

een gunstige uitwerking op iedereen, óók op mensen met epilepsie.
Bovengenoemde sporten kunnen doorgaans ook door hen worden
beoefend. Dankzij goede medicijnen. Zo ziet u maar dat sport en
epilepsie elkaar niet uitsluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

Nationaal Epilepsie Fonds-

= De Macht van het Kleine
Postbus 9587
3506 GN Utrecht

STEUN DE TOf/VAANVAL OP HET

ONVERWACHTE!

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VIKKILAARD?

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat'de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jarentang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

* Studenten en 65-plusscrs
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging 10! Behoud van de Waddenzee

De Nederlandse Lever Darm Stichting

VOOR ELSJE SMAAKT ALLES HETZELFDE
ZE HEEF AL 3 JAAR EEN INFUUS.

Elsje heeft een spijsverteringsziekta
Zonder infuus krijgt zij onvoldoende voe-
ding binnen en raakt zij ondervoed. Die
ellende duurt nu al 3 jaar.
Elsje is niet de enige; elk jaar moeten
ruim 21.000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

Ook volwassenen lijden aan deze ziek-
ten, in Nederland maar liefst 2 miljoen.
Sommigen hebben een ernstige aan-
doening zoals een maag- of leverziekte,

galstenen, chronische darmontsteking of
darmkanker. Anderen tobben met een
prikkelbare darm, chronische verstop-
ping, diarree of andere problemen.

De Lever Darm Stichting wil deze men-
sen helpen met wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiëntenzorg.
Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar.
Steun ons daarom met uw gift, dan kan
Elsje straks misschien weer gewoon
eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 2$ 3620 AA Breuketen. Tel. 03462-6494d

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN



W AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

STRAALBEDRUFBRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755--I

Familiedrukvterkü
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor (2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

{Atfew&e&wl
drukwerk

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

DAMNIEUWS
School Bekveld Damkampioen van Hengelo.
Bckvcld wist met veel bordpunten overtuigend winnaar te
worden. Aan dit kampioenschap deden verder mee Ds. J. L.
Piersonschool, St. Bernardusschool en Rozengaardsweide.
Door dit resultaat werd Bekveld geplaatst voorde regionale
wedstrijden, welke gehouden werden in Varsscveld.
Hier behaalde Bekveld, van de 16 teams, een eervolle 2e
plaats, waardoor Bekveld nu op 9 januari in Vorden mag
aantreden om het kampioenschap van Oost Gelderland.
Het team van Bekveld speelt met Jan Menkveld, Arjan
Meulenbrugge, Roy Fiering, Geert Menkveld en Martijn
Roenhorst, onder leiding van Jan Heijink, die namens
Damclub D.C.H, al vele jaren het schooldammen verzorgt.

BADMINTONNERS IN SPE OPGELET.

Badmintonclub Veldhoek start op 13 januari a.s. met bad-
mintonlessen voor beginners. Iedereen kan zich hiervoor
opgeven, mits hij/zij beschikt over een paar sportschoenen.
De eerste 3 lessen zijn gratis en daarna kan men Hd worden
en voor de normale lidmaatschapsbijdrage verdere lessen
volgen. Als men de basisslagen en spelregels beheerst kan
men overstappen naar de training en met gevorderde spe-
lers samenspelen.
Natuurlijk kan men zich ook buiten de beginnersgroepen
om aanmelden als lid. Wanneer U zich nu aanmeldt kunt u
misschien komend seizoen (1993/1994) al meespelen in de
recreantencompetitie. Voor de gevorderde spelers bestaat
de mogelijkheid om in het lopende competitieseizoen reeds
mee te spelen.
Informatie over lessen en lidmaatschap kunt u krijgen bij
Diny Hebbink, tel. 05753-7216 of Jan Teunissen, tel.
05736-1202.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD
Woensdag 6 januari houden we weer de maandelijkse
schrijfavond van 19.00 tot 20.30 uur in "De Bleijke".
Deze keer schrijven we voor: de vrijlating van acht gewetens-
gevangenen uit Indonesië; een onafhankelijk gerechtelijk
onderzoek naar de dood tijdens hechtenis van een gevan-
gene uit Maliwi; opheldering inzake het lot van drie Iraakse
gevangenen uit Koeweit.
Zeer verheugd zijn wij over de mededeling van de CDA-
fractie, dat ze met zoveel mogelijk afgevaardigden onze
schrijfavond komen versterken. We hopen dat dit goede
voorbeeld velen van u doet volgen.
Hopende'u allen te zien op woensdag 6 januari vanaf 19.00
uur in "De Bleijke".
Een vredig 1993.

C.P.B. BIJEENKOMSTEN
Op 2 december j.1. hadden we de Sinterklaasavond die in
het teken stond van muziek. Die avond werden we vrolijk
van de muziek die "de Bouwmeisters" ten gehore brachten.
Er werd dan ook veel gelachen en het was echt een fijne
avond.
Op 16 december j.1. hadden we ons Kerstfeest, nadat mevr.
v.d. Velde de avond geopend had werd de liturgie van het
Kerstevangelie gelezen, voorgedragen en gezongen. Ook
deze avond werkte het CPB koor weer mee met prachtige
Kerstliederen. Het Kertsverhaal werd gebracht door mevr.
Jantje Hendriks uit Drempt, in één woord prachtig. Ieder-
een was er ook erg van onder de indruk en het was dan ook
muisstil in de zaal. We eindigden de avond met gezang
waarna mevr. v.d. Velde iedereen prettige kerstdagen en
een gezegend nieuwjaar toewenste en iedereen weer op de
Nieuwjaarsreceptie op 5 januari hoopte te verwelkomen.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 JANUARI

Remigiuskerk
10.00 uur cand. M. G. Hijweegen, Gorssel (Jeugddienst)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp (Doopdienst)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 9 januari 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 10 januari 10.00 uur Woord en Communieviering niet
zang van het gemengd koor
Dinsdag 12 januari 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 weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed -

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

8-11 JANUARI
dr. Hanrath, tel. 1277

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkclkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kcrkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandagt.c.m. vrijdag8.00-12.30uuren 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.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbon'dcn
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

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.

Dag en nacht bereikbaar

INFORMATIE OVER EIGEN BANKREKENING
PER TELEFOON

Veel rekeninghouders bij banken vinden dat ze tte
weinig informatie krijgen over het saldo op hun
rekening. De mensen willen graag voortdurend op de
hoogte blijven over stortingen, overboekingen, rente
bijschrijvingen, etcetera, etcetera. Toch krijgen
klanten van de banken in de toekomst steeds minder
bankafschriften toegestuurd. Dat betekent dus min-
der informatie. De Rabobank stelt hier iets tegenover:
de Rabofoon.

De Rabofoon is een telefonische informatielijn die
door klanten, dag en nacht, kan worden gebeld, om
informatie te krijgen over de eigen bankrekening.

Het bijzondere is dat de mensen naar een computer
bellen, maar toch krijgen ze een hele vriendelijke
stem te horen.

Het Werkt als volgt:

Een klant belt 06-9272. Dit nummer kost 40 cent per
minuut. De (op band opgenomen) stem van Ellen
Brusse van de Tros heet de beller welkom. Ver-
volgens wordt de beller gevraagd zijn of haar rek'e-
ningnummer in te toetsen of te draaien. Ook moet er
een eigen, strikt persoonlijke gebruikerscode worden
ingetoetst/gedraaid (dit is nodig om de informatie te
beveiligen tegen onbevoegden). Als de telefooncode
is ingevoerd dan kan het saldo of kunnen de laatste
veranderingen op de rekening worden opgevraagd.

Hoe dat precies gaat wordt door de telefoonstfem
stap voor stap uitgelegd. De kosten voor de klant
zijn beperkt, omdat de meeste binnen één minuut de
opgevraagde informatie vernemen.

De reden voor de introductie van deze bijzonder•»
06-lijn is het feit dat er heel veel mensen aan d ?
balie verschijnen met vragen over hun saldo en stor-
tingen. Deze standaard-vragen veroorzaken bij de
banken onnodig lange wachttijden voor mensen die
voor geld of advies aan de balie verschijnen.

In Almere en Roermond is de Rabofoon een jaar met
succes beprotefd. Gebleken is dat het initiantief be-
antwoordt aan de informatie-behoefte die onder reke
ninghouders leeft. In de proefgebieden is veel gebeld.

Vooral relatief jonge mensen blijken de informatie-
lijn vaak te gebruiken.

Vanaf oktober is de Rabobank gestart haar cliënten
op de hoogte te brengen hoe het systeem werkt en
wat de mogelijkheden zijn.

Als de klant vertrouwd raakt met dit medium, dan
wil de Rabobank nog meer toepassingen van dit
systeem presenteren. Gedacht wordt aan een leen-
advieslijn, betaaltelefoon 'en het telefonisch be-
stellen van rekeningafschriften.

Voor meter informatie over de Rabofoon kunt u
terecht bij de Rabobank bij u in de buurt.

SINTERKLAAS EN DE KERSTMAN,

VRIENDEN OF VIJANDEN?

Een marktonderzoek van eind 1991 heeft uitgewezen
dat, in tegenstelling tot de algemene verwachting,
de belangstelling rond Sinterklaas niet heeft afge-
nomen.

Het is zelfs zo, dat een (licht) groeiend aantal men-
sen zowel Sinterklaas als Kerstmis gebruikt als
cadeaumoment, met hierbij geen onderscheid tussen
mannen of vrouwen.

Bij dit onderzoek is er bij 4234 Nederlanders van 12
jaar of ouder geïnformeerd naar hun Sinterklaas-
en of Kerstaankopen 1990 en 1991. Dit gaf de vol-
gende resultaten: 19% gteeft geen cadeau bij kerst-
mis of Sinterklaas; 62% geeft cadeau (ondermeer)
bij Sinterklaas; 35% geeft cadteau (ondermeer) bij
kerstmis.

Het relatief hoge percentage bij Sinterklaas, wordt
voornamelijk bepaald door 30-39-jarigen (aanwezig-
heid jonge kind'eren). Over het algemeen geldt dat
50 + -ers minder participiëren aan Sinterklaas en of
Kerstmis en dat 20-29-jarigen relatief vaak iets met
Kerstmis geven.

Als dez'e groep Kerst als blijvend cadeaumomenit zou
gebruiken, zou Sinterklaas op een gegeven moment
inderdaad zijn oude hoofd in de schoot moeten gaan
leggen.

Verder valt op dat vooral Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag veel aan Kerstmis en zeer weinig aan
Sinterklaas wordt geparticipeerd (relatief veel jon-
geren). In het oosten en met name in het noorden
wordt daarentegen juist extra aandacht aan Sinter-
klaas besteed, wellicht uit traditie.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden
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6e jaargang no 46 - week van 15 tot 22 december 1992.

Een inwoner deed aangifte terzake bedreiging. Een inwo-
ner van Didam reed na een woordenwisseling, met zijn
auto, in op de Hengeloer. De verdachte werd door ons
aangehouden en legde een bekentenis af. Een zakelijk
verschil was de oorzaak.
Regelmatig komen bij ons meldingen binnen dat mensen
telefonisch worden lastig gevallen door een onbekende.
Deze week zijn wij daarover tweemaal benaderd. Het
vermoeden bestaat dat meer mensen op deze wijze worden
lastig gevallen. Om een duidelijk beeld te krijgen verzoe-
ken wij een ieder in dergelijk geval dit even bij ons te
melden. De mogelijkheid bestaat om bij aanhoudende
klachten, door een PTT, in de telefooncentrale, een vang-
apparaat te plaatsen zodat de beller wordt achterhaald.
Op de Bleekstraat ontstond een aanrijding tussen twee
personenauto's. Het niet voldoende rechts houden van een
van de automobolisten was de oorzaak.
Op de Rijnweg reed een automobilist met zijn personen-
auto tegen een in de berm staande boom. Hij week uit voor
een overstekende ree. De bestuurder moest met beenbreuk
en kwetsuren aan rug en bekken in het ziekenhuis worden
opgenomen. Het voertuig werd zwaar beschadigd.
Een viertal jeugdigen kwam ons melden dat ze met een
spuitbus op een garagemuur en lantaarnpaal hadden zitten
kladden. Een buurtbewoner had de jongeren erover aange-
sproken. De dadertjes hebben de muur weer van de verf
ontdaan.
Driemaal is bij ons aangifte gedaan terzake doorrijden na
aanrijding, nl: - 14 dec. 1992 schade aan personenauto op
de St. Michielsstraat; - 17 dec. 1992 stalen paal aan de
Raadhuisstraat; - 18 dec. 1992 schade aan kerkmuurtje
Kerkstraat Hengelo.
Inzake de stalen paal is de dader achterhaald. Mbt de andere

6e jaargang nr 47 - week van 22 t.e.m. 27 dec. 1992

22 december Proces-verbaal is opgemaakt tegen een
automobilist daar hij nadat hij een fietser had aan-
gereden was weggereden zonder zijn identiteit ken-
baar te maken. Mede dankzij een getuige konden
we d'e automobilist snel achterhalen.

23 december Een onbekende heeft gepoogd aan de
Singel de kerstboomverlichting uit <een Ln de tuin
staande kerstboom weg te nemen. De knaap, een
bromfietser, werd opgemerkt door de eigenaar.

23 december Een automobilist uit Doetinchem,
kwam op de kruising Kruisbergseweg-Hengelose-
straat in botsing met een boom. Na de botsing ging
hij er lopend vandoor. De Doetinchemse politie kon
hem kort daarna aanhouden. Hij bleek te veel ge-
dronken te hebben. (875 mg-1). Hoewel hij zijn rij-
bewijs kon laten zien, bleek dat hij een ontzegging
van de rijbevoegdheid had. Hij was al eerder ter-

twee gevallen zoeken we getuigen.
Op 17 dec. 1992 tegen 15.30 uur werden op het fietspad
langs de Kruisbergseweg thv de Hengelosestraat twee
fietsers door een bromfietser met passagier van de fiets
getrapt. De opzet van de bromfietser met passagier was
duidelijk gericht op het omvertrappen van de fietsers met
fiets. Schade aan kleding was het gevolg.
Op de Ruurloseweg thv Synagogestraat werd door wande-
laars een dode ree op straat aangetroffen. De ree was
vermoedelijk als gevolg van een aanrijding overleden.
VERLICHTING
Nu de donkere tijden weer zijn aangebroken wordt door ons
veel gecontroleerd op de verlichting daarbij blijkt dat veel
automibilisten niet weten welke verlichting ze mogen/
moeten voeren. Daarom een korte uitleg.
- Dimlicht moet tussen zonsondergang en zonsopkomst en
indien het zicht om welke reden dan ook ernstig wordt
belemmerd.
- Alleen voeren van stadslicht is nooit toegestaan.
- Grootlicht is toegestaan muv: bij daglicht, tegemoetko-
mend verkeer, op korte afstand volgen van voertuigen.
- Mistlicht aan voorzijde, mag worden gevoerd bij mist,
sneeuwval of regen indien het zicht ernstig wordt belem-
merd. Grootlicht of Dimlicht mag dan niet worden ge-
voerd.
- Mistachterlicht mag worden gevoerd bij mist of sneeuw-
val waarbij het zicht minder is dan 50 meter.
Andere lichten, breed/verstralers ed alleen wit/geel van
kleur mogen alleen worden gevoerd indien er groot licht
mag worden gereden. Dus niet overdag, dicht volgen of bij
tegemoet komend verkeer.
P.s. een bekeuring loopt al gauw op naar ƒ 100,00.

- Tabor

zake rijden onder Invloed tegen de lamp (boom)
gelopen. Zijn rijbewijs w\?rd ingenomen en zijn be-
schadigde auto inbeslaggenomen.

24 december Onbekenden hebben geprobeerd in te
brekten in een woning naast een winkel in het cen-
trum van Hengelo. Verder dan het uitnemen van
een ruitje kwamen de onbekenden niet. Mogelijk
zijn zij gestoord door een voorbijganger.

27 december Op de Veldhoekseweg ter hoogte van
de Hertenweg verleende een bromfietser geen voor-
rang aan een personenauto die over de Veldhoekse-
weg reed. De 14-jarige bromfietsbestuurder raakte
licht gewond en is voor onderzoek overgebracht
naar het ziekenhuis. De bromfiets was nie4.
verzekerd.

Meerdere meldingen gehad van leeg laten lopten van
autobanden en het leksteken van autobanden.


