
62e jaargang no. 52 dinsdag 28 december 1993 UITGAVE:

DRUKKKKI.I WOLTKRS

kegel i n kst raat 16

Postbus 63, 7255 XH Hengelo (;id

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zclhcm), Steenderen,

Haak, Hronkhorst, Olhurgen, R ha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK

500 gram 4.C/O

4.95

VERSE WORST
(fijn of grof)

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

4.95
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

eigengemaakte HUZARENSALADE

1 kg 8.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Wij wensen een ieder
een voorspoedig 1994.

Café Dvn Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond

Tel. 05754-1285

Café-Restaurant
T HOEKJE

OUDEJAARSDAG

potbiljarten
om kadobonnen

Wij wensen een ieder

een voorspoedig 1994

OUDEJAARSAVOND
NA 18.00 UUR GESLOTEN

NIEUWJAARSDAG
DE GEHELE DAG GESLOTEN

SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95
COTELETTO'S

per stuk 1.5O

BOERENLEVERWORST

100 gram 1.OS

BOTERHAMWORST

100 gram 1.25

Wij wensen U een

voorspoedig 1994

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VUURWERK
Bij de VUURWERKSPECIALIST vindjede

MOOISTE en de GROOTSTE en GOEDKOOPSTE

KOLLEKTIE SIER EN KNALVUURWERK
tegen prijzen om stil van te worden.

Het assortiment is uitgebreid met

30 nieuwe soorten SIERVUURWERK

Verder ruime sortering

PAKKETTEN (25 soorten)

en KINDERPISTOLEN

Dit natuurlijk als vanouds bij

FA. JANSEN-SMID
BLEEKSTRAAT 1 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1360

Verder wensen wij U allen een voorspoedig 1994 toe.

5£ fiomwnwrctwlrijf 25
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Wij wensen U een voorspoedig 1994.
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WINTERSCHI1X>ER?
^ Voordat n s t niks wc^iukt in een saaie, grijze winterslaap, kunt u

^ heter eerst ons, de \\ 'iniersehililer, hellen. Wij geven uw interieur een

•K onverwacht frisse en kleurrijke aanblik. Bovendien profiteert u als

^ particulier van een aantrekkelijke premie van ƒ 50,—per man per dag
•̂  als het om minimaal 3 manualen gaat. \'oor bedrijven ^eldt een

^ premie van ƒ 35,—per man per dag. Waarom belt u ons niet vooreen
-fc afspraak of nadere informatie'.'

4: Uv\' Winter schilder

*>r

*

*

Stationsstraat 32 - 7031 BR Wehl - tel. 08347-81481

Wij wensen u in alle oplichten een voorspoedig nieuwjaar.
•v-

Wij ruim

LET OP - LET OP - LET OP - LET OP - LET OP - LET OP - LET OP -

é EINDE JAARS KNALLER \

l SPIJKERBROEKEN È
' Levi's zolang de voorraad strekt •

o normale prijs 129.95 t/m 159.95 '

! »«99.95 l
O
l- |

Edwin model Houston ;
o.

uj normaal 139.95 nu^7^7«v7O •
CL

t Jacks nu voor de

é helft van de prijs

KLEDING - net even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

5 Tevens wensen wij U allen een goed en gezond 1994. "]
- dO 131 • dO 131 • dO 131 - dO 131 - dO 131 - dO 131 - dO 131

v.d. Mondt
Mede namens onze medewerkers wensen wij al

onze klanten een voorspoedig 1994

Kortingen tot SO
MANNENMODE

Wij wensen u een voorspoedig 1994,
Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - telefoon 05753-1383



Onlangs was ik 25 jaar hij
Weustenenk.
Langs de/e weg wil ik ieder-
een bedanken die ervoor ge-
/.orgd heelt dat de/e dag voor
mij emotioneel toch gran-
dioos is verlopen.

(i. Weverink

Wij wensen U een gezond
en voorspoedig 1994

B. (irotenhuys
Spuistraat IX, Hengelo (ild

A. MAALDKRINK
varkens, biggen en kleinvee.
Hengelo ( l i d .
wenst iedereen een voor-
spoedig 1994.

M 'ij wensen l' allen een
vttorspoeüig IV94.
f a m. (J . W. Schuerink en
medewerkers. Konings-

weg 4, Hengelo (ild.

Spuistraat 12 - Hengelo ( . l d

Wij /ij n van
l t/m 10 januari

GESLOTEN.

Wij wensen een ieder

een gezond 1994 toe.

De grootste sortering vuur-
werk verkopen wij n iet, maar
wel:
* appelbeignets
* rumrozijnoliebollen
* sneeuwballen
* berlinerbollen

* saucijzen
* pasteitjes
* appelbol-mand-flap
* en nog veel meer

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

Lekker de grootste
sortering ambachtelijk

werk!

Te koop w a l n o t e n . V le-
in ingh. Slotsteeg K), Hengelo
G ld.
Naailes voor beginners en
gevorderden, in k le ine groep-
jes. I n l . T. Veenhof, Hoog
Keppel. t e l . OX.UX-20W.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel.:05754-1748

HALFMAN B.V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kondweg 2a - Hengelo (J ld .
I e l . 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstruat 13, Hengelo (ild.

G€M€€NT€ H€NG€LO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN

Volgens het collecterooster 1993 en 1994

worden tot 19 februari 1994 geen collectes

gehouden.

OPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot

12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen

liggen in het gemeentehuis, afdeling

grondgebiedszaken, sectie VROM, ter
inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.00

uur, alsmede 's-middags na telefonische

of schriftelijke afspraak.
Tevens liggen de milieuvergunningen elke

vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage

in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefot;; '541

toestel 384.

SPREEKUUR

BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS

Het spreekuur van burgemeester en wet-

houders op donderdag 30 december
1993, tussen 19.00 en 20.00 uur, komt te
vervallen.

OPHAALKALENDER

HUISVUIL 1994

In de week van 19 t/m 25 december is

huis-aan-huis de ophaalkalender huisvuil
1994 bezorgd. Deze kalender geeft u alle

informatie over het ophalen van huisvuil,
chemisch afval e.d. in deze gemeente
voor het komende jaar. Mocht u geen
kalender hebben ontvangen dan kunt u
deze opvragen bij de afdeling grond-
gebiedszaken, sectie VROM, telefoon
1541.

WET VOORZIENING
GEHANDICAPTEN

Vuurwerk
* Koop vuurwerk alleen bij de officiële detailhandel. Deze winkels zijn herkenbaar aan

een biljet waarop staat: "Verkoop Vuurwerk, Roken en Open vuur Verboden". Let
erop dat het vuurwerk is voorzien van een (wettelijk verplichte) duidelijke gebruiks-

aanwijzing in de Nederlandse taal.
* Bewaar vuurwerk bij voorkeur in een metalen trommel of bus op een veilige droge

plaats, zo mogelijk niet in huis.
* Lees de gebruiksaanwijzing rustig door, ruimschoots vóór het afsteken van het
vuurwerk. Hetzelfde geldt voor het klaarzetten van de te gebruiken hulpmiddelen,

zoals de flessen voor het afsteken van vuurpijlen.
* Zoek de plek waar u het vuurwerk gaat afsteken met zorg uit. Denk daarbij aan het brandgevaar;

rieten daken, open opslagplaatsen van brandbare materialen e.d.
* Bepaal ook van te voren waar de toeschouwers veilig kunnen staan. Houd daarbij rekening met

eventueel optredende gladheid. Vertel de toeschouwers dat ze hun ogen met de handen moeten
bedekken wanneer het vuurwerk onverwacht hun richting uitschiet. Maak ze eveneens attent op het
neerkomen van vuurwerk dat door anderen (bijv. buren) wordt afgestoken.

* Voor het geval er toch iets mis mocht gaan: Het binnen handbereik hebben van telefoonnummers

van brandweer, arts en politie kan kostbare tijd besparen.
* Zorg dat alle ramen en deuren gesloten zijn als het vuurwerk begint.
* Gebruik voor het afsteken geen lucifers maar een gloeiende sigaret of sigaar. Ga zodra de lont

brandt een paar stappen achteruit. Probeer een "weigeraar" (lont opgebrand, niet afgegaan) niet
opnieuw aan te steken. Terug brengen naar de verkoper is de juiste oplossing.

* Zet vuurpijlen in eerr met zand gevulde fles, of beter nog, in een fles die half in de grond staat. Het

gaat erom dat de fles rechtop staat en niet om kan vallen.
* Vuurwerk in de hand ontsteken is heel gevaarlijk. Met ontstoken vuurwerk gooien is nóg

gevaarlijker. Laat u niet verleiden, doe het nooit!
* Ga niet met vuurwerk experimenteren. Maak er geen bundels van ter verhoging van het effect, dat

is levensgevaarlijk. Ontsteek elk stuk apart. Zorg dat steeds het deksel op de voorraadbus of -

trommel zit.
* Bij het zelf maken van vuurwerk zijn al veel ongelukken gebeurd. Laat de fabricage aan
deskundigen over.
* Wees kritisch bij de beslissing of uw kinderen oud en wijs (dus voorzichtig!) genoeg zijn om mee
te doen aan het afsteken van vuurwerk. Het is een hele verantwoording! Bereid ze in ieder geval

goed voor en blijf toezicht houden.
* Vermijd bij het afsteken van vuurwerk eveneens gevoelige objecten, zoals bejaardenoorden,

dierenparken e.d.
* Vuurwerk mag slechts verkocht worden op 29, 30 en 31 december.
* Vuurwerk afsteken mag slechts tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het

daarop volgende jaar.

INZAMELING CHEMISCH AFVAL

De chemokar komt op 4, 5, 6, 7 en 10 januari 1994 weer bij u langs om het
chemisch afval in te zamelen.
In elk huishouden komt er wel eens chemisch afval vrij: bij het klussen in de garage,

na het opknappen van het huis, of als u een batterijtje heeft verwisseld. Chemisch
afval is schadelijk voor mens en milieu als het met het overige afval wordt
weggegooid. Het moet dus apart worden bewaard in de blauwe milieu-box en
worden aangeboden aan de chemokar, waarna het apart kan worden verwerkt.

Bij de vorige inzameling in juli 1993 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. Op de volgende dagen zal
de chemokar de daarbij vermelde straten aandoen. De chemokar begint vanaf 08.00 uur te rijden.
De chemokar komt bij u langs:

Gebied 1 - dinsdag 4 januari
Banninkstraat (beb. kom), pr. Bernhardlaan, Dwarsstraat, de Heurne, Hofstraat, Julianalaan, het
Karspel, Kerkekamp, Kerkstraat, Kervelseweg, Koepelberg, Maanstraat, Margriethof, Markstraat,

Oranjehof, Raadhuisstraat, Regelinklaan, Regelinkstraat, Rozenhoflaan, de Rusthoek, Ruurloseweg
(beb. kom), Sarinkkamp, Schoolstraat, Snethlageweg, Sterreweg, Synagogestraat, H. v. Velzenplein,
Vordenseweg (beb. kom), Westerstraat, Wichmondseweg (beb. kom), Wilhelminalaan, Zonnestraat.

Gebied 2 - woensdag 5 januari
Aaltenseweg (beb. kom), Akkerwinde, Asterstraat, Berkenlaan, Beukenlaan, Bleekstraat, Fokkink-

weg, Groene Kruisstraat, Hoge Es, Hummeloseweg, lekink, Kampstraat, Kastanjelaan, Koren-
bloemstraat, Kreunenskamp, Leliestraat, Meidoornstraat, St. Michielstraat, Middenweg, Oude
Varsselseweg (beb. kom), Ouweleen, Plataanweg, Prunusstraat, Rondweg, Rozenstraat, Singel,

Spalstraat, Tramstraat, Waarleskamp, Zelhemseweg, Zuivelweg.

Gebied 3 - donderdag 6 januari
Aaltenseweg (buitengeb.), Antinkweg. 1e Berkendijk, 2e Berkendijk, Beijerinkdijk, Blekweg, Bleu-
minkweg, Boeninkweg, Boeyinkweg, Bosweg, Bremweg, de Dunsborg, Elferinkdijk, Enkweg,
Gietelinkdijk, Gompertsdijk, Groenendaalseweg, Haarweg, Handwijzersdijk, Hazenhutweg,

Heerinkdijk. Heideweg, Hertenweg, Jachtweg, Jebbinkweg, Kapelweg, Kapersburgweg, Kieftendorp,
Kloosterweg, Koesemansweg, Kroezerijweg, Kruisbergseweg, Loakendiek, Oosterinkdijk, Olde
Kaste, Oude Varsselseweg, Reerinkweg, Remmelinkdijk, Roessinkdrijfdijk, Roessinkweg, Rijn-
weg, Sarinkdijk, Schapendijk, Scharfdijk, Schuttersdijk, Sletterinkdijk, Stellingweg, Varsselseweg,

Veldermansweg, Veldhoekseweg, Venneweg, Vierblokkenweg, Wassinkweg, Winkelsweg,
Zelhemseweg (buitengeb.).

Gebied 4 - vrijdag 7 januari
Abbinkdijk, Baaksevoetpad, Banninkstraat (buitengeb.), Bargelsdijk, Beekstraat, Bekveldseweg,

Berendschotstraat, Berkendijk, Bruinderinkweg, Elderinkweg, Ellenkampdijk, Heideweversweg,
Hesselinkdijk, Hiddinkdijk, Kervelseweg, Koningsweg, Kreilweg, Kremersdijk, Krommedijk,

Lankhorsterstraat, Lindensepad, Meeninklaan, Memelinkdijk, Menkhorsterweg, Menninkweg, Mok-
kinkdijk, Riefelerdijk, Ruurloseweg (buitengeb.), het Stapelbroek, Slotsteeg, Tentendijk, Tolweg,
Vaalverinkdijk, Veermansweg, Vellekesweg, Vogelzangweg, Vordenseweg (buitengeb.),
Wichmondseweg (buitengeb.), Zelledijk.

Gebied 5 - maandag 10 januari

Beb. kom Keijenborg, Akkermansstraat, Branderhorstweg, Broekweg, Broenenbergweg, Bronkhorsterstraat, Hengelosestraat, Hogenkamp-
weg, Holterkampsweg, Holterveldseweg, Koekoekweg, Moatweg, Roggetoren, Steenderenseweg, Uilenesterstraat, Weeninkweg, Wiendelsweg,
Wolsinkweg, Zaarbelinkdijk.
Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang:

- zet chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van 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. Dus de blauwe box niet aan de weg zetten;
- in principe wordt alleen chemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens.

De chemokar neemt op twee ochtenden voordat de huis-aan-huis inzameling begint, een vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze
standplaats is op donderdag 6 januari 1994 op de parkeerplaats bij de Rabobank in Hengelo en op maandag 10 januari 1994 in Keijenborg op
de parkeerplaats aan de Past. Thuisstraat (tegenover de kerk). Indien u niet op de komst van de chemokar kunt wachten, kunt u van deze
vaste standplaats gebruik maken. Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt u uw chemisch afval elke vrijdagmorgen tussen 08.00-12.00
uur inleveren bij het gemeentelijk chemisch afval depot aan de Zelhemseweg 38 (hoek Molenenk).
Wat is chemisch afval?

In onderstaande lijst vindt u produkten die als chemisch afval apart moeten worden bewaard en ingeleverd: aceton, accu's, accuzuur, afgewerkte
olie, batterijen, benzine, bestrijdingsmiddelen, correctievloeistof, (foto)fixeer, (foto)ontwikkelaar, halonbrandblusser, houtverduurzamingsmiddelen,
inkten, insekticiden, kitten, kwastreiniger, kwastontharder, kwikschakelaar, kwikthermometer, lampolie, lijm, loodwikkel (wijnflessen), medicij-

nen, meubelolie, nagellak, oliefilters, petroleum, plamuur, remolie, remover (nagellak), smeervet, spaarlampen, spuitbussen met produktresten,

terpentine, peipentijn, thinner, verfafbijtmiddel, verfresten, verfverdunner, vlekkenwater (niet op waterbasis), vlooienband, wasbenzine,
zoutzuur. Dit zijn de meest voorkomende chemische afvalstoffen, maar er zijn er natuurlijk meer. In geval van twijfel kunt u kontakt opnemen met
de afdeling Grondgebiedszaken van het gemeentehuis, of het vragen bij de chemokar.
Wat is geen chemisch afval?
Onderstaande lijst bevat voorbeelden van produkten die u niet apart hoeft te houden: armaturen, bakolie, balpennen, boenwas, cassettebanden,
filmafval, frituurvet, glansmiddel, gootsteenontstopper, halogeenlampen. koperpoets, kosmetica (behalve remover en nagellak),

ontsmettingsmiddelen, ontvettingsmiddelen op waterbasis, poetsdoeken, poetsmiddelen, schoensmeer, schoonmaakmiddelen, schrijfmachine-
linten, snelontkalker, spiritus, spuitbussen (leeg), stopbaden, toner (poeder), vlekkenwater op waterbasis, vlekkenverwijderingsmiddelen.
videobanden, viltstiften, zilverpoets.

De inzameling van chemisch afval in Hengelo is een groot succes. In 1993 is 17.713 kg klein chemisch afval aangeboden bij de chemokar.
Hiernaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van het depot voor chemisch afval op de gemeentewerf.
Gooi chemisch afval niet weg. Maar breng 't weg.

Met ingang van 3 januari 1994 ligt voor u

ter inzage de raamwerknotitie Wet Voor-
ziening Gehandicapten, met daarin de

concept-verordening, bij de afdeling so-

ciale zaken en welzijn. De notitie ligt tot 1
februari 1994 voor u ter inzage. Even-

tuele reakties kunt u tot laatst genoemde
datum kenbaar maken aan het college
van burgemeester en wethouders van

Hengelo.

INSPRAAKVERORDENING

EN VERORDENING
BEHANDELING BEZWAAR-

EN BEROEPSCHRIFTEN

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Hengelo maken bekend, dat vanaf
heden voor een ieder ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)

kosteloos ter inzage liggen de navolgende
door de gemeenteraad op 14 december

1993 vastgestelde verordeningen:
1. de Inspraakverordening; deze treedt in

werking met ingang van de achtste dag
na die van deze bekendmaking;

2. de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften Hengelo Gld. 1994;
deze treedt in werking op 1 januari
1994.

Hengelo, 28 december 1993.
Burgemeester en wethouders voor-

noemd.

PUBLIKATIE WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 15 t/m 21 december 1993

waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:aan:

G.L. te Veldhuis, Tentendijk 3, Hengelo Gld

C.J.M, van Ditshuizen-van Hummel, Gom-
perstdijk 11, Hengelo Gld

Hartelman Motoren, Molenenk 3,

Hengelo Gld

F. van Setten, Past. Thuisstraat 3.
Keijenborg

J.W. Mulderij, Steenderenseweg 10,

het vervangen van een schuurtje

het bouwen van paardestallen met mest-

opslag

het uitbreiden van de showroom en het
oprichten van een woning

het bouwen van een berging bij de wo-

ning Beatrixlaan 21

het plaatsen van een dierenverblijf
Hengelo Gld

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, afde-
ling Grondgebiedszaken.

EVENEMENTENKALENDER

Reeds een aantal jaren is door de gemeente een evenementen-kalender samenge-
steld, waarin alle publiektrekkende aktiviteiten zoals uitvoeringen, sport- en culturele

aktiviteiten en tentoonstellingen werden vermeld. Een evenementen-kalender is be-
langrijk, want er wordt gestreefd naar een spreiding van de aktiviteiten en het

voorkomen van doublures. Tot nu toe hebben de gemeente en de VVV Hengelo
bepaalde taken met betrekking tot de evenementen-kalender uitgevoerd.

Vanaf 1 januari 1994 zal de VVV Hengelo al die taken gaan doen. Derhalve kan iedere
organisatie in onze gemeente haar aktiviteiten, bij voorkeur schriftelijk, meedelen aan

de VVV Hengelo, p/a Postbus 95, 7255 ZH Hengelo Gld.
Alle opgegeven aktiviteiten worden vermeld in het jaarprogramma, krijgen extra
publiciteit in de maandelijkse te plaatsen agenda en worden bovendien vermeld in de

recreatie-krant van de Streek VVV Achterhoek. De dienstverlening vanuit de VVV is
geheel gratis. Uiteraard dienen de aktiviteiten, waarvoor een gemeentelijke vergun-
ning/goedkeuring nodig is, in eerste instantie bij de gemeente te worden gemeld.

GEMEENTELIJKE EREPENNING

De door de gemeente-raad ingestelde erepenning als bewijs van erkentelijkheid ten
opzichte van inwoners en/of verenigingen in deze gemeente, die op het terrein van
sport dan wel cultureel gebied een uitzonderlijke prestatie hebben verricht in het jaar
1993 wordt in het voorjaar a.s. uitgereikt.

Voor een toekenning van de erepenning dient men inwoner(ster) van de gemeente te
zijn. Een team komt eveneens in aanmerking, als de vereniging haar zetel in de

gemeente gevestigd heeft. Opgave van de individuele prestatie of in teamverband dient

zo spoedig mogelijk te worden ingediend bij de gemeente Hengelo. Alle gewenste
inlichtingen worden u verstrekt door de afdeling Dienstverlening en/of het Buro Sport.

De in aanmerking komende personen/teams dienen voor 31 januari a.s. opgegeven te
zijn.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT: AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN,
ONTHEFFINGEN E.D. TIJDIG INDIENEN!

Naar verwachting wordt per 1 januari 1994 de Algemene wet bestuursrecht ingevoerd.
Deze wet geeft algemene regels over het verkeer tussen bestuur en burger. Een
bestuursorgaan moet zorgvuldig jegens de burger handelen. Zorgvuldig handelen

vergt tijd. Het is derhalve raadzaam om een aanvraag (op elk gebied) tijdig in te dienen.
Voor de burger is de Algemene wet bestuursrecht onder andere van belang voor het
indienen van een aanvraag of een bezwaarschrift. Een aanvraagformulier moet altijd

uw naam, adres, handtekening en de datum bevatten. Daarnaast moet alle informatie
worden verschaft die voor een beslissing op een aanvraag nodig is, tenzij het belang
van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt. Als de informatie onvoldoende is,
wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn aan te vullen. Het
ongebruikt verstrijken van deze termijn of het onvoldoende aanvullen, kan leiden tot het

buiten behandeling laten van de aanvraag. Binnen een redelijke termijn (gemiddeld
acht weken) moet op de aanvraag worden beslist, tenzij het om een complexe zaak
gaat. Als binnen die termijn geen beslissing kan worden genomen, wordt een voort-
gangsbericht verzonden. Hierin staat aangegeven wanneer u alsnog een beslissing

tegemoet kunt zien. Wordt hieraan niet voldaan, dan kunt u een bezwaarschrift
indienen bij het gemeentelijk bestuursorgaan dat de beslissing behoort te nemen. De

Algemene wet bestuursrecht stelt het indienen van een bezwaarschrift als voorwaarde

om eventueel bij een administratieve rechter in beroep te kunnen gaan. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift wordt, na een overgansgperiode, voor alle
bestuursrechtelijke besluiten zes weken. Voor nadere inlichtingen over de Algemene

wet bestuursrecht kunt u contact opnemen met mevrouw E. Degen, afdeling
Grondgebiedszaken, tel. 05753-1541.

WET MILIEUBEHEER "|

Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer R. Regelink, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
oprichten en in werking hebben van een schildersbedrijf met detailhandel, gelegen aan

Raadhuisstraat 40 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften

om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. De aanvraag en de ontwerp-
beschikking liggen ter inzage van 29 december 1993 tot en met 28 januari 1994. Hierna

kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling
Grondgebiedszaken. Tot en met 28 januari 1994 kunt u schriftelijk bij het gemeentebe-
stuur bezwaar maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden
ingebracht. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over
de ontwerpbeschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige

aanwezigen. Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven
of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later
beroep in te stellen.

Onder voorschriften is een milieuvergunning verleend aan:

Coöperatie ABC, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning, voor

een welkoopwinkel met opslag van veevoeders en meststoffen, gelegen aan Spalstraat
37 te Hengelo;

N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland, voor een uitbreiding/wijzigings-
vergunning, voor een noodstroomaggregaat met dieselolietank bij het drinkwater-
pompstation, gelegen aan Kloosterweg 7 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 29 december 1993 tot en met 28 januari 1994.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 28 januari 1994 worden ingesteld

door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de ontwerp-
beschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht; d. belanghebbenden die aantonen dat

zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het
beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan
wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van

bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Hengelo, 28 december 1993.

Hengelose Auto- en Motorvereniging

H.A.M.O.V.E.

wenst allen
een goed 1994 toe

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

wenst U een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen vrienden en bekenden

een voorspoedig 1994.

varkens- en kalverenhandel

GERARD BULTEN
Tol d ij k

Hengelose Hengelsport Ver.

Het bestuur wenst een ieder

een voorspoedig 1994
en de leden tevens

een goede vangst.



.SV/7 zijn itr
en vcnvoiuU'i'd

üaf ons :o'n ^root xclnk is tochcücclü.

Op 16 december l W3 is geboren on/e /oon

HIDDE

Hij weegt 3743 gram en is 52 em lang.

Henk Wissels
Bet t v Wissels-Langeler

Wiehnionclseweg 22

7255 KA Hengelo (ild

tel. 0575V3-WI

De belangstelling en deelneming die n ons heeft

betoond na hel overlijden van on/e lieve pa en opa

JOH A N LUFKHn

heelt ons diep getroffen. Wi j /.ij n u dankbaar voor

de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

l in aller naam.

fani. L ij l logt

7255 KH Hengelo (lid, deeember

Banninkstraat 37

De Christelijke Plattelandsvrouwen
Bond wenst u een voorspoedig en

gezegend 1994.

De nieuwjaarsvisite wordt gehouden
op4janauri om 14.00 uur.

Tevens afhalen van de "Bon foi toch"-kaarten

ter gelegenheid van de jubileumavond van

"Ons Huis".

De fam. Heijink en medewerkers
van "de Spannevogel" danken U
voor het genoten vetrouwen in
1993 en wensen U een voor-
spoedig en gezond 1994 toe.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en

bekenden

een heel voorspoedig
en gelukkig 1994

café-restaurant

LEEMREIS
fam. Visser

Hengelo Gld.

Voegersbedrijf A.

Boeninkweg 2 - Hengelo Gld

wenst een ieder een
voorspoedig 1994

Wij wensen al onze klanten,
familie, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1994

Veehandelaar

Harrie Waenink en Zoon
Hengeloseweg 20 - 7251 PK Vorden

tel. 05752-1082

Voor oud en nieuw lekkere hapjes

VERSE WORST, KARBONADE

SAUCIJZEN enz. enz.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Wij wensen U een goede jaar-
wisseling en een goed begin.

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.

Accountants en belastingadviseurs

* Samenstellen en controleren van de jaarrekening

''•• Begeleiden van (startende) ondernemers

* I-ïscale en bedrijfseconomische adv i e/e n

* Advies in/ake onderneniingsvormen en

omzettingen

* Automatiseringsadviezen

Hengelo Gld. Tramstraat 4 7255 XB tel. 05753-1391

Brummen Leliestraat 12 6971 B A tel. 05756-15S5

Wij wensen u

een voorspoedig 1994

Knallend lekker
met oud en nieuw en alvast de

beste wensen voor 1994.

Braadsaucijzen of Braadworst
500 gram

dikke Vleesribben
500 gram

Hamlappen
zolang voorradig 500 gram

P.S. GESLOTEN
van 3 t/m 10 januari 1994.

5.95

4.1O

5.OO

Ambachtelijk Euroslager
Jan Stapelbroek

waar kwaliteitsvlees de kortste
weg naar de toonbank vindt.

HummeloscNveg 3 - Hengelo (ild - Tel. 125S

Dé oliebol
* Handgeschept
* Ambachtelijk gebakken
* Perfect van smaak en vorm

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

De zaak voor dé oliebol met smaak!

Maandag 3 januari zijn wij
gesloten.

Bakkerij Kreunen wenst u
een gelukkig 1994 toe.

PE GREEP

ACCOUNTANTSKANTOOR

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Tel. 05753-2216 - Fax 05753-3474

Lid Nederlandse Orde van
Accountants Administratieconsulenten.

- Accountancy - Belastingzaken
Computerverwerking - Advies en Begeleiding

Wij wensen iedereen
een voorspoedig 1994,

AUTO '94
en vele andere interessante autoboeken lig-

gen in onze winkel op de klant te wachten.

Heilige koe of niet, de auto blijft gewoon een

praktisch vervoermiddel, net als de fiets.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - tel. 1253

Wij wensen U allen een gelukkig
en voorspoedig 1994 toe.

GOOSSENS

• TUINMEUBELEN
• RIOOL EN HOGEDRUKBUIZEN
• LAND . TUIN . BOUW EN

VIJVERFOLIEN
• WERKKLEDING

Steenderenseweg 11

7255 KC Hengelo Gld
Telefoon 05753 2139

EEN JAAR GAAT HEEN. EEN JAAR KOMT AAN

Velen stelden in het afgelopen jaar wederom ver-

trouwen in ons. Voor de rest zouden we willen

zeggen: Tot ziens.

Wereldwijd contact, dat doet de mens goed. Vanuit

het jaar 1993 gaan we samen welgemoed de "grens"

over van een nieuw en arbeidzaam jaar. DANK

VOOR VERTROUWEN.

OOK IN HET J AAR 1994

VOOR LEESVOER

NAAR DE BOEKHANDEL

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - tel. 05753-1253

$
UW

O

S l KKKST 1 993 l W

Vele ouderen kwamen woensdagmiddag 1 5

dee. naar partycentrum l.anueler. om de

kerstvieriiii! mee te maken, samen /ingen.

samen luisteren. Met kerstverhaal, dat /ich

/oveel eeuwen geleden afspeelde in Bethlehem. in.ludeaen

ieder jaar gevierd wordt door miljoenen mensen over de

hele wereld.

Mevr. van Dijke sprak in haar welkomstwoord o ver de vele

nare gebeurtenissen, die tot ons komen via de televisie en

de krant. De landen die in oorlog /.ijn of \\ aar hongersnood

is. Het is moeilijk te geloven in vrede op aarde, toch moet

de vrede hij ons /elf heginnen.

De/e middag \serd de liturgie gevolgd in afwisseling met

samen/ang en een koorlje van l i W crs onder leiding van

mevr. Verhoed'. Na de pau/e ueicl een kcrstspcl opge\ oei cl

doorleden van de N. V .l A . Mei grote interesse volgde men

het spel. hel welk op voorliet le l i jke u ij/e werd gespeeld.

De geboorte van het "kerstkind" in het spel. vond plaats in

een caravan, er was die avond geen plek meer \ oor de

moeder in de hcrhr

l let l 'V V /angkoor ".long van hart", onder leiding van dhr.

Starink gaf traditiegetrouw haar medeuerking door het

/ingen van mooie kerstliederen. De middag vvcrd besloten

met het ge/amenlijk /ingen van "dankt, dankt nu allen

( iod" en het "Hre /ij ( iod".

N I K l ' W Ü A K R O H K S HIJ \( HILLKS
Aerobics is een leuke en goede manier om iets te doen aan

de conditie. Mij aerobics beweeg je je actief op mu/iek.

Centraal staat het ple/iei om met een groep oefeningen uit

te voeren.

De les start mei een \\ arming-up. In dit gedeelte van de les

worden er oefeningen gedaan, die gericht / i jn op het

bevorderen van een goede dooi bloeding van de spieren en

het voorbereiden op de rekoeleningen. Tijdens de les uordl

het uithoudingsvermogen getraind mei veel springvormcn.

De les wordt afgesloten met een cooling down. /odal je je

weer lekker ontspannen voelt.

Enthousiast ge\\ orden'.' ( )p \\oensilag l1^ januari a. s. is er

om l S. 30 uur in sporthal "De Kamp" een open les waar

ieder belangstellende van harte welkom is.

l II/KM)IN(; IDK ALK KKRKTIJI)

Dinsdag 2S december is er via de lokale omroep van

/.elhem e. o.. Radio Ideaal, u eer een uit/ending te beluiste-

ren van de interkerkel i jke commissie Kerk en Radio te

/.elhem.

In dit programma is er naast veel /ang en mu/iek een

vraaggesprek te horen met dhr. Kcwer uit /.elhem o \e rde

aklie Kerkbalans.

De regionale opname is van het dameskoor Kunstgenot uit

/elhem. Ook is er de maandelijkse agentia.

De Ideale Kerktijd is elke laatste dinsdag van de maand \ an

l S. 00 tot 20.00 uur te beluisteren via de frequenties van

Radio Ideaal op IVM 1 05. l of op de kabel (vanui l

Doctmcheiroop FM 1 04. S.

D A M M K N
Jeugd: Stefan Uoebink-( ieert Mcnkveld O - 2 : Michiel

Derksen l-Ald\ Hochink 2-0.

IX 'M l klom in de Ie klas Oost (ielderland op de ladder

naar een gedeeltelijke 6e plaats. Thuis u e ril met l 1-6 ge-

wonnen van /evenaar. Winst voor. I . Vos. M. Luimes. ,\.

Hochink en J. Heuvelink. Remise voor (i. Hallman. .1.

l. uilen en .1. Heijink. alleen II. Vos moest hel onderspit

delven.

IX 'H 3 verloot / i jn riante positie optie Ie plaats door thuis

Ie ver l ie/en van l i l ft 2. /owel H. Dijkman (2 schijv en voor)

als (i. Mollerman ( l schi j f voor) stonden beiden op winst

maar verloren allebei. H. /onnenberg werd /cnuvvacht ig

van de druk. /odal hij ook verloor. N. Roelolscn haalde l

punt om de eer Ie redden. IX 'H 3 staat nu Ie met l ' l ft 2 en

Warnsveld/Zutphen 3.
< )nderlinge competit ie:

[•male groep M: h.Hcicndsen H. Hulshol 2-O; J. Schabbink-

D. Walgemoet 0-2: T. \ .d . Hul N'. Scholanus 0-2.

Stand l-'inale groep M: l . Y. Schotanus 3 6 : 2. M. ( ioorman

2-3.
l le.l oudejaars sneldamtoernooi is op donderdag 30 decem-

ber om * I U . J5 uur bij café v .tl. Weer. Spalstraal l te

Hengelo ( ild.

N()( ; 5 k \ \SKN
om hel enige echte museum v an l lengelo (ild te /ien.

ledere /ondagmiddag in januari van 14.00 tot 17.00 uur

geopend. (30 januari laats te openingsdag)

Aihlerhoi-ks Museum 1940-1945 Raadhuisstraat 4

l lengelo (ild rcc/ inlcrcssiinlci < / < / / / / / denkt!!

Autobedrijf G. Schiphorst
Hoegenstraat 1a - 7021 LX Velswijk

tel. 08344-1700

Wij wensen U
een voorspoedig 1994.

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang nr. 39 - Periode MUI 13 - 20 clec.

Woensdag I5dee. Omstreeks l 7.(M)uui iseen geparkeerd

staaiule auto op hel terrein van een Hengelose supermarkt

aangereden door een onbekende automobilist. Mogelijk

gaat het hier om een grijs/hlauwe personenauto.

Hen andere inwoonster van Hengelo meldde dal dooreen

onbekende mei een steek\ ooruerp het slot van haar auto

onbruikbaar \ \ as gemaakt. Dat /ou gebeurd / i jn op de St.

Miehielstraal. op vrijdag lOdee. tussen OS.30 en l 2.00 uur.

Die dag een 2e aangifte ter/ake van doorrijden na een

aanrijding ontvangen. Nu was een in Keijenborg aan de

l.mdenhof. hoek Kerkstraat, staande personenauto op/ij

gereden dooreen onbekende.

Donderdag lo dee. De bestuurder \ an een personenauto

raakte in de slip op de Ruurloseueg. In een boe h t bij de

/elledijk reed hij een A \ W U paal aan.

< )p de Sarinkdijk overleefde een overstekende ree de bot

sing met een personenauto niet.

hen inuonei uit het buitengebied meldde dat 2 groene I'TT-

buitenbi ievenhusseii u aren \ernield.

Vrijdag l 7 dee. hen inuoonster van Hengelo deed aan-

gifte van diefstal van haar portemonnee met inhoud. De/e

is uil haar jas gepikt in het groene kruisgebouw. (Na de

u aarselum ing van \onge week om geen u aardevolle

spullen in kleedkamers achter te laten ook hier het advies) :

LAAT NIMMER WAARDhVOI hl•: SPI'l hl-N ONHl

Hhhkl) ACir i ' I -R. Schijnbaar ligt men overal op de loer

om van een ander te stelen.

In de nacht \ an l o op l 7 deeember is er ingebroken in een

hoek \\on i ng \ aneen rijtjeshuis. hrv\erdo.a.geldonl\ rccmd.

De beuoners waren thuis, doch sliepen en hebben niets

gemerkt.

/.ondai; l l > dee. Mij een alcoholcontrole bleek dat 3

bestuurders te veel alcohol hadden gedronken en daarna

hun auto bestuurden. 2 personen konden een transactie a

ƒ 600. aangaan, een derde persoon moest /ij n rijbeu ij s

inleveren en /al door Just i t ie \er \o lgd u orden.

Aan de Kuurloscwcg. nabij de Scharfdijk s l ipte een

automobiliste en kuam met haar auto op het dak terecht in

een sloot. Wonder boxen u onder bleel /ij ongedeerd.

Dit is het laatste politienieuu s \an de Rijkspolitieposi

Hengelo (ild. Vanaf l januari 11>1M bestaat de Ri jkspol i t ie

niet meer. (De gemeentepolitiekorpsen in de stadjes en

steden houden ook op te bestaan.) Vanaf die datum uoidt

landelijk de Regionale Polilie "geboren". Wij van de oude

Rijkspolitieposi val len dan onder l van de 2 f > Landeli jke

Regio's, nl Politieregio Noord ( )osi ( ielderland. distr ict

Achterhoek. Masiseenheid "De Markelaiulen". afdeling

Hengelo C ild. hen ieder uordl een goed en ge/ond 11> (>4

toegewenst.

M. J. hijsink

L IT I E
• Noord- «n Oost-Gtld«rland

BRANDWOND ?

EERST WATER, DE

REST KOMT LATER

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

II:I,KHM»\ 02510 • 2)>:m



FLORIJN
HOOGHOUDT

14.95
19.95

3.fötstcr
• de Duitse merkwijn

RIJNWIJN
KABINETT

" 4.95 -

SPRANKELEND

MOESSERENOE

WIJN
methode

13.95
danken U voorde

m het

JONGE JENEVER

vaste lage Pr'Js

19-95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

BOUWBEDRIJF
DEEENDRACHT

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

* Goede jaarwisseling en een voorspoedig 1994
* Zakelijk en privé alle goeds in 1994
* U toegewenst door alle medewerkers
* Dank voor het vertrouwen aan ons gegeven

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Voor de jaarwisseling bakken
we ze weer: - oliebollen

- appelflappen
- ananasflappen
en nog veel meer

Ook nu hebben we weer onze
borrelsnacks voor de gezellig-
ste avond van het jaar.
Vroegtijdig bestellen voorkomt teleur-

stelling.

Wij wensen u een prettige jaar-
wisseling en alles wat maar
wenselijk is voor 1994.

Maandag 3 janauri zijn wij
GESLOTEN.

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINC ÎOLENB^KKERS Te|. 05753-1200

RIJWIELEN EN

BROMMERS
ALLE BEKENDE MERKEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Ook uw adres voor

onderdelen
gebruikte rijwielen en
brommers

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278

Tevens wensen wij u een

prettige jaarwisseling toe

en een goed 1994.

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

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

Muziekvereniging

St. Jan - Keyenborg

wenst iedereen
een voorspoedig 1994

Allemaal een gezond 1994.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

ij zijn van 3 t/m 6 januari
GESLOTEN.

KOMT, KIJKT EN

ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

WIJ WENSEN EEN IEDER

een voorspoedig en
een gezond 1994.

Wij wensen U

een voorspoedig 1994

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

wenst allen een

gelukkig nieuwjaar

Autobedrijf Niesink
Dambroekweg 9 - 7223 DT Baak - tel. 05754-2089

Hierbij delen wij U mede dat U
vanaf maandag 3 januari bij ons
terecht kunt voor alle reparaties
en APK keuringen van alle mer-
ken auto's.
De officiële opening volgt t.z.t.

• Tevens wensen wij U
een voorspoedig 1994.

Schutterij E.M.M, en
Hengelose Majorette Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben wij
ten zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuw jaar voor de boeg
hopen wij die aandacht vast te mogen
houden.

Dank voor alle vertrouwen en wij wen-
sen een ieder een goede jao/wisseling
en een voorspoedig 1994.

café coen evers
VELSWUK tel. 08344-1392

OUDEJAARSDAG vanaf 14.00 uur

POTBILJARTEN
Wij wensen u een
voorspoedig 1994.

De Marktbakker uit
Spakenburg

is er vrijdag oudejaars-
dag 31 dec. van 10.00 tot

3.00 uur 's middags met

oliebollen en

appelbeianets enz.
gewoon op de

Hengelose vrijdagmarkt.

Tot ziens.

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

Wij wensen U een heel gelukkig
en voorspoedig 1994.

Let op de dagreklames in
onze winkel.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Voor

oud en nieuw
bakken wij weer

heerlijke OLIEBOLLEN -
APPELFLANZEN - APPEL-

FLAPPEN - APPELBOLLEN •
SAUCIJZEN • enz. • enz.

Wij wensen U fijne feestdagen en

een heel gezond 1994.

Bakkerij Bruggink en medewerkers

| Wij zijn GESLOTEN van maan- >
g dag 3 t/m woensdag 5 januari. S
< Donderdag 6 januari zijn wij weer open. >
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Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

wenst U een
prettige jaarwisseling en
een voorspoedig 1994.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J. GROOT ROESSINK
VAALVERINKDIJK 1 - HENGELO GLD

en medewerkers

bedankt alle cliënten voor

het genoten vertrouwen in

het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen een

VOORSPOEDIG 1994 toe.

Wij wensen U een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wolboetiek
De ̂  Dmy de Vrught

0 Velswijkweg 22

Tel. 08344-1315

Wij bedanken onze klantenkring

voor het genoten vertrouwen en de

prettige samenwerking en wensen

iedereen een gelukkig 1994.

Met ingang van januari 1994 is onze

winkel in plaats van 8.30 uur om

9.00 uur geopend.

DISBERGEN
woninginrichting

textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1425

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
EN MEDEWERKERS

BAAK - HENGELO GLD

TEL. 05754-1677

TEL. 05753-2996

ij wensen U een
voorspoedig 1994.
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INFORMATIERUBRIEK

WONINGWET DRUKTE BIJ DE GLASBAK

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
13 december 1993 tot 20 december 1993
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer G.Th. Visser, voor het uitbreiden
van het hotel, gelegen aan Spalstraat 40
te Hengelo.
de heer C.J.M, van Ditshuizen, voor het
oprichten van paardenstallen en het ge-
deeltelijk veranderen van de manege,
gelegen aan Gompertsdijk 11 te Hengelo,
de heer F. van Setten, voor het oprichten
van een berging, gelegen aan Beatrixlaan

21 te Hengelo.
Hartelman motoren, voor het uitbreiden
van een bedrijfspand met woonhuis, ge-
legen aan Molenenk 3 te Hengelo,
de heer H. Schetter, voor het oprichten
van een machineloods, gelegen aan
Memelinkdijk 5 te Hengelo,
de heer G.L. te Veldhuis, voor het veran-
deren van de bestaande schuur, gelegen
aan Tentendijk 3 te Hengelo.

Hengelo, 28 december 1993.

OUD PAPIER KALENDER

OUD PAPIER
APART

December, een gezellige maand vol feestdagen waarbij de inwendige mens niet wordt
vergeten. Met deze consumptie stijgt ook het aanbod van eenmalige glasverpakkingen
bij de glasbak. De gemeente en de glasinzamelaar doen er alles aan om deze drukte
bij de glasbakken en -bollen op te vangen. Zo worden de glasbakken extra vaak

geleegd.
Toch kan het gebeuren dat hier en daar glascontainers overvol raken. Gevolg hiervan
is dat de glasbak-omgeving vol komt te staan met dozen en tassen met glas die niet
meer in de glasbak passen. Om te voorkomen dat deze niet-feestelijke tafereeltjes
ontstaan, vragen wij u om het glas niet allemaal tegelijk naar de glasbak te brengen.
Wanneer we een paar dagen wachten met ons bezoek aan de glasbak, worden de
problemen al voor een groot deel voorkomen. En mocht een glascontainer onverhoopt
toch nog vol zitten, bel dan het gemeentehuis zodat de glasbak zo snel mogelijk
geleegd kan worden.
Dus: Glasbak vol? Bel de gemeente!

INZAMELING AFGEDANKTE KERSTBOMEN

Na afloop van de feestdagen zullen kerstbomen massaal ter inzameling en verwerking
worden aangeboden. Deze kerstbomen kunnen op donderdag 6 januari 1994 tussen
08.00-12.00 uur en 13.00-16.30 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 kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon 1541,
toestel 375.

SUBSIDIEVERORDENING DORPSVERNIEUWING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend, dat vanaf
heden voor een iederter gemeentesecretarie (afdeling Grondgebiedszaken) kosteloos
ter inzage ligt de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 november 1993
vastgestelde nieuwe Subsidieverordening dorpsvernieuwing.
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag volgende op die van deze
bekendmaking. Alsdan vervallen:
a. de Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing gemeente Hengelo Gld.,

vastgesteld bij raadsbesluit van 29 april 1985 en
b. de Verordening verhuis- en herinrichtingspremies bij stads- en dorps-

vernieuwingsaktiviteiten Hengelo Gld., vastgesteld bij raadsbesluit van 18 decem-

ber 1990.

Hengelo, 28 december 1993.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

OUD PAPIER
KALENDER
JANUARI 1994
Op de volgende data kan
oud papier worden ge-
bracht op de volgende
plaatsen.
Dinsdag 11 en woensdag 12 januari
Basisschool De Leer. Container parkeer-

plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.

Woensdag 12 en donderdag 13 januari
Basisschool Rozengaardsweide. Container
parkeerplaats Leliestraat bij de school.
Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30
uur.
12 t/m 15 januari
Basisschool Bekveld. Container aan Steenderenseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Woensdag 26 januari
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf dinsdagavond 25 januari kan het papier worden
gebracht, goed gebundeld of in dozen verpakt.
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de Steenderenseweg 2.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar
sleutel van container vragen.

Kerk- en andere diensten
OUD KIN NIKUVV

Kemigiuskerk

Vrijdag 31 december 19.30 uur ds. P. F;. de Vries
m.m.v. Crescendo

/omiuti 2 j anuar i 10.00 uu r ds. A. B. K l hert Kinderneveiul iens t

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

/.aterclau l j anuar i - Nieuwjaarsdag

m w. I). J. R e k s w i n k e l - K c t s Nieuwjaarsbegroeting

(ioede Herder Kapel

\ ïijclag 31 december I'UO u u r ds. A. B. 11 hert
/omlag 2 januar i 10.15 uur ds. P. F;. de Vries

Vrij/.. Herv. Kerk

Vrijdag 31 december l S.30 u u r ds. Jansen, Apeldoorn

K.K. Kerk Hengelo Ud

Vrijdag 31 december l°.0() u u r Oiulcjaarsviering
/omlag 2 j a n u a r i 10.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag 4 j anua r i lu .()0 uur Avonddienst op de Ble i jke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenhorg: /a terdagsom l1).00 uur Weekeiulviering:
/oiulags om 10.00 uur Hoogmis.
Hui /e Maria l'ostcl: dinsdagsmorgens om u.30 uur H. M i s ;
dage l i j k s Ro/enhoeclje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen OS.00 u u r e n is ui tslui tend bedoeld voor spoed-
geval len .
Op /aterdag- en /omlagmorgen is er om 11.00 uur een v r i j
spreekuur ; U hoeft h iervoor dus n ie t te bel len!

28 DECEMBER

Dr. Ei jke lkamp. t e l . 2262

31 DKCKMBKR - 3 J A N U A R I

Dr. Eyck, tel. 1277

A\ond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen OS.00 uur .
Maandag: dr. E i j k e l k a m p . Koldcvvciwcg 2. Kc i jenhorg . t e l .
2262.

Dinsdag: dr. Eyck. Kas tan je laan 7. Hengelo ( i k l . t e l . 1277.
Woensdag: dr. Koning, Kas lan je laan l . Hengelo (ikl. t e l . 1266.
Donderdag: dr. Koning. Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo (ild, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openings t i jden : maandag t .e .m. vri jdag S.00-12.30 u u r e n l 3.30-
1S.OO uur . /u.. ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bu i t en de
openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld. Koepelherg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gc/elschapsclieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.(X)
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en \o lgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen ; uiden

met de dienstdoende d i e r ena r t s , ook in l i e t weckend.

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i ld

Maandag t.e.m. vrijdag van u.OO tot 12.00 uur .
Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. te l . 2439 en mevr. Luhhers. l e l . 2766. In
Kei jenhorg mevr. Hakvoort. t e l . 2317 en mevr. van Aken. tel .
2627.

Kruiswerk ()ost-(ïelderland

K r u i s w e r k Oosl -Cie lder land is 24 uur per dag Ie bereiken via
te le foonnummer 06-SS06 ( b i j n a grat is . 3 cent per m i n u u t ) . Via
dit telefoonummer hoort u ook w a n n e e r e r in uw (woon (p laa t s hel
( u i t l e e n ( s p r e e k u u r is .

Netwerk Thuis/.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar , ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00
u u r ) . / r . J . A. v a n d e n Heuve l regio Midden l.lssel - tel .05750-
16463.

Regionale Stieht ing voor I 'huis/.orgen Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur : maandag t/m vr i jdag van S.30 9.30 u u r .
•Gezins-/bejaardenverzorging voor de gemeenten Hengelo <( ikh .

Vorden en Sieemleren: /u tphenseweg l c. Vorden.
lel. 05752-214S.

- Maatschappeli jk werk voorde gemeente Hengelo ( ( i k l ) :
/utphenseweg Ie . Vorden. te l . 05753-2345.

- Maa t schappe l i j k werk voor de gemeente Sleenderen:
.1.1 . Ol tmanss t raa l 7. Sieemleren. t e l . 05755-1659.

-Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
S t a t i o n s p l e i n 12 . /dhem. l e l . OS342-2I51 .

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-438QO.
Be/oek-adres: Hogesiraatje 3. /u tphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012. 7200 BA /u tphen .

Ned. l'atiëntenver. (al'd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor \ ragcn. hu lp of bemiddel ing hij
problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) le l . 08

21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. \ i j | dag) 0X343-1214.
V r i j w i l l i g e Thuis/org. t e l . 0X340-35000. dage l i jks \ ;m 9.00-
10.00 u u r en van IX.30-19.30 uu r .

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar . te l . 05754-1351

Pedicure

Y. A h h i i i k . T o k l i j k . t e l . 05755-13S6

Diëtiste

H. /weermk Stege. Bakermarksedi jk 15. 7223 KJ Baak. t e l .
05754-IK09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-7250S3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. OS346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Een reis om

Het team van HARMSEN VAKSCHILDERS
wenst U een kleurrijk 1994 en

staat gereed U het komende jaar tot
volle tevredenheid van dienst te zijn.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1292

Zelhem. Telefoon 08342 -1998

berint om de r

Een weekje skiën in Zwitserland?

Drie weken Verre Oosten? Een rondreis door

Turkije? Of een luier-vakantie op Gran Canaria

of een weekendje eruit?

Pak uw koffers maar

vast in.

Want bij de

Rabobank, het grootste

reisbureau van Neder-

De nieuwe
reisprogramma 's

l o

liggen klaar bij uw
Rabobank.

land, liggen nu de nieuwe reisprogramma's

en ,,de leukste Vakantiekrant" voor u

klaar. Vol met vakantie--ideeën. En als u straks

uw keuze hebt gemaakt (het zal overigens

niet makkelijk zijn want er zijn onge-

looflijk veel nieuwe bestemmingen), dan kunt

u meteen ook al die-

andere vakantiezaken

bij ons regelen.

Zoals vreemde

valuta en verzekeringen

bijvoorbeeld. Da's wel

zo handig. Kortom: waar u ook naar toe wilt,

loop eerst eens binnen bij de Rabobank bij u

in de buurt. Rabobank

Rabobank. Aangenaam.
o

CAFE-RESTAURANT-ZAAL

"*De ILngd"
i

Biljartver. „de Engel" organiseert op

donderdag 30 december KurkbMjarten

Oudejaarsdag vanaf 14.00 uur

Potbiljarten, Klaverjaswedstrijden,
Verloting

Nieuwjaarsdag vanaf 20.00 uur

Kurkbiljarten, Verloting

zondag 2 januari Kurkbiljarten
Totaal prijzenpakket ƒ 1500,-

Voor iedere bezoeker een aardige attentie.

Wij wensen U een voorspoedig en gezond 1994 toe.

Fa. H. Rutten en medewerkers.



Welkom
op ons nieuwe adres.

Uw rayonkantoor GAMOG Zutphen heeft vanaf 4 januari 1994 een nieuw adres:

Coenensparkstraat 21, 7202 AN Zutphen
telefoon 05750-42424.

Hierdoor zijn we nog beter bereikbaar voor iedereen die woont in de gemeenten

Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Vorden, Hengelo of Steenderen.

bent bij ons hartelijk welkom voor:

•het huren van warmwatertoestellen en cv-ketels;

•informatie over CAI in de gemeenten Gorssel en Steenderen;

•informatie over de actie Zuinig Stoken;

•advies over aanschaf en vervanging van gasapparaten;

•advies over energiebesparing;

•gratis controle van uw gasinstallatie (op verzoek).

G

kunststof kozijnen

gratis offerte s

korte levertijden

Tocht, jaarlijks terugkerend schilderwerk en houtrpt. Kunststof kozij-

nen, vervaardigd uit KOMO-gekeurde profielen, in vele kleuren en
houtdessins, is de betaalbare1 oplossing .voor deze problemen.
Informeer bij uw vakhandelaar.

EUGEUNK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.

tel. 05753-1210 - fax05753-1000

BESTUUR, LEDEN EN DIRIGENT
van het chr. gemengd koor

„SOU DEO GLORIA'
BEKVELD

Wij wensen U allen een
voorspoedig 1994 toe.

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld

Vanaf 1 januari zijn wij
zaterdags en 's maandags

gesloten.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

VUURWERKVERKOOP
29, 30 en 31 december

ROOZEGAARDE Banninkstraat 5
Hengelo Gld

UW BOVAG-LID EN
APK-KEURINGSSTATION

AUTOBEDRIJF

DIK LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND

Tel. 05754-1621

wenst allen een voorspoedig 1994

OPEN HUIS

Fa. G. Onstenk
Eiken meubelen

Op ons nieuwe adres molenenk 20 Hengelo

van maandag 27 december

tot en met donderdag 30 december

elke dag van 10.00 tot 21.00 uur

ons assortiment bestaat uit
eiken en grenen meubelen

ook hebben wij moderne slaapkamers

U vindt ons op het industrieterein molenenk 20

t.ov. Hartelman motoren Hengelo

ATTENTIE ATTENTIE

Verschijning DE RECLAME rond
OUD EN NIEUW:

DE RECLAME no. l verschijnt op
dinsdag 4 januari

advertentie's dienen uiterlijk
woensdag 29 december 10.00 uur

ingeleverd te zijn.

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

Wij wensen U een prettige jaarwisseling en

een voorspoedig 1994.

DRUKKERIJ WOLTERS


