
64e jaargang no. 2 dinsdag 10 januari 1995 UITGAVE:
D R l K K I K I | WOLTKKS
kcKclinkstraat 16
l'oslbus 63, 7255 7A\ Hengelo (Jld
Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771

Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Vels\vijk (/.elhem), Steenderen,

Haak, lironkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-V ierakker
en omstreken

Magere
Speklappen

Malse
Bieflappen

500 gram 2.95 500 gram 9.95
Spare ribs Boerenmetworst

QC H QC
i V V 150 gram l iVV500 gram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half-t-kruiden) 500 gram 4.</3

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O.%/O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.C7Ö

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

STANLEY
KLAUWHAMER

met stalen steel
blauw gelakte kop

van 32,50
voor

NU MET GRATIS
a KILO

SPIJKERS

Geldig van 9 t/m 28 januari 1995

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

lIT ONS ADVIES KOST U NlfTS

GRONDWERKEN
LOONWERKEN
STRAATWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld
Tel. 05753-7474 - Fax 05753-7420

Nu ook voor uw:

sloopwerken
asbestsanering

DICHTBIJ EN
VERAF

Zo op het oog zien ze eruit
als heel gewone brilleglazen.

Maar u ziet er net zo scherp mee
op 30 centimeter als op

30 meter afstand.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

OOG VOORDETAIL

de optiek speciaalzaak 's maandags gesloten

OPRUIMING
Wij hebben U veel aan te bieden

o.a. Dames Nachtponnen vanaf 19,-
Dames Pantalon's vanaf 49,--
Heren Pyjama's tricot voor 25,—
Heren pullovers vanaf 35,—
Kinderpyjama's vanaf 15,--
Heren slips katoen voor 2,90
Flanellen hemden vanaf 28,—
Katoenen blouses vanaf 15,—
Dames slips voor 2,40

Buiten de Opruiming geven wij
van 11 t/m 20 jan.

10 % Korting
op alle niet afgeprijsde artikelen

Bij

TEXTIEL- EN WONINGINRICHTING

W. A J. BESSELINk
Hengelosestraat 12 Keijenborg Tel: 1355

onthulling Molenstenen
in de Molenhoek.

Uw Windmolenbakker
is daar natuurlijk bij.

Daarom deze week:

Molenbol 1.50
Molen appelbrood 3.50
Molen steen 1.50
Molenwieken 1.75

Echt je proef t 't

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINr^OlENMKKERS Tel. 05753-1200

Gevraagd:

Landbouwgrond
voor gladiolenteelt

E. Menkveld
Banninkstraat 41 - Hengelo Gld - tel. 05753-1567

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

[n onze
OPR1 M N G
hebben wij u

veel te bieden!

Sisaltapijt .

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Natuurvnendelijke kwaliteit, verkrijgbaar in 10 verschillende
pigmenten. 400 cm breed op latex rug.

Per strekkende meter

179.-

OPRUIMING
99,

89,

98,

199,

145,

29,

129,

89,

79,

12,
24,

GOUDEN CREOLEN
Diameter 8
Nu per stuk

GOUDEN GOURMET ARMBAND
Van 720,- nu voor

GOUDEN DOP SLAYENBAND
5 mm
Van 389,- nu voor

GOUDEN DAMESRINGEN
Diverse modellen
Vanaf

NIEUWSTE COLLECTIE HORLOGES
BENNETON 1995: 10% KORTING
Oude collectie Benneton
Per stuk nu

STAANDE KLOK WESTMINSTI
2 meter hoog, eiken
Van 2.300,- nu voor

STAANDE KLOK WESTMINSTER
2.20 meter hoog, eiken
Van 4.320,- nu voor

WUBA WANDKLOK
Kleur zwart
Van 785,- nu voor

DIVERSE KLOKKEN UIT VOORRAAD
MET FLINKE KORTINGEN!

DAMES- EN HERENBRILLEN
Diverse modellen
Per montuur slechts

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

PULSAR HERENHORLOGE
Aanaloog / digitaal, waterdicht
Van 245,- nu voor

PULSAR DAMESHORLOGE
Bi-color, vaste band
Van 245,- nu voor

PULSAR DAMESHORLOGE
Slank model
Van 298,- nu voor

SEIKO HERENHORLOGE
Bi-color, vaste band
Van 485,- nu voor

SEIKO DAMESHORLOGE
Bi-color, vaste band
Van 325,- nu voor

LEUKE KINDERHORLOGES
Nu vanaf

ZILVEREN BOOGCOLLIER
Van 300,- nu voor

MASSIEF ZILVEREN KETTING
gourmet, 8 mm, 19 cm lang
Van 225,- nu voor

CHANNEL ZILVEREN COLLIER
Diverse modellen, 80 cm lang
Nu vanaf

ZILVEREN ARMBANDJE
Vanaf

ZILVEREN BROCHE
Vanaf



.,()f>/iit'n\\' mogen wij heleven

wtit wij r/V;/ niaar niet verstaan

welk een \>rool geheimenis

jong geboren leven is"

Dankbaar en bl i j /i jn wij mei de geboorte van onze
dochter en /usje

Elina Fredrieke

Wij noemen haar KUNA

Henk, Margreet en Maartje Rouwenhorst

28 december

Vordenseweg 56
7255 BX Hengelo ( J l d .

OPRUIMING ROOZEGAARDE
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

doorregen RUNDERLAPPEN
500 gram 5.75
RUNDERVINKEN
per stuk 1-7O

BOERENLEVERWORST
100 gram 1.O5

RAUWE HAM
100 gram 2.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Div. soorten Bloembollen in
pot zoals tulpen, narcissen e.d.

nu 2 potjes 4i95

FiCUSSen div. soorten ± 1.75 mtr

hoog alleen deze week 29i95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Opruiming

10% korting
op voorradige goederen

t.e.m. vrijdag 27 jan. a.s.

zaterdags en maandags
gesloten

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo Gld - tel. 1823

Hamlappen 500 gram 6.25

Gebr. gehakt 100 gram 1.20
Mosterdrollade 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

OPRUIMING
baby- en peuterkleding

boxen- maxi cosi's

overtrekken - hoeslakens

dekbedden

gordijnstoffen - valletjes
karpetten

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Te koop 5-drs Ford Sierra
1600 l-, bouwjaar ]»)S.V
APK tot maart l Wn.
Tel. 08344-1377.

Ca. 2.000 dakpannen te
koopO.V.H. blauw. Woning-
s t i c h t i n g T h u i s Best . t e l .
( )5753- l4() ( )a ld . l . l ) . 's Mor-
gens tussen 8.00-10.00 uur.

Te koop meerdere soorten
appels en moesappels.
Alles van eigen bedrijf, liefst
's middags , l) , ( ' o r tumme,
Voortseweg l l . Toldi jk .

( ï evraagd /elf'st. werkende
huishoudelijke hulp voor
h a l v e dag per week in Tol-
d i j k . Br ieven onder m. 2 H,
bureau de Reclame.

Slijterij

Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

( J K L D I G MAANDJANUARI

Drie sterren jenever 20.95

Horijn jenever 20.95

Bols vieux 20.95

Florijn bessenjenever

"t Hoekje citroenbrandewijn

l I tr . Muer superhitter

Whiskey F'indlater

15.95

14.95

20.95

24.95

Huismerk 't Hoekje wi t t e en rode wijn 8.95

tel. 05753-1252

JAARVERGADERING SOU DKO GLORIA
in teken van viering 60-jarig bestaan
Om ook die mannenleden, die in ploegendiensten werken,
de gelegenheid te geven aanwe/ig te / i jn . heeft men de
jaarvergadering aan het einde van het jaar gehouden.
Voor/.i t ter Antoon Maalderink opende de vergadering met
het / ingen van lied 397. vers l en 6. Hierna heette, h ij de
aanwe/igen h a r t e l i j k welkom, in hel b i j / onde rde heer en
mevr. van Neek. Helaas konden enkele leden door / i ek t e
nie t aanwe/ig / i j n . Hij hoopte /e spoedig weer op de
wekeli jkse repet i t ie te mogen begroeten.
Uit het jaarverslag van de secretaresse A l ie Hiddink bleek
weer dat de vereniging springlevend is en vaak in de open-
baarheid trad in 1U94. Als hoogtepunlen konden aange-
s t ip t worden /ingen in bejaardencentra, verpleeghuizen en
op /angavonden van bevriende verenigingen en ui leraard
de uitvoering en de Kerst /angdienst .
Het verslag van de penningmeester dhr. J. B u u n k gat een
goed in / i eh t over de f inanc ië le positie van het koor. u i t e i n -
d e l i j k konden de boeken met een guns t ig resu l taa t afgeslo-
ten worden. Heide bestuursleden mochten een hartelijk
applaus van de leden in on tvangs t nemen.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend mevr. A. Hiddink
en dhr. C'. Lubbers. Met algehele s temmen uerden beide
bestuursleden herko/en.
Dit jaar wordt er weer deelgenomen aan een zangavond van
de ( 'hr . Bond. De o l iebol lenac t ie /al worden gehouden op
6 en 7 oktober.
De jubileumuitvoering /al wederom in de sporthal plaats-
v inden , hoogs twaa r sch i j n l i j k /aterdag IS november. Er
wordt ge/ocht naar samenwerking mei andere verenigin-
gen om tot een echt jubi leumconcert te komen, \ \ a a r b i j de
veren ig ing centraal b l i j f t s taan.
In de rondvraag kwamen diverse pun ten aan de orde. die
a l l emaa l tot tevredenheid werden doorgepraat. Mei een
ge/e l l ig samen/ i jn kwam er een einde aan de/e geani-
meerde vergadering.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
NAVEL SINAASAPPELS
vol sap 1 8 stuks voor 5.98
zak gesneden RODE KOOL

0.98
Rauwkost reklame:
OOSTERSE SALADE

100 gram 1.25
pittige BLEEKSELDERIJ

100 gram 1.25

STUDENTENHAVER
pakje 2.98

Tot ziens.

MET HULP
ZELFSTANDIG
LEVEN

HETNRF
MAAKT HET MOGELIJK!
GIRO 953.



4OOB Een nieuw jaar met nieuwe plannen bij

199w de Spannevogel
Daarom starten wij in Hengelo Gld met een grandioze

Wij laten U graag meeprofiteren van de vele radicale
prijsverlagingen. Op meubels en vloerbedekking

kortingen tot 50%.
Op gordijnen 10% korting.

Alle aanbiedingen zijn herkenbaar aan de speciale prijs-
kaarten en zijn te vinden door de gehele showroom.

Bijvoorbeeld:

* Blank eiken bankstel 2 V2 zits

* Leder bankstel Oxblood rood 21/2-2 zits

* Stijlkast eiken E50 patiné met toog

* bijpassende Dressette

* Lederen draaifauteuil

* Buffetkast bl. eiken patiné

* Aanbouwwand bl. eiken

* Komplete eethoek bl. eiken

* Salontafel 100x100 wit laqué

* Leder 2-zits bank zwart

voor

voor

voor

2795,'

4495, '

2995,'

vanJ*77ïC- voor 2595,'

749, •

1595,'

3995,'

1 895,'

van ^4267^ voor 249,'

1 695, '

van

voor

voor

voor

voor

voor

Dit is slechts een kleine greep uit de tientallen

grandioze verbouwingsaanbiedingen.
Kom vrijblijvend kijken, overtuig U zelf en pak Uw voordeel.

Tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 0&735-3193

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

l 9950 WL Pieterburen. Giro 8020. l
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kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521



BIIENHOF TENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

THUIS BEST
KLACHTKNCOMMISSIK (JKKFT ONAFHANKK-
LIJK ADVIFS
Als huurder en verhuurder het niet eens kunnen worden
Vindt u dat woningst icht ing Thuis Best onterecht weigert
om een probleem aan uw woning te verhelpen.' Of bent u
het niet eens met de wij/e waarop een reparatiever/oek is
afgehandeld? Moet u onredelijk lang op een antwoord
wachten of voelt u /ich misschien onheus bejegend door
een van onze medewerk(st)ers? Met de/e en soortgelijke
klachten kun t u terecht bij de Klachtencommissie Oost-
Gelderland, een onafhankelijke beroepsinstantie voor de
huurders van Thuis Best.
Kerst interne klachtenprocedure
De Klachtencommissie Oost-Gelderland behandelt klach-
ten van huurders en woningzoekenden nadat overleg met
Thuis Best niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid.
Dat betekent dus dat eerst de klachtenroute binnen de
werkorganisatie moet worden afgelegd. Komt u er met de
verantwoordelijke medewerk(st)er niet u i t , dan dient u
vervolgens zijn (haar ) directe chef aan te spreken. Als dat
ook geen overeenstemming oplevert, is de volgende stap
dat u uw klacht voorlegt aan de directeur. Dit kan zowel
mondeling (op afspraak) als schriftelijk.
Werkwijze Klachtencommissie Oost-Gelderland
Bent u na het antwoord van de directeur nog steeds niet
tevreden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klach-
tencommissie. Dit dient s c h r i f t e l i j k op een bij Thuis Best
verkrijgbaar klachtenformulier te gebeuren. De klacht dient
te worden ingediend bij het bestuur van Thuis Best. Zij
zorgt ervoor dat uw klacht bij de commissie komt en dat u
een uitnodiging krijgt uw standpunt mondeling toe te
l ichten. U moet uw k lach t zo goed mogel i jk motiveren en
het moet d u i d e l i j k zijn dat uw belangen zijn geschaad.
Uiteindel i jk brengt de commissie advies uit aan het bestuur
van Thuis Best. Dit advies is niet bindend, maar het bestuur
moet wel heel gewicht ige redenen hebben om ervan af te
wijken.
De Klachtencommissie is een gezamenlijk in i t i a t i e f van 10
woningcorporaties in de Achterhoek. De onafhankel i jk-
heid van de commissie is gewaarborgd.

ONVRIJWILLIG URINFVFRLIFS?
de cursus 'verliest u ook wel eens een druppel?' kan
helpen
De ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert bij voldoende
belangstelling een cursus voor vrouwen die hun plas of
ont las t ing niet op kunnen houden. De cursus start op
woensdag 8 februari 1995 in het wijkgebouw te Lochem,
Gr. Kru i s s t r aa t j e 2 van 09.00 tot l l .00 uur. Op woensdag
l februari 1995 vindt een persoonlijk gesprek plaats met de
cursusleidster.
De cursus staat onder le iding van een fysiotherapeut en
omvat 8 bijeenkomsten, waarin aandacht wordt besteed
aan: informat ie , inspannings- . ontspannings- en adem-
halingsoefeningen. De resultaten van eerdere trainingen
zijn veelbelovend. Bij ongeveer l(Y/< van de cursisten is het
onvrijwill ig urineverlies verminderd of gestopt.
In Nederland leven /.o'n 50.000 mensen die last hebben van
incontinentie. Dat betekent dat zij hun plas of ontlasting
niet kunnen ophouden. Hun probleem kan zijn ontstaan
dooreen ziekte, ouderdom, bevallingen of een ongeval etc.
De meeste mensen die last hebben van incon t inen t i e vinden
het moeilijk om hierover te praten. Ze hebben het idee dat
ze de enige z i j n met dit ongemak en schamen zich ervoor.
Sommige mensen isoleren zich vaneen (groot) deel van het
dage l i jks leven. Sommigen komen niet meer op straat:
gaan niet meer op visite en ga zo maar door. Tegen incon-
t i n e n t i e is het een en ander te doen. Bepaalde oefeningen,
medicijnen en soms een operatie kunnen de klachten
wegnemen of verminderen. Daarnaast bestaan er al lerhande
hulpmiddelen, zoals velbandmaterialen, die het leven een
stuk veraangenamen. Veel mensen weten niet van het
bestaan van deze oplossingen en hulpmiddelen. Ge lukk ig
is er de laatste t i j d wat meeropenheid rondom dit onderwerp.
De bijeenkomsten worden gehouden op woensdag 8. 15,22
februari, 8. l 5. 29 maart, l 2 apr i l en l O mei 1995. Er wordt
een terugkomhijeenkomst gehouden op woensdag 13
september 1995. De totale kosten, inclusief cursusmateriaal
en consumptie, bedragen ƒ 105,— voor leden van het
kruiswerk en ƒ 145,-- voor niet-leden. Belangstellenden
kunnen zich opgeven via de zorgcentrale 06-8806 (24 uur
per dag bereikbaar/20 cent per minuut ) .

HFNC.FLOSF TONFFL V F R F N K J I N C ; 25 J A A R
De Hengelose Toneel Vereniging heeft het 25-jarig be-
staan met veel succes gevierd. V oor deze gelegenheid had
de H.T.V. gekozen voor het toneelspel "l lm den olden
Beernschot", omdat de vereniging zich nauw verbonden
voelt met de schrijver van het stuk "Herman van Velzen"
(Frans Roes). Het bleek een schot in de roos te zijn, want
het stuk werd vier keer voor een volle zaal opgevoerd. Ook
heelt men uitnodigingen gekregen om het s tuk elders op te
voeren.
De vereniging vond het een eer om mevr. Roes en haar
famil ie te mogen begroeten op de jubileumuitvoering.
Mevr. Roes was verheugd dat het s t u k , dat al eerder door de
H.T.V. was opgevoerd, weer met zoveel succes op de
planken werd gebracht.
Op de receptie t.g.v. het 25-jarig bestaan was het zeer druk
en men mocht dan ook vele attenties en fe l ic i ta t ies in
ontvangst nemen. De voorjaarsuitvoeringen worden ge-
houden op zaterdag 18 en 25 maart in zaal Langeler.

pffLITIE
• Noord- «n Oost-G*ldtrland

POLITIE-INFORMATIE AKDKLINXJ HKMiKLO (ÏLI)
8e jaargang nr. 44 - periode van 27 dec. '94 t/m 2 jan. '95
Dinsdag 27 dec - 's Nachts werd een tweetal kerstboom-
verl icht ingen uit een hoorn aan de Spalstraat gelrokken.
Achteraf hl ijkt dat hij meer middenstanders geheurd te
/ijn. Waarom de jeugd dergelijke voorde ge/el l igheid ge-
plaatste /.aken meent te moeten vernielen is nog niemand
duidel i jk.

Op de Ruurloseweg tussen Kerkstraat en het Kar-
spel weer een aanrijding. Twee elkaar tegemoetkomende
voertuigen konden elkaar niet voldoende passeren.

Een knaap uit de Keijenborg gehoord terzake / i j n
verkeers- en andere bordenverzamelaarshobby. De horden
worden opnieuw geplaatst en proces-verhaal wordt opge-
maakt.

Een herent iets merk Hoenson. k leur grijs, t rommel-
rem en versnelling aangetroffen in de Prunusstraal.
Woensdag 28 dec - Op de Sleenderensew eg een aanrijding.
Een bestuurster onderschatte een bocht naar l i n k s en kwam
met haar voertuig tegen een hoorn tot st i lstand. De brand-
weer kon haar uit de auto bevrijden. Zij werd met een
gebroken rib en andere verwondingen opgenomen in het
Slingeland / iekenhuis .
Donderdag 29 dec - Op de Ruurloseweg nabij Het /.el Ie een
aanri jding met een ree. De voorzijde van de personenauto
werd beschadigd, het betrof een taa ie ree. wan t de/e stond
weer op en rende het bos in.

Ter/ake "bedreiging" een vrouw gehoord. Dit zou
/ijn gebeurd i.v.m. perikelen ter/ake een c iv ie l geding.

Aan de Kieftendorp brandde een schuur af. De
brand ontstond vermoedelijk dooreen houtkachel.

In de Bleijke een inbraak. Vermoedelijk een knaap
van 30 a 35 jaar met /.o'n mooi l icht blond paardestaartje.
Deze kraakte een telefooncel en nam de inhoud mee.
Tevens verdwenen sigaretten en shag.
Vrijdag 30 dec - Ter/ake asociaal rijgedrag werd een jonge
gast opgeschreven. Zo'n 150 km p/u op de Kruisbergseweg
hoeft nou ook weer niet.

Een burenprobleem in Varssel steekt de kop weer
op. Het betreft erfafscheidingsmoeilijkheden en andere
moeilijkheden die naar aanleiding daarvan kunnen ont-
staan.
Zaterdag 3 l dec - Aan de /uivelweg werd een achterrui t
van een personenauto middels vermoedelijk een s t r i jker
opgeblazen.
OU D op NIEUW - De jaarwisseling verliep ook in Hengelo
met betrekking tol haldadigheden en vernielingen vrij
rustig. Uiteraard liepen er diverse groepen jongeren door
het dorp. Sommigen hielden het tot 10.00 uur vol. Vermoe-
d e l i j k na 05.00 uur werd de telefooncel bij het postkantooi
middels v u u r w e r k deels vern ie ld . ()ok sneuvelden er rui ten
van een broeikas en van een schuurtje. Tevens werd een
door/.ichtige golfplaat van een s c h u u r t j e opgeblazen.
Maandag 2 jan - Aangifte vernieling linkervoorportierruit
personenauto. De/e werd vermoedel i jk ingeslagen.
GEVONDEN - Een bruin letteren portmonnaie.

Franke

fiskaal bij de tijd
MIDDELING
Inleiding
De inkomstenbelast ing kent een /ogenaamd progressie!
tarief. Dat wil /eggen dat hoe hoger het inkomen is, hoe
hoger het percentage belast ing wordt. Het t a r ie f is
opgebouwd uit de volgende schijven:
hij een inkomen van, is het ta r ie f
van ƒ O tot ƒ 43.267 38,259;
van ./' 43.26X tot ƒ 86.532 50'A
boven ƒ86.532 60'r
De middelingsregeling
Indien gedurende drie opeenvolgende jaren sterk w isselende
inkomens worden behaald, kan het verzoek worden gedaan
om een middel ing van inkomens. Er wordt dan uitgerekend
hoeveel belasting verschuldigd zou /ijn geweest indien het
inkomen ge l i jkmat ig over de drie jaren verdeeld /.ou / i j n
geweest. Als blijkt dat dit ƒ l .200.-- lager is dan f e i t e l i j k is
betaald, dan wordt het meerdere op ver/.oek door de f i s k u s
terugbetaald.
Een voorbeeld

1991 1992 1993
Volgens aangif ten
inkomen 20.000 70.000 30.000
belasting 7.100 30.000 11.500

Het gemiddeld inkomen bedraagt 40.000
de herrekende belasting bedraagt:
inkomen 40.000 40.000 40.000
belasting 14.000 14.300 15.400
De oorspronkeli jk verschuldigde belasting bedraagt:

4S.600
bij een gemiddeld inkomen 43.700
verschil 4.900
drempel 1.200
terug te ontvangen 3.700
(Vanwege de du ide l i jkhe id is afge/.ien van be las t ingvr i je
sommen en /ijn de bedragen afgerond.)
Procedure
U moet /elf ver/oeken om de middelingsregeling toe te
passen, l! hebt daarvoor de t i j d tot l jaar nadat.de aanslag
over het l aa t s t e j aa r is on tvangen . U i t s l u i t e n d drie
opvolgende jaren kunnen worden gemiddeld. Elk jaar kan
slechts l keer in een middeling worden betrokken. Dus in
bovenstaand voorbeeld kan niet eerder dan over de jaren
1994 t/m 1996 worden gemiddeld. Tot slot mag niet de
periode gemiddeld worden waarin het jaar is begrepen
wanneer u de 65-jarige leeftijd hebt bereikt.
Indien men hierover meer wil weten kan men kontakt
opnemen met ACB Accountants en Belastingsadviseurs te
/elhem. tel . 08342-1540.

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIEROPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld, Tel. 05753 1374

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (Jld.
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is
plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!!!!!!

l DRUKKERIJ WOLTERS
.

GLAS-VERF-BEHANG

DAMMKN
()p de laatste damavond van l 994 werd het een gezell ige en
sportieve avond. N ie t iedereen heeft het sneldammen in de
vingers, maar het ging dan ook niet al leen om de prestatie.
maar om het geheel. Ook de jeugd die h ierb i j aanwezig was
en de huisdammers, die er waren genoten van het damspel.
Deze laatste 2 groepen z i j n dan ook van helang om een
vereniging voort te la ten hestaan. Wat hè t re f t de u i t s l agen
ging iedereen met een/el fdcenergierijk presentje naar huis
om 1995 goed in te gaan.
Uitslagen:
Jeugd: l . Arnoud de ( i reef en Stefan Hoehink 5-7: 3. Ar jan
Meulenhrugge 5-6.
Huisdammers: l . J. van Doorn 5-8; 2. H. Bcicndscn 5-7: 3.
D. Halfman 5-6.
( i roep C: l . E. Brummelman en G. Botterman 7-9; 3. H.

(ioorman 7-8.
(iroep B: 1. M. Derksen 7-12; 2. E. Hoehink en W.
H i j k e l k a m p 7-9.
(iroep A: l . H. Vos 7-13; 2. H. Luimes 7-10; 3. J. Vos 7-8.

JAARVKR<;ADKRIN<; K.B.O. HKM<;KLO C;LD.
Op woensdag 25 januari a.s. houdt de K.H.O. afd . Hengelo
Gld in hotel I .eemreis haar jaarvergadering, w aarop ook de
hes tuursverk ie / ing plaats v i n d t .
De aanvang van de/e vergadering staat gepland op 14.00
uur. Komt al len.

Kerk- en andere diensten
/ONI)A<; 15.1 A M ARI 1995

Remigiuskerk
10.00 u u r cis. A. B. Elbert Ki iHlerneve iu l iens t

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/ni 15-jarigcn

(ïoede Herder Kapel
10.15 uur ils. !•;. Noltus

K.K. Kerk Hengelo Gld
/.aterdag 14 januar i 19.00 uur Eucharistieviering
/ondag 15 j anua r i 10.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing met zang van
het gemengd koor
Dinsdag 17 j a n u a r i 19.00 u u r Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenhorg: zaterdags om 19.00 uur Weekend viering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedjebidden: vrijdagavonds 19.30 uur Eucharist ieviering.
Hu i / c Mar ia l'osiel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:
dagel i jks Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 u u r e n is u i t s lu i tend hedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij
spreekuur gehouden: U hoeft hiervoor dus niet te hel len!
Bu i t en het weckend spreekuur is het sterk aan te hevelen voor l
komt. eerst te hel len: de arts kan dan rekening houden met Uw
komst .

1 3 - 16 . IAM ARI

Dr. I - i j k e l k a m p . t e l . 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur en is ui ts lui tend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. H i jke lkamp. Koldeweiwcg 2. Kei jenhorg. te l .
2262.

Dinsdag: dr . Koning. Kas t an je l aan 1. Hengelo (Hd, t e l . 1266.
Woensdag: dr. K l e i n Horsman, lel. 4550.
Donderdag: dr. Hyck. K a s t a n j e l a a n 7. Hengelo ( i l d . lel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
()pcnings t i jden: maandag t.e.m. v r i j dag 8.00-12.30 u u r e n l 3.30-
18.00 u u r , za., ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, b u i t e n de
openings t i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengel» (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m v r i j d a g 13.30 1 4 . ( K )
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via lel. 1420 wordt u voor spoedgevallen a l t i j d doorverbonden

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 N G

IKI .KHMO 02510 • 29J11

mei de dienstdoende dierenarts, ook in hel weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild
Maandag l.e.m. vr i jdag van 9.00 tot 12.00 uur .
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, polit ie
Telefoon 06 l l

Hulpdienst
mevr. R i jpkema . l e l . 2439 en mevr . l .uhhers . te l . 2766. In Kei jen
borg mevr. Hakxoor t . t e l . 2317 en mevr . van Aken. lel. 2627.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bel len tussen 09.00 en 12.00
u u r ) , /.r. J. A. \ an den Heuvel - regio M i d d e n - IJssel te l . 05750-
16463.

/,org(iroep Oost-(Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorgingen thuiszorgwinkel. 24 uu r per dag
bereikbaar \ ia telefoonnummer 06-8806 (20 e t / m i n )
- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( i l d ) :

/ .utphcnscwcg l c, Vorden. t e l . 05752-2129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maa t schappe l i j k Werk voorde gemeente Sieeiuleren:
J. F. Ollmansstraat 7. Sleenderen. lel . 05755-1659
spreekuur maandag t/m vri jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk /elhem:
Sta t ionsple in 12. /.elhem. te l . 08342-2151
spreekuur maandag t/m v r i j d a g 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, h u l p of bemiddel ing bij
problemen, hel (dagelijks van 19.00-20.00 min tel. 08330
2 1025. 08340-41275 ot (maandag t .c.m. v r i jdag) 08343-1214.
Vri jwil l ige Thuiszorg, te l . 08340-35000. dagelijks van 9.00-
10.00 u u r e n van 18.30-19.30 u u r .

Verloskundige:
R. Haggoman-Withaar. t e l . 05754-1351

Pedicure
Y. Ahhink . Told i jk . t e l . 05755-1386
L l ; .vers-.lansen. lel. 2515
H. OHenber». l e l . 3435

Diëtiste

H. /weer ink-Stege . Bakermarksed i jk 15, 7223 KJ Baak. le l .
05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische h u l p d i e n s t : 033-725083

Kinder- en jeugdtcleloon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dage l i j k s bereikbaar van lo.OO-19.00 uur .

Openingstijden Bibliotheek Hengelo ( i ld.
dinsdag 15.00-17.00 uur on IX .30 20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vri jdag 15.00-20.30 uur


