dering van 46.000 euro, geen in- ses van de gemeente. Resteert nu
komsten. Wel co-ouder van zijn nog de dwangsom wegens exploizoontje en mantelzorger voor zijn teren van een café zonder vergunning
en geluidsoverlast.
Het vermoeder,
hij bij in woont.
De waar
Twentsche
Courant
Tubantia
23/08/2014
De nu 48-jarige Enschedeër, die eiste horecadiploma heeft hij invanwege het belang van zijn zoon middels wel. Met steun van een

Maar de 48-jarige struikelde over
zijn 91e vanaf.
De beschuldiging van fraude kan de informatieplicht. Hij had de opde Enschedeër vrij snel weerleg- tredens moeten melden, al kreeg
hijoriginal
er een minieme
vergoeding
gen.
De Reduced
muziekoptredens,
hoogCopy
to %d%%
from
to fit letter
page
uit enkele per jaar, zijn vrienden- voor. Dat was voldoende om de
diensten. De vergoeding is vrij- uitkering niet te hervatten en de

beerd kapot te krijgen. Zo voel ik
dat. Het is niet gelukt maar ik heb
er wel een tik van gekregen. Ze
pakken mensen op kleine zaken.”
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Bekend gezicht in
de Jacobuskerk

De Jezus in de Calvariegroep in de Jacobuskerk aan de Oude Markt heeft
een bekend gezicht. Kunstenaar Leo Brom (1896-1965) heeft zijn Jezus
de trekken van Mona Lisa meegegeven. De enige van zijn soort in een
kerk. Koster Joop van der Woning heeft het verhaal uit tweede hand. We
hebben de proef op de som genomen en het gezicht van Mona Lisa, na

BOEKELO

haar ogen te hebben gesloten, op dat van Jezus gelegd. Zien is - in dit geval - geloven. Van der Woning wist het al. Hij heeft gelijk.
foto Frans Nikkels, beeldbewerking Lars Smook
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Nieuwe eigenaren
van Poco Mucho

Sushi- en grillrestaurant Bejaarde automobilist
in voormalig pand bank gewond bij aanrijding

Gloednieuw speeltoestel Andere indeling krant
door werk aan pers
voor Dr. Huizingschool

Poco Mucho, een van de best lopende restaurants in het centrum, is verkocht. De vorige eigenaar, Nuri Kumurcu, heeft
het restaurant aan de Korte
Haaksbergerstraat verkocht
aan twee nieuwe eigenaren: de
families Oran en Orum. Kumurcu blijft wel in dienst bij het
restaurant. De formule van Poco Mucho blijft ongewijzigd.

Michael Chen opent half november een Ginza-vestiging aan De
Klanderij 50. Het betreft een sushi- en grillrestaurant met bijna
driehonderd zitplaatsen. Chen,
die al restaurants runt in Tilburg
en Arnhem, trekt in het pand
waar eerder een vestiging van
ABN-Amro zat, op de hoek van
Klanderij en Oldenzaalsestraat.
Eerder zat daar ook al La Place.

De kinderen van de Dr. Huizingschool Kentalis in Enschede krijgen een gloednieuw speeltoestel
van 10.000 euro. De regionale instelling voor speciaal onderwijs
aan de Maatmanweg heeft dit te
danken aan een prijsvraag van
Boer Speeltoestellen. Twee leraressen deden aan de prijsvraag
mee, omdat de toestellen op het
schoolplein sterk verouderd zijn.

Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de kruising Ganzenbosweg met de Oude Deldernerweg
is gisterochtend een 80-jarige automobilist uit Enschede gewond
geraakt. Een 64-jarige plaatsgenoot zag de man op de kruising
over het hoofd. De bejaarde man
is met onbekend letstel naar het
ziekenhuis gebracht. De 64-jarige
Enschedeër bleef ongedeerd.
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Door groot onderhoud aan de
drukpers in Apeldoorn treft u
vandaag en maandag een andere indeling van uw krant aan.
Om De Twentsche Courant Tubantia toch op tijd bij u te kunnen
bezorgen, is een aantal edities
in elkaar geschoven. Dat betekent dat u in deze editie
nieuws aantreft uit Enschede,
Haaksbergen en Achterhoek.
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