
64e jaargang no. 3 dinsdag 17 januari 1995 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Totale LeeaverkooD van onze Wintercollectie
Dames Mode
Truien
Blouses
Rokken
Broeken
Pulli's
Japonnen + Pakjes

vanaf 49,
vanaf 49,
vanaf 39,
vanaf 49,
vanaf 19,
vanaf 89,

Heren Mode
Truien
Ribpantalons
Jeans div. kleuren
Overhemden

vanaf 59,
vanaf 89,
vanaf 59,
vanaf 19,

Jacks zwart + marine vanaf 69,--

Linaerie
BH's Booms & Bloomers 19,--
Slip Booms & Bloomers 15,--
Triumph BH's B-C-D cup 14,95
Dames Pyama tricot 39,--
Nachthemden vanaf 24,--
Herenpyama tricot vanaf 29,--

Mode voor Bodemprijzen in de OPRUIMING bij GEBBING - Steenderen
Nu ook betalen via betaalautomaat.

500 gram dikke

Rundergehakt, Vleesribbetjes
4 Slavinken A QC

1 kg 4.3 J
en 100 gram

Gebraden
Gehakt

samen voor 9.95

Verse
Kippenpoten

4.951 kg

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4. «7 O

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram O. ̂ 7 D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Wij houden

OPRUIMING
in verlichting!

en op alle niet afgeprijsde

hanglampen, staande lampen,

schemerlampen, plafonners enz.

10% korting

VIBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Narcissen 2 bossen 6.00

Primula'S div. kleuren

3 stuks 5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Aanbiedingen van deze
week (maandag 16 t/m
zaterdag 21 januari)

kruidcake van 5.25 voor 4.50

kruidkoek van 4.95 voor 4.25

roggebrood van 1.75 voor 1.35

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

CONFERENCE handperen
3 kilo 5.98

BOSPEEN per bos 1.98
kist APPELS 12 kilo 9.98
Elstar, Goudreinet of Karmijn

Rauwkost reklame:
WALDORF SALADE

100 gram 1.25
pittige IJSBERGSALADE

100 gram 1.25

PISTACHE NOTEN
bakje 2.50

Tot ziens.

Rib- of haaskarbonade
500 gram 4.80

Zeeuws spek 100 gram 1.20
Pekelvlees 100 gram 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

In onze
OPRUIM NG
hebben wij u

veel te bieden!

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1286

90 Uni kleuren voor
een unieke prijs!
Deze kwaliteitsstof is 150 cm breed en
verkrijgbaar in liefst 90 (!) uni kleuren.
Exclusief maken per meter. NU 29.90

GEHAKT CORDON BLUE

per stuk 2.35
HAMLAPPEN

500 gram e•

100 gram 1

GEBRADEN GEHAKT

100 gram 1

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

f//// Veilig Verkeer Nederland

W

Tegen inlevering van deze advertentie
kunt u de oranje-reflecterende

verkeershesjes

aanschaffen voor de prijs van T I03"™

Verkrijgbaar bij

ROOZEGAARDE
Sport & Mode A

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

GOLDEN EARRING BIJ WARME BAKKER
Omdat wij als Warme

Bakker dol zijn op onze
klanten hebben we een
CD met originele Golden
Love Songs laten maken,
met o.a. Golden Earring
en vele andere populaire
popgroepen.

En omdat januari ook
de maand is van de goede

(lijn)voornemens spaart
u bij uw warme "slank-
broodje" voor deze unie-
ke CD (collecters item)

Alleen verkrijgbaar hij warme bakker:

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

de zaak voor brood met smaak

SPAAR MEE VOOR DIE CD



Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze

zoon en broertje

Gerhard Hermanus

Wij noemen hem GERALD

Gert Maalderink
Marja Maalderink-Harenberg
Iris

7 januari 1995

Korenbloemstraat 4
7221 AM Steenderen

Marja en Gerald rusten van 13.00 tot 15.00 uur en
na 22.00 uur.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van onze dochter en zusje

JANNEKE

Dik Teeuwsen
Jeanette Hebbink
Lisanne

9 januari 1995

Rozenstraat 19
7255 XS Hengelo Gld

GERRIT en HEINTJE BANNINK-VERSTEGE

hopen woensdag 25 januari a.s. hun 50-jarig
huwelijk te herdenken.

Zij hopen dit met kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind te vieren.

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in
Hotel Langeler te Hengelo Gld.

7255 MP Hengelo Gld, januari 1995
Scharfdijk 7

Dankbetuiging

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de vele feli-
citaties en kado's, in welke vorm dan ook, bij ons
25-jarig huwelijk.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

AD RIDDERHOF

MARIANNE RIDDERHOF-JANSEN

Bleekstraat 14
7255 XZ Hengelo Gld

Dank aan al len, die op welke wij/e dan ook, ons
40-jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

THEET en CIS HEITKONIG

Kerveldijk 2
7223 KC Baak

Het bericht van het plotseling overlijden van

ARNOLD HULSTIJN

werd door ons met verbijstering ontvangen.
OII/L- afdel ing, waarvan hij jaren lang Plaatselijk
Vertegenwoordiger was en tevens als penning-
meester en klachteninformant fungeerde, zal / i jn
in /e t , kennis en meelevendheid node missen.

Bouw- en Houtbond F.N.V.
al d. Hengelo Gld.

Namens bestuur en infoteam
W. Boerman

Bouw- en Houtbond F.N.V.
Hengelo Gld.

In verband met het overlijden van

Arnold N u t s l i j n

kan men vanaf heden voor P.V.-zaken, klachten-
behandeling en informatie alleen op maandag en
donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur terecht
bij W. Boerman. Rozenhoflaan 31,

Hengelo Gld, tel. 05753-2461.

Het Bestuur

ZANGCONCERTAVOND
De chr. zangvereniging "Looft den Heer" uit Hengelo Gld
organiseert op zaterdag 4 februari a.s. een grote zangcon-
certavond in sporthal "De Kamp" te Hengelo Gld. Het is de
bedoeling dat op deze zangavond niet alleen zangers, maar
ook veel liefhebbers van zang /u i len komen.
Er zullen 4 koren optreden nl.:
- Aa l t ens Chr i s te l i jk mannenkoor;
- Vordens mannenkoor;
- Christelijk gemengde zangvereniging "Octava" uit

Doetinehem;
- Chris te l i jk gemengde zangvereniging "Looit den Heer"

uit Hengelo Gld.
Er is dus voor elke wat wils. Indien men van zang houdt,
mag men deze avond niet missen. De zangconcertavond op
zaterdag 4 februari in sporthal "De Kamp" begint om 19.30
uur, terwijl de zaal om 19.00 uur open is. De toegang voor
deze avond is v r i j .

uw
t Nieuwjaarsvisite

U.V.V.
op maandag 23 januari a.s.

om 14.00 uur in "Ons Huis".

Nog één keer oliebollen en

nieuwjaarskoeken smullen

met een afwisselend programma.

Komt allen en neem vrienden mee.

Wie afgehaald wil worden kan bellen,

tel. 2728.

Uitnodiging
Openbare ledenvergadering

CDA Hengelo (Gld,)

dinsdag 24 januari a.s.
Aanvang 20.00 uur

Hotel-Restaurant Leemreis, Spalstraat 40

te Hengelo (Gld.)

Gastsprekers:
Hr. W. H. Waalderbos, statenlid Landbouw
thema: taken van de provincie.

Mevr. B. A. J. Th. Peters-van Aken
thema: zorg voor ouderen, ouderenbeleid.

LEKKER LIJNEN
MET MUZIEK

GOLDEN EARRING BIJ WARME BAKKER

Omdat wij als Warme Bakker dol
zijn op onze klanten hebben we een
CD met originele Golden Love Songs
laten maken, met o.a. Golden Earring
cn vele andere populaire popgroepen.
En omdat januar i ook de maand isJ

van de goede (l i jn (voornemens spaart
u bij uw warme "slankbroodje" voorde/e unieke
CD (collectors item)

Alleen verkrijgbaar bij

echte bakker

Muldershof 8 - Steenderen
Tel. 05755-1337

SPAAR MEE VOOR DIE CD

"ALIMENTATION" IN HET NIEUWS
Om wat meer in de publ ic i te i t te komen zocht de I lengelose
heavy-metal band "Alimentat ion" naar mogelijkheden. Om
dit te bereiken werd een videoclip gemaakt, die naar
bekende Nederlanders werd gestuurd, o.a. naar Kla/.ien uit
Zalk. Uit de contacten die hieruit ontstonden groeide een
nummer dat met medewerking van haar werd opgenomen.
Al snel volgde een uitnodiging dit ten gehore te brengen in
het programma bij André van Duin. Van het één kwam het
ander en /o volgde de uitnodiging om in het programma
Showtime op te treden.
Deze week zal het opgenomen nummer op CD in de
winkels verschijnen. Er liggen nog meerdere optredens in
het verschiet, want André van Duin heeft contact opgeno-
men over een optreden in een programma met carnavals-
nummers.
De Hengelose band "Al imenta t ion" bestaat uit Richard
Oldenhave, Arie van Boven, Audo Jansen en het muz ika le
brein achter het opgenomen nummer Toon Rondeel.

C.P.B. NIEUWS
Woensdagmiddag 2 januar i j.1. was er de Nieuwjaarsvis i te .
Met elkaar is er geluisterd naar verschillende gedichtjes en
verhaaltjes. Ook werden er nog een paar spelletjes gedaan.
Diverse t rak ta t ies werden aangeboden, zoals w a t e l s ,
kniepertjes en vanzelfsprekend ontbraken de oliebollen
n ie t . Het was een gezellige middag die snel om was.

Op woensdagavond is januari wordt de jaarvergadering
gehouden. Voor de pau/e zal de heer G. Harmsen dia 's
vertonen over Rusland. Na de pau/e zal het huishoudel i jke
gedeelte met de bestuurswisseling plaatsvinden. Ti jdens
deze vergadering zal mevr. M. Schieven-Bruil afscheid
nemen als bestuursl id. In de vakature wordt door het
bestuur voorgedragen mevr. B. Luimes-Kappert. Wich-
mondseweg 57.
De avond begint om l

1
).45 u u r e n wordt gehouden in "Ons

Huis".

PEUGEOT
DOETINCHEM 08340-32851:

PEUGEOT 106

106 1.1 XR, d.bruin met 1991

PEUGEOT 205

205 1.6 CTi cabriolet, grijs met., 3-drs 1986
205 1.8 XL Diesel, d.blauw met., 3-drs 1988
2051.9 GTi Dimma, geel, 3-drs 1990
205 1.1 Accent, d.grijs, 5-drs 1991

PEUGEOT 309

309 1.9 XL Diesel, d.blauw met., 3-drs 1988
309 1.4 GR Plus, l.groen met., 5-drs 1992
3091.1 XL Profil, wit, 3-drs. .. ... 1992

PEUGEOT 405

HENGELO 05753-1947:

PEUGEOT 205

205 Accent, zilvergrijs 1988

205 Junior, wit 1988
205 Junior 1.1, rood, 5-drs 1991

PEUGEOT 309

309 XE Score, antr.grijs 1988
309 XL Profil, rood 1990
309 XL 1.4 Profil, rood 1991
309 XL 1.4 Select, blauw... ...1991

PEUGEOT 405

4051.6GL, d.grijsmet 1990
4051.6 GRi. rood 1991
4051.6GLX.d.blauwmet... ...1992

ANDERE MERKEN

Hyundai Lantra 1.6GLS, rood 1991
Mazda 626 GLX Automaat, rood 1991
OpelKadett 1.7 diesel Comm., rood 1990
VW Golf 1.8i, blauw met., 3-drs... ... 1989

405 GL 1.6, rood 1988
405 GR 1.6, blauw 1989
405 GLX 1.6, blauw 1992

405 Turbo 1.6, rood 1993
405 Break GLD, rood 1990
405 Break GR 1.6, LPG, wit... ...1992

PEUGEOT 605

605 SLD, grijs 1992
605SRiAut., blauw... ...1991

Wij wensen iedereen voor 1995 veel veilige kilometers toe!!!

DOETINCHEM
Plakhorstweg 8

Tel. 08340-32851

HENGELO G.
Bleekstraat 14

Tel. 05753-1947

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN AUTO VAN RIDDERHOF

lATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie^

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!U!U

[ DRUKKERIJ WOLTERS J

VOGELS HIT HENGELO GLD NAAR ITALIË
In Udine in I t a l i ë is van 20 t .e.m. 2

l
) januar i een wereld

show van vogels. Ook uit Nederland /ijn op deze show
vogels te bewonderen; o.a. van Bennie Enzerink aan de
Banninkstraat te Hengelo Gld, die als grote hobby het
kweken en houden van vogels heeft .

WATERSCHAPPEN IN HET BUITENGEBIED
Onder de taak 'waterbeheer' v a l t onder meer het aan- en
afvoeren van water in landbouw- en natuurgebieden. In
landbouwgebieden, die absoluut niet drassig mogen /i jn.
maar ook niet droog, is het noodzakelijk dat de hoeveel-
heid water kan worden afgestemd op de omstandigheden.
Een goed functionerend stelsel van sloten dat water snel
kan afvoeren en bij droogte met behulp van stuwen kan
vasthouden, is daar dan ook onmisbaar. Ook in de natuur-
gebieden moet het waterschap vaak een handje helpen door
het waterpei l te regelen. Gaat het om moerasachtige natuur-
gebieden, dan is het vr i jwel a l t i jd nodig om water aan te
voeren en vast te houden. (ïcbeurt dat niet , dan betekent dat
dat de typische planten en dieren die in /.o'n 'natte ' omge-
ving thuishoren, doodgaan. Ook om het droogvallen van
grachten rondom kastelen te voorkomen moet meestal
water worden aangevoerd. Dank/i j de waterschappen die
/.orgen vooreen goed stelsel van watergangcn met s t u u e n
en een goed waterpeil , kunnen we landbouwgronden opti-
maal benutten en b l i j v e n droge en 'natte ' natuurgebieden in
stand.
Het aanslagbedrag 'ingezetenenheffing'
Eind december hebben de meeste hoofdbewoners van
woningen in het waterschapsgebied de aanslag ' ingezetenen •
heft ing' in de bus gekregen. Het te betalen bedrag is af-
hanke l i jk van de kosten die uw waterschap maakt , maar u
k u n t t ienken aan een bedrag tussen de ƒ 20.-- en ƒ W),-- per
jaar. Het aantal bewoners van de woning en de waarde van
de woning hebben geen invloed op de hoogte van het

aanslagbedrag.
Indien men meer in format ie wil over de ' ingezetenen-
hetï ing' , kan men grat is bel len naar 06-022191 S. Voor
s c h r i f t e l i j k e in format ie kan men de 'Waterkrant ' aanvra-
gen door te bellen met het Waterschap IJsselland-Baakse

Beek, teL 05735-2310.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

t < geboorte-en huwelijkskaarten
' jubileum- en ge legen heidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

^visitekaarten
' rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

** rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
* en veloppen, briefkaarten, sets
t* ketting formulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

S t o e l g a n g

MARTELGANG?

BLIJF ER NIET

MEE ZITTEN!
Ook wel eens last van verstop-
ping, diarree, een prikkelbare
darm of aambeien? Vraag de
gratis brochure "Darmklachten"
aan. Stuur een briefkaart naar:
De Nederlandse Lever Darm
Stichting, Postbus 430,
3430 AK Nieuwegein.

De Nederlandse
Lever Darm Stichting

<kkt£ mOjff ik niet

mopperen. Ik kan weer

volledig meedoen. Maar

toch zijn er HÖJJ zo 'n

12.000

mensen

met een

diabetische

voet. Voor

een
deel

van

hen is

amputa-

tie een noodzaak.

Eén van de gevolgen van

de onzichtbare ziekte

diabetes."

Giro 5766
Bank 70.70.70.805
Diabetes Fonds
Nederland, Amersfoort



Rib- of schouderkarbonade
i kg 1O.OO

Rolladeschijven

per stuk l • l *3

Boerenmetworst

lOOgram l «73

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (»ld - Tel. 1258

16e straten
schiettournooi 1995
Deelname voor:
* TEAMS (5 personen)
* PERSOONLIJKE KLASSE

Wedstrijddata:
13,14,15, 20, 21,22, februari

finale 6, 7, 8 maart

Inschrijving + formulieren:
* S.V. "Willem Teil"
* Welkoop winkel, Spalstraat 37, Hengelo Gld.
* Inschrijving sluit op 22 januari 1995.

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959

S.V. "Willem Teil", tel. 1944.

THUIS BEST
BETAALBAAR BOUWEN ZONDER SUBSIDIES
ONMOGELIJK
Het bouwen van woningen met een maandhuur van zo'n
ƒ 725,= per maand is /onder subsidie alleen mogelijk als
de huren v i j f t ig jaar lang 50 procent meer stijgen dan de
inflatie. Bij de huidige rentestand /i j n er geen reële
mogelijkheden om betaalbare woningen te bouwen /onder
subsidies.

Volgens het ministerie van VROM is het verantwoord dat
de huren de eerste K) jaar met 4,75 procent stijgen bij een
inflatie van 3 procent en daarna veertig jaar met drie
procent bij een inflatie van 2 procent.
In werkelijkheid kost een nieuwe woning eerder
ƒ 150.000,= dan de door het ministerie genoemde bedrag
van ƒ 130.000,=. Bij de huidige rentestand van S procent
betekent dit een kostpri jshuur van ƒ 1.275.= per maand.
Thuis Best wil echter voor haar woningen op dit moment
geen hogere huurprijs dan ƒ 750,= per maand. Voor
nieuwbouwwoningen wil Thuis Best pogen een huurpijs
tussen de ƒ 600,= en ƒ 700,= te realiseren. Dat laatste is
u i t s lu i t end mogelijk door ener/.ijds projecten van huur- en
koopwoningen te/amen te ontwikkelen en ander/ijds een
beperkt aantal woningen te verkopen. Het verschil tussen
de boekwaarde en de verkoopprijs (zijnde de marktwaarde)
zal worden gebruikt om de nieuwbouwwoningen at te
toppen tot de in de ogen van Thuis Best aanvaardbare huur
van ƒ 600,= tot ƒ 700.=.
Het onderzoek naar de te verkopen woningen op korte
termijn zal binnenkort worden afgerond. Daarna /al het
voorstel aan het gemeentebestuur van Hengelo worden
voorgelegd. Indien de gemeente zich daarmede kan ver-
enigen, zullen de zittende bewoners door Thuis Rest /vil
worden benaderd. Het heeft dus op dit moment geen enkele
zin hierover vragen aan de woningstichting te stellen.

NIEUWS VAN DE ECHTE BAKKER
Cïoede voornemens
Elk n ieuwjaar begint met goede voornemens. Een ervan is
steevast het wegwerken van overtollige december-pond jes.
Als geen ander kan uw warme bakker u weer aan het
gewenste gewicht helpen. Echte Bakker Hans Sluijter uit
Steenderen start het jaar dan ook goed met een donker
meergranenbrood-aktie. Lekker, krakendvers, maar bovenal
gezond. Ideaal om lekker mee te lijnen.
Lekker en vooral gezond
Donker meergranen wordt gebakken van tarwemeel met
verschillende zaden, waaronderzonnepitten.sesamzaad en
gierst. Resultaat een lekker en vooral gezond brood. De
grove zemelen en het tarwe e iwi t binden het water en
houden het langer vast. Die eigenschap geeft snel een lang
aanhoudend verzadigingsgevoel. Meergranen brood is
daarom bijzonder geschikt als slankmaker.
Broodwisseldieet
Het broodwisseldieet wordt door miljoenen mensen met
succes gevolgd. Het is in feite een heel eenvoudig en
goedkoop dieet: de ene dag eet u ui ts lui tend (donker )
volkoren of meergranen brood. Zoveel u maar wi l t . Zonder
boter en zonder beleg! Wel mag u er water, koffie of thee
zonder suiker en melk bij drinken. De dag erna k u n t u weer
eten en dr inken , waar u maar trek in hee l t .
Twee kilo per week
U val t , zonder trek te hebben, tot twee k i lo per week a t . mi t s
u zich aan de regels houdt. Wanneer u na een paar weken
op het gewenste gewicht bent, stopt u met het dieet. Wil t u
op uw streefgewicht b l i jven , dan is het belangri jk dat u
goede eetgewoontes ontwikkel t . Donker meergranen is
daarvoor een goede basis.
Zie de advertentie elders in dit blad.

Slaapkamer - Hal - Woonkamer of Keuken

aan nieuw BEHANG toe?

Nu aantrekkelijke dessins SPOTGOEDKOOP

Alle BEHANG op onze BEHANG

AFDELING voorzien van een groene

sticker 25% KORTING

RAUHFASERnu/2,95

Losse restanten rollen vanaf ƒ 25"

per rol è 10 mtr.

per rol.

Alle overige voorraad behang deze

maand 1O% KORTING

GLAS-VERF-BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld.

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

POLITIE
• Noord- en Oost-Gcldtrland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HKMiKLO (JLI)
9e jaargang nr. l - periode van 3 t/m 9 januari '95
Dinsdag 3 jan - A a n g i f t e opgenomen van een vernielde
achterruit van een personenauto aan de Kerkekamp.

Hulp verleend aan een onwel geworden persoon.
Woensdag 4 jan - Aangif te opgenomen van een vernielde
vuilniston aan de Oranjehof.

Aanrijding /onder letsel behandeld op de Spalstraat.
Donderdag 5 jan - Aan r i j d ing behandeld op de kru i s ing
Hengelosestraat/St. Janstraat te Keijenborg.

Aangif te opgenomen van een in brand gestoken
denneboom aan de Bleekstraat en een vern ie lde brieven-
bus aan de Koningsweg.
Vrijdag 6 jan - Aan de Berkendi jk is een "Hecknmd"
koeieschedel ontvreemd.
Zaterdag 7 jan - Onbekende discobusgangers hebben weer
een fiets vernield.
Zondag K jan - Aangifte opgenomen terzake vernie lde
carport en personenauto. De/e verniel ing heeft plaatsge-
vonden op Nieuwjaarsochtend.
Maandag9jan - A a n r i j d i n g met gewonden behandeld op de
kru i s ing Banninkstraat/Rondweg. Een fietser w e l k e de
Rondweg wilde oversteken werd aangereden door een

personenauto.

Lekker lijnen met brood
Nieuw:

Yoghurtbrood
Verkrijgbaar bij

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474 - De /aak

voor brood met smaak

Per l februari a.s. garage te
huur aan de Rozenhoflaan te
Hengelo Gld. Tel. 1561.

Te koop
aanhangwagen 2.60 x 1.30
in n i euws taa t , ƒ 700.--;
aanhangwagen 1 . 1 0 x 0.90
ƒ 275,—; Vicon kunstmest-
strooier ƒ 225,-.
Tel. 05754-1900.

Postzegel en
Muntenbeurs

zaterdag 22 januari
11.00-17.00 uur
Tevens inkoop

café de Eikeboom
St. Janstraat 69

Keijenborg
tel. 05753-4701

OPRUIMING

1O tot

KORTING

Raadhuisstraat 11-13 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

25 jaar
Jeugdsoos FlophouseToldijk

Zaterdag 21 januari

Fakir-hypnotiseur

Madrahasj
kaarten in voorverkoop bij:

Jeugdsoos Flophouse
café "de Engel" - Steenderen

Zondag 29 januari

Klaverjasbrunch
Aanvang 11.00 uur

Klaverjaswedstrijden afgewisseld met
een welgevulde brunchtafel.

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zondag 22 januari

Straw Dogs
Voorprogramma:

Rhavage
Aanvang 16.00 uur



U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,
handels-,

verenigings-,
reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

l€êfotM?eekcl
drukwerk

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

i»
GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

fiskaal bij de tijd
BIJDRAGE EIGEN WONING
Inleiding

Het be/it van een eigen woning leidt in Nederland tot

be las t ingheff ing . Het huurwaarde-forfait verminderd met

de rente en kosten van geldleningen ten behoeve van de

financier ing van de eigen woning moet worden bijgeteld

bij het inkomen.

Subsidie van hel Rijk.

Het Rijk verleend subsidie aan partikulieren bij de aan-

koop van zogenaamde premie-woningen. Deze subsidie

moet eveneens worden aangegeven bij de aangifte

inkomstenbelasting.

Procedure.

Een in gemeenschap van goederen gehuwde man en vrouw

hebben een procedure gevoerd over de vraag bij welke

echtgenote de subsidie belast moet worden. De belas-

tinginspekteur stelde dat dit moest gebeuren bij degene die

ook de huurwaarde moet aangeven. Het echtpaar stelde

echter dat / . i j gezamenlijk de woning bezitten en dus dat de

subsidie bij ieder voor de helft moet worden aangegeven.

Uiteindeli jk heeft de Hoge Raad het echtpaar in het gelijk

gesteld.

Praktische betekenis.

De uitspraak van de Hoge Raad is voor veel eigen-

woningbe/.itters voordelig. Het voordeel is het grootst bij

echtparen waarvan slechts één partner inkomen heeft. Ook

b i j grote inkomensverschillen tussen man en vrouw levert

de uitspraak van de Hoge Raad een voordeel op.

Terugwerkende kracht?

Een uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende

kracht. Echter als u nog geen definit ieve aanslag over 1993

hebt ontvangen, kunt u verzoeken om alsnog met de

gevolgen van de u i t s p r a a k rekening te houden. De

belastingdienst is verplicht om aan zo'n verzoek tegemoet

te komen.

Als u in 1993 premie hebt ontvangen moet u zo snel

mogeli jk nagaan of uw belastingaanslag over dat jaar al

def in i t i e f vastgesteld is. Is dit niet het geval dan is er voor

u wellicht alsnog een voordeel te behalen.

Indien men hierover meer wil weten kan men kontakt

opnemen met ACB Accountants en Belastingsadviseurs te

Zelhem, tel. 08342-1 540.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER-OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

09

GLAS -VERF - BEHANG

Unieke opnames van o.a. de

Golden Earring voor slechts

12 zegels en ƒ 9,95. Bij iedere

ƒ 5,-- aan boodschappen ont-

vangt u l zegel. Bij elk heel

"Lekker Lijnen Brood" (800

gr) een extra zegel.

Alleen bij Bakkerij Kreunen,

tel. 05753-1474. De zaak voor

brood met smaak.

Zondag 22 jan.

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, tel. 05754-1285

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters zijn.

Goede kwaliteit!
Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open
nu ook alle soorten

klompschoenen
werkschoenen en

laarzen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat lOa,

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

Te koop mooi eiken bank-

stel, 3-1-1 bij J. Hissink. Rus-

serweg l, Toldijk. 's Avonds

na 19.00 uur.

Te koop bouwkavel 515 m2.
kosten koper; gelegen binnen

de bebouwde kom aan de

Ruurloseweg te Hengelo Gld.

Brieven inleveren vóór 16

februari a.s. bij B. Groten-

huys, Spalstraat 18, 7255 AC

Hengelo Gld.

Te koop verbeterde Holland-

se pannen en 2 ventilatoren

met toebehoren. Heitkönig,

Kerveldijk 2, Baak, tel.

05754-1392.

KAMERS TE HUUR.
Tel. 05754-1285.

Wegens verhuizing te koop
allesbrander ƒ 300,—;
diepvrieskist ƒ 250,--;
3 antieke knopstoeltjes.
Tel. 05754-1971.

GESPREKSGROEP VOOR WEDUWEN EN
WEDUWNAARS
Deze vorm van groepsmaatschappelijk werk wordt

aangeboden aan de inwoners van de gemeenten Gorssel.

Hengelo (Gld), Lochem, Ruurlo, Steenderen, Voorst,

Vorden, Warnsveld, Zelhem en Zutphen.

De gespreksgroep is bedoeld voor hen, die rouwen om het

verlies van hun partner en daar met lotgenoten over willen

praten, van elkaar leren en samen ervaringen willen delen.

Centraal thema in de groep is de vraag:

"Wat betekent het om zonder partner verder ie moeten
leven'.'".
Hoe lang en hoe vaak?

De groep komt tien achtereenvolgende woensdagen van

13.30-15.30 uur bijeen in het regio-kantoor van de

ZorgGroepOost-Gelderland.Zutphenseweg l c te Vorden.

onder begeleiding van Ellen Harmsma en Thea Rovers,

beiden maatschappelijk werkster. De eerste bijeenkomst

vindt plaats op woensdag 22 februari 1995.

Belangstellenden voor de/e groep kunnen tot ui ter l i jk 10

februari 1995 contact opnemen met Ellen Harmsma (tel.

05755-1659) of Thea Rovers (tel. 08342-215 l ) ; / i j / ijnop

werkdagen van 8.30-9.30 uur telefonisch bereikbaar.

De gespreksgroep voor weduwen en weduwnaars is een

ini t ia t ief van de afdeling maatschappelijk werk van de

bedrijfseenheid Zutphen/de Graafschap van de - onlangs

door fus ie ontstane - ZorgGroep Oost-Gelderland.

NIEUWS VAN WARME BAKKER
Goede voornemens
Elk nieuwjaar begint met goede voornemens. Een ervan is

steevast het wegwerken van overtollige decembei -pond jes.

Als geen ander kan uw warme bakker u weer aan het

gewenste gewicht helpen. Wanne Bakker Kreunen uit

Hengelo Gld start het jaar dan ook goed met een donker

meergranenbrood-aktie. Lekker, krakendvers, maar bovenal

gezond. Ideaal om lekker mee te lijnen.

Lekker en vooral gezond
Donker meergranen wordt gebakken van tarwemeel met

verschillende zaden, waaronder zonnepittcn. sesam/aad en

gierst. Resultaat een lekker en vooral gezond brood. De

grove zemelen en het tarwe eiwit binden het water en

houden het langer vast. Die eigenschap geelt snel een lang

aanhoudend verzadigingsgevoel. Meergranen brood is

daarom bijzonder geschikt als slankmake*.

Broodwisseldieet
Het broodwisseldieet wordt door mi l joenen mensen met

succes gevolgd. Het is in feite een heel eenvoudig en

goedkoop dieet: de ene dag eet u u i t s l u i t e n d (donker )

volkoren of meergranen brood. Zoveel u maar w i l t . Zonder

boter en /onder beleg! Wel mag u er water, koffie of thee

/onder su ikeren melk bij dr inken. De dag erna k u n t u weer

eten en drinken, waar u maar trek in heeft .

Twee kilo per week
U valt. zonder trek te hebben, tol twee kilo per week af. mits

u zich aan de regels houdt. Wanneer u na een paar weken

op het gewenste gewicht bent, stopt u met het dieet. Wil t u

op uw streefgewicht bli jven, clan is het belangr i jk dat u

goede eetgewoontes ontwikkel t . Donker meergranen is

daarvoor een goede basis.

Zie de advertentie elders in dit blad.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags voor
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 J
WATERSCHAPPEN IN ONZK STRAAT
Onder de taak 'waterbeheer' val t onder meer het afvoeren

van water in steden en dorpen. Bij hevige regenval /.ouden

er anders regelmatig problemen ontstaan omdat de capaci-

teit van de riolen niet is afgestemd op de afvoer van grote

hoeveelheden water. Daarom /orgt het waterschap ervoor

dat de riolen het teveel aan water via u i t laa tk leppen kunnen

overstorten. Stadsvijvers vangen dit water dan t i j d e l i j k op.

waarna het via watergangen verder wordt afgevoerd. Door-

dat het waterschap /orgt vooreen uitgekiend, goed onder-

houden stelsel van watergangen dat water heel snel kan

afvoeren en voor een goei) vvaterpeil . hebben we geen

wateroverlast in on/e straten.

Waarom we niet /.onder waterbeheer kunnen

Een goed waterbeheer is belangrijk voor iedereen, want

on/e woon- en leefomgeving is ervan afhankelijk. Anders

gezegd: we kunnen niet wonen, werken en recreei en als het

waterschap nie t /.ou /orgen voor een goed waterbeheer.

Waterbeheer is immers belangrijk voor de n a t u u r , on/e

drinkwatervoorziening, vervoer over wegen en water , re-

creatie, landbouw en veeteelt, woningbouw en industrie.

Kerk- en andere diensten
/ ( ) N I ) A G 2 2 J A N t ARI 1995

Remigiuskerk
Oecumenische dienst om 10.00 uur in St. Willibrorduskerk

ds. E. Noltus/past. Lammers

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. ds. F. D i jk . Stedum

Goede Herder Kapel
13.30 uur ds. E. Noltus en ds. van Dorp

Jeugddienst bij kampeerboerderij "De Haverkamp"

R.K. Kerk Hengelo Gld
/.aterdag 21 j anuar i 19.00 uur Eucharist ieviering

/.ondag 22 januar i 10.00 uur Oecumenische viering m.m.v. het

gemengd koor

Dinsdag 24 januari 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdagsom 19.00 urn Weekendviering;

/.ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend OS.00 uuren is u i t s lu i tend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden: U hoeft h iervoor dus niet te bellen!

Bui ten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor l

komt. eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

20-23 JAM ARI
Dr. Klein Horsman ( p r a k t i j k dr. Koning) , tel . 1266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 uur en is u i ts lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.

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

2262.

Dinsdag: dr. Koning, Kastanje laan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.

Woensdag: dr. K l e i n Horsman, tel . 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo Gld. tel. 1277.

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

Openingstijden: maandag t.e.m. v r i j d a g S.00-12.30 uur en 13.30-

IS.OO u u r . /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialisteiireeepten k u n t u in het weekend, hinten de

openingstijden om 17.30 uur in leveren .

Dierenartsenpraktijk Hengelo (ild, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m v r i jdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r en volgens afspraak.

Met al de/e belangen houden waterschappen rekening.

Vaak / i jn dat tegenstrijdige belangen, wat het werk van de

waterschappen ext ra moeilijk maakt. Vanwege die vele

belangen werken waterschappen en zuiveringsschappen

nauw samen met gemeenten, provincie en Ri jk , water-

leidingbedrijven en tal van belangenorganisaties.

Het aanslagbedrag 'ingezetencnhct'fing'

Eind december hebben de meeste hoofdbewoners van
woningen in het waterschapsgebied de aanslag'ingezetenen

heff ing ' in de bus gekregen. Het te betalen bedrag is af-

h a n k e l i j k van de kosten die uw waterschap maak t , maar u

k u n t denken aan een bedrag tussen de ./' 20.-- en ƒ 90.- per

jaar. Het aantal bewoners van de woning en de waarde van

de woning hebben geen invloed op de hoogte van het

aanslagbedrag.
Indien men meer in fo rmat ie wil over de ' inge/.etenen

heffing', kan men gratis bellen naar 06-0221918. Voor

sch r i f t e l i j ke informatie kan men de 'Wate rk ran t ' aanvra-

gen door te bellen met het Waterschap van de Berkel. t e l .

05730-51201.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo < .ld
Maandag t.e.m. v r i j d a g van 9.00 tot 1 2 . ( M ) uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. Rijpkema. tel . 2439en mevr. l.ubbers. tel. 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort, te l . 2317 en mevr. van Aken, tel . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den H e u v e l - regio Midden-Ussel - t e l . 05750-

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-SS06 (20 e t /min )

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( G l d i ;

/.utphenseweg Ie. Vorden. tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltrnansstraat 7. Steenderen, te l . 05755-1659

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Sta t ionsp le in 12. /.elhem. te l . 0X342-2151

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 0X330

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vr i jdag) 08343-1214.

V r i j w i l l i g e Thuiszorg, te l . 08340-35000. d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 uur en van l S.30-19.30 uur .

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldijk. tel . 05755-13S6

L. Evers-Jansen. te l . 2515

H. Oftennerg. tel. 3435

Diëtiste
H. /.vseerink Stege. Bakcnnarkscdijk 15. 7223 KJ Maak. tel .

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 jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag l 5.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 u u r e n 15.00-17.00 uur

v r i j dag l 5.00-20.30 uur


