
64e jaargang no. 6 dinsdag 7 februari 1995 UITCJAVK:
DRUKKERIJ WOLTKRS
Rcgclinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.̂ . 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Kaak, Hronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Alle restanten Winterkleding nu 5O-7O% KORTING

SC h T Ode f Mode - bij de kerk - Hengelo Gld.
kakelaanbieding

"KIP MET
4 POTEN"
IN BRAADZAK

9.95
(circa 1,4 kilogram)
Kant en klaar gekruid,
kan direct in de oven.
Prik een paar gaatjes in
de bovenkant van de
braadzak. Oven voor-
verwarmen op 180
graden. Ongeveer 5
kwartier in de oven.

GEBRADEN

KAASGEHAKT

MET KIP 4 QC
100 gram l i9v
Gebraden gehakt met
kip en kaas

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 7.95
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(f i j n of g rof) 500 g ram 4. «7 %)

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.«73

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O.b/O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.9*)

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Een dag wqarop
iedereen zich graag
laat verrassen. Daarom
vindt u bij ons fleurige
geschenken voor
diegenen die u na aan
het hart liggen.

Uw Bloemenvakman:

Wijnbergen

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

zoete BLAUWE
DRUIVEN 500 gram 3.98
gesneden RODE KOOL

500 gram 0.79
Rauwkost reklame:
J l MPS AL AD E100 g ram 1.25
WITTE KOOL HAM SALADE

100 gram 1.25
STAMPPOT kant en klaar

500 gram HUTSPOT 4.98
Tot ziens.

VALENTLTNSDAG
dinsdag 14 februari

De dag om te verrassen wie U wilt
met een boeket of cadeau van

FLEUR DECOR
Voor Uw bestelling zijn wij ook

maandag 13 februari de gehele dag
geopend van 09.00 tot 18*00 uu n

Bij inlevering van de/e adv. maakt
U tevens kans op een romantisch
4-gangen diner voor 2 personen
t.w.v. ƒ .150,— in een nostalgische
sfeer bij Herberg „De Gouden
Leeuw1' in Bronkhorst*
Naam:

Adres:

Woonplaats:
Tel.:

Kerkstraat 5 - Hengelo G L 05753-4165

V V A L E N T I J N S D A G V

V n Koos met goud, omdat je van haar houdt! V

¥* ¥

Hotel - Café - Bestgjirant
Zalencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

Houden van is goud!
Met liefde hebben wij deze
fraaie!4-karaats gouden hangers
geselecteerd. De sieraden zijn voor-
zien van sierlijke, handgegr a veerde
motieven. Een romantisch
cadeau-idee.

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

! > < • lieraden /ijn
groter al»rlM-rl<l <l.m

/i ill \\ i-rkrl i jkl ir id /.ijn

WIST U DAT.....
zonlicht de vorming van witte bloed-
lichaampjes stimuleert, waardoor uw
lichaam meer weerstand heeft tegen

ziektekiemen?
Begin daarom nu een zonnebankkuur!

ZONNESTUDIO YVONNE

Bijpassende colliers, gourmet of venetiaans 42

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

HOOGSTRAAT 13

TEL 05755 -1396

Uw adres voor California Tan

producten voor de mooiste

bruine teint en perfect verzorgde huid.

Je stille liefde

Je trouwe maatje

Je wederhelft

Ik vind je zo, zo

heeL...eh...

Bakker Hekkelman

weet hoe je zoiets

zegt: Lekker lief.

Valentijnsdag
maak er meer van

NNINQ/MOLENMKKERS

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200



BERT STEGE
en

YVONNE HARKINK

gaan trouwen op vrijdag 10 februari 1995 om

10.30 uur in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

De kerkel i jke inzegening vindt plaats om 11.30

uur in de Ned. Hervormde Kerk te Hengelo Gld.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in Bodega

'l Panlot te l t je , Dorpsstraat 34 te Vorden.

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 11 februari 1995, aanvang 14.00 uur

Dames: DVO 1 - S.V.S. 3

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 11 februari 1995, aanvang 15.30 uur

Heren:DVO1 - S.V.S. 2

ROOZECAARDE

UW

"•"hS**

UW
afd. Hengelo Gld.

Een fijne vakantie voor ouderen vanaf 55+.
Een weekje naar Zuidlaren met de bus.
Informatie en bespreking op

donderdagmiddag 16 februari
om 14.30 uur in "Ons Huis".

Verse Worst 500 gram 4.50
Ontbijtspek 100 gram 1.40
Hamworst 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

SPECIALE
AANBIEDING

Samsung magnetron M6244
Deze fraaie, witte 750 watt magnetron is uitgerust
met: 10 vermogensstanden, draaiplateau, binnen-
verlichtig, speciale ontdooistand, "1 minuut plus/
min'-functie, digitale tijdklok tot 100 minuten,
24-uurs klok enz, enz, enz... Heel makkelijk
te bedienen! KLASSE!

Onze Aktieprijs: 279
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

Slank-Klup
Een vertrouwde naam in heel Nederland

Afslanken in groepsverband
ƒ 7.50 per week

ƒ 22.50 inschrijfgeld (+ ƒ 7.50 eerste bijeenkomst).
Elke week nieuwe menu's, men hoeft niet apart te koken.

- Goede begeleiding - Gezellige groepen.

- Ook mannen en tieners zijn welkom.

Ook lid worden, kom dan naar:

"Ons Huis" te Hengelo Gld.
Voor meer informatie bellen

mevr. Els Dijs, tel. 08340-60605

Bij inschrijving

gratis produkten pakketje
en ook nog ƒ 5,- korting

op inschrijfgeld t/m 18 februari 1995

Hoofdkantoor V.O.F. Beheer "Slank-Klup"
Maatdijk 4, 7696 BE Brucht, Tel. 05233-1571

SPEKLAPPEN

500 gram 4.10

00 OO 00

Uw zekerheid is de vakkennis waarmee onze
voorraad gekozen en Uw bril gemaakt wordt.

Exact de voor Uw ogen juiste glazen,
het modernste montuur, de sterkste

uitvoering
en de uitstekende pasvorm.

De oogmeting wordt gedaan met de allernieuwste
apparatuur in een gezellige aparte oogmetingsruimte
en door de vele jaren aan de top met vakmanschap.

A. GROOT KORMELINK
OPTIEK

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-1771
GEDIPLOMEERDE VAKMENSEN

's maandags gesloten

00 00 00 OO

TE KOOP KEIJENBORG zeer ruime
woning.
Beneden: kantoor, hal, toilet, woonkamer, eet-
kamer, keuken, bijkeuken, fietsenberging.
Boven: 4 slaapkamers, badkamer.
Zolderverdieping. Fraai aangelegde tuin.
Grote schuur/garage (ruimte voor opslag).
Grondmaat ruim 1000 m2. Vraagprijs n.o.t.k.
Bel voor informatie: 05753-4054.
Hengelosestraat 18.

SATÉBURGERS
per stuk 1.7O

ZURE ZULT

1 00 gram 1.O5

FIJNE SNIJWORST

100 gram 1.45

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Voorstellen projectgroep 'Voorlichting en Pensioenen'
BETERE VOORLICHTING OVER PENSIOENEN OP
KOMST
Pensioenfondsen krijgen waarschijnlijk de wettelijke plicht

'slapende deelnemers' blijvend te informeren over de stand

van hun pensioen. Slapende deelnemers zijn de mensen die

in het verleden pensioen hebben opgebouwd via een be-

paalde werkgever maar, bijvoorbeeld wegens verandering

van baan, daarmee zijn gestopt.

De verplichting om ex-werknemers te blijven voorlichten

over hun in het verleden opgebouwde pensioen is één van

de aanbevelingen die de projectgroep 'Voorlichting en

Pensioenen' eind 1994 aan het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid heeft gedaan. Regelmatige

voorlichting over de in het verleden opgebouwde pensioe-

nen is voor de consument uiteraard van belang, omdat hij

hiermee zijn totale 'pensioensituatie' goed kan beoordelen

en eventueel tijdig kan bijstellen.

Niet opgevraagd

Een ander uitvloeisel van het rapport is, dat de pensioen-

uitvoerders (fondsen en verzekeringsmaatschappijen) in

1995 van start /.ijn gegaan met het Project Niet Opgevraag-

de Pensioenen (PNOP). Hier worden de niet opgevraagde

pensioenen geregistreerd van personen die vanaf l januari

1994 de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Het

PNOP is gevestigd in Amsterdam. Pensioengerechtigden

die denken (een deel van) hun pensioen mis te lopen

kunnen hier vanaf l april 1995 navragen of het pensioen als

'niet opgevraagd' dooreen pensioenfonds of verzekeraar is

opgegeven. Het telefoonnummer is 020-6064777.

Zelf doen

Overigens kunt u als consument ook zelf maatregelen

treffen om te voorkomen dat u '/ook raakt ' als pensioen-

htigde: bij verandering van adres of van haan verdient

het aanbeveling de pensioenverzekeraars en-fondsen waar-
mee u in het verleden te maken hebt gehad te informeren

over de wijzigingen.

Zaken op een rijtje

Indien u (als werkende) achterhaald hebt waar u allemaal

pensioen hebt opgebouwd, bent u overigens nog niet klaar.

Als u bij veel verschillende ins tan t ies hebt gewerkt is de

kans namelijk groot dat u meerdere pensioenbreuken hebt

opgelopen. Met name indien u de mogelijkheid heeft nog

een aantal jaren pensioen op te bouwen, verdient het

aanbeveling zo snel mogelijk een grondige pensioenana-

lyse te laten maken door een onafhankelijke advisuer van

bijvoorbeeld de Pensioendesk Doetinchem.

THUIS BEST
HOE GEZOND IS HET IN MIJN HUIS? vervolg l
Verven en lijmen
Schilderen van houtwerk is nodig. Verf beschermt tegen

houtrot en omdat het in /.oveel kleuren is te verkrijgen,

geeft het ook nog de mogelijkheid om het huis mooier te

maken. Tot /over de positieve eigenschappen. Al te vaak

wordt echter vergeten dat verf ook ui te rs t milieu-onvrien-

delijk is. Evenals in lijmen en kitten /itten er in verf oplos-

middelen als aceton en terpentine. De tegenwoordig op

waterbasis verkrijgbare produkten /ijn minder gevaarlijk

en vaak even goed. Bedenk echter wel. dat /e l I's de/e pro-

dukten moeten worden behandeld als chemisch afval. Als

u wat te schilderen of te l i jmen heel t , doe het dan bij voor-

keur buiten. Is dit niet mogelijk, /et dan alle ramen en deu-

ren open en houdt de kinderen en huisdieren uit de buurt.

Radon-gus
Minder bekend, maar /.eker in elk huis aanwe/ig, is het

radio-actieve radon-gas. Dit gas komt vrij uit veel bouw-

materialen als gips, baksteen en beton. Nu is de hoeveel-

heid radon in de binnenlucht gering en niet gevaarlijk.

Regelmatig venti leren /.orgt er voor dat de concentratie

binnen aanvaardbare gien/en blijft. Radon-gas komt van

nature ook voor in de bodem van Nederland. Op sommige

plaatsen veel meer dan elders. Het is daarom ook van

belang de kruipruimten onder de woning goed te vent i le-

ren. Stop dus roosters in de gevel niet dicht.

Meubels en vloerbedekking
Misschien denkt u bij meubels en vloerbedekking nie t /o

snel aan vervuilers van de binnenlucht. Toch klagen er

regelmatig mensen over tranende ogen als ze pas een

bankstel of vloerbedekking hebben gekocht. Bij nader

in/ ien is dit niet verwonderlijk. De meubelindustrie ge-

bruikt veel materialen die schadelijke stoffen afgeven,

/oals l i j m e n , kit ten, vervenen spaanplaat. Vloerbedekking

wordt vaak geli jmd. Maar ook het materiaal /elf is behan-

deld met al lerlei chemicaliën om het tapijt bij/ondere

eigenschappen te geven. Zo wordt het kleurecht, vuil-

atstotend en schimmelwerend gemaakt. Na aanschaf van

deze zaken is extra ventileren soms gedurende maanden

noodzakelijk.

Wordt vervolgd.

DAMMEN week 4
Het aspirantenteam speelden de Ie bondswedstrijd in en

tegen Vorden. Ondanks dat /.ij maar met drie personen

waren i.p.v. 4, wonnen / i j toch met 3-5. Arnoud de Greef

opende de score voor DCH, zodat de reglementaire

achterstand (2-0) ongedaan werd. Geert Menkveld bracht

ook een slagveld op het bord, aan de tegenstander / i j n /ijde.

(Vorden was enigsinds ver /wakt daar ook hier aspiranten

schoolverplichting hadden) Stefan Hoebink kon ook de

volle buit halen, maar zijn tegenstander keek hem schijnbaar

te diep in de ogen zodat hem de winst ontglipte en het

remise werd.

In de onderlinge competitie boekte J. Vos /ijn 3e /ege in

/ i jn 3e f inalepar t i j tegen koploper H. Zonnenberg. Laatst

genoemde verloor hierbij belangrijke punten voor /ijn

koppositie, t e r w i j l hij remise kon behalen. In de 3e groep

washetJ.Schabbinkdieeen 100'; score behield door winst

op T. van Manen.

Groep A: A. Hoebink-B. Harkink 2-0; H. Vos-J. Luiten 2-

0; G. Halfman-J. Heijink 1-1.

Groep B: H. Dijkman-E. Hoebink 1-1; Y. Schotanus-M.

Derksen 0-2; A. Blom-W. Eijkelkamp 1-1; L. Koldenhof-

H. Groeneveld 2-0.

Groep C: B. Goorman-J. Wentink l -1; E. Brummelman-G.

Wentink 1-1; E. Berendsen-G. Botterman 0-2.

Standen:

Groep A: 1. H. Zonnenberg 6-8; 2. H. Vos 5-7; 3. J. Vos

3-6.
Groep B: l . H. Groeneveld 7-8; 2. W. Eijkelkamp 5-7; 3. M.

Derksen 7-7.

Groep C: 1. H. Hulshof 7-12; 2. J. Schabbink 5-10; 3. G.

Botterman 6-10.

Maleisië, een land om terug te komen
Exotisch, gastvrij en vol verrassingen

(Door Jan van der Blom)

Het was mijn eerste reis naar dit land. Vooraf
lees je er over, je informeert bij kennissen en
probeert je vast een voorstelling te maken van
hetgeen je daar kunt verwachten.
Het bleek echter allemaal net een beetje anders
te zijn dan ik me had voorgesteld en dat 'beet-
je anders' kan dan worden vertaald als 'heel
anders en veel prettiger'.
Het eerste wat opvalt is dat de
mensen bijzonder vriendelijk,
behulpzaam en gastvrij zijn.
En waar maak je het nog mee,
dat een vriendelijk lachende
serveerster je fooi weigert ? Er
waren geen bedelende kinde-
ren en al te opdringerige koop-
lui hebben we ook niet ont-
moet. Je voelt je als bezoeker
volledig geaccepteerd.
Wanneer je - zoals wij - in een
Chinees restaurant nu eens een
keer écht Chinees wilt eten, is
er niemand die zelfs maar een
extra blik werpt op de twee
enige Europeanen in het gezel-
schap van al die Chinese fami-
lies, die daar stuntelig met hun

eetstokjes in de weer zijn.
De temperatuur in
Westmaleisië is hoog, rond de
dertig graden. Maar wanneer
je niet midden op de dag pal in
de zon gaat lopen, valt het
best mee. De avonden zijn
heerlijk; ideaal terrasweer ! Dit
nog afgezien van het feit dat je
in de bergen, zoals de
Cameron Highlands, zelfs een
windjack of trui best kunt
gebruiken.

Exotisch
Het is een fascinerend land,
met afwisselende landschap-
pen en een bonte mengeling
van mensen en culturen.

Overal zijn markten en eetstal-
letjes en de gerechten zijn even
verschillend als de mensen die
ze klaarmaken. Vooral 's
avonds is het een unieke erva-
ring om daar tussen de hon-
derden kramen en eethuisjes
rond te lopen en voor ongelo-
felijk lage prijzen te proeven
van al die exotische hapjes en
drankjes.
De prachtige tempels en mos-
keeën , die er overdag in het
zonlicht al zo imposant en
overweldigend uitzien, worden
's avonds tot droompaleizen
uit de sprookjes van 'Duizend
en een nacht'.

Boeiend landschap
De uitstekende autowegen
met opvallend weinig verkeer
voeren door zeer afwisselende
landschappen. Uitgestrekte
rijstvelden in de lagere gebie-
den, thee- en rubberplantages
in de hoger gelegen delen. Je
bent overal welkom en kunt
van dichtbij de rubber getapt
zien worden en bekijken hoe
de vrouwen met hun blote
voeten de rubbermassa kne-
den. De speciale specerijenrou-
te is niet alleen interessant om
te zien, maar ook heerlijk om te
ruiken. En wat is een leuker
souvenir dan een zakje mus-
kaatnoten of echte thee van de
Cameron Highlands. Dat
onderweg de orchideeën langs
de weg groeien en vanuit het
raam van uw auto kunnen wor-
den geplukt, is een leuke bij-
komstigheid.

Stranden
Een paar dagen uitrusten en
lekker luieren aan het strand

kan ook, want Maleisië heeft
kilometers stranden van prach-
tig wit zand. Het zeewater
heeft een temperatuur die nau-
welijks verschilt van de land-
temperatuur, zo'n dertig gra-
den dus.
Op de meeste plaatsen is gele-
genheid om te snorkelen.

Per auto
Meer dan enig ander Aziatisch
land is Maleisië geschikt om
per auto te bereizen.
Uitstekende wegen, rustig ver-
keer en enorm veel afwisseling.
Er is hier goed op ingespeeld
door Talisman Reizen, een
jonge touroperator die zich uit-
sluitend richt op Maleisië.
Talisman heeft een bijzonder
aantrekkelijke fly-drive aanbie-
ding speciaal voor mensen, die
graag zelf iets ondernemen.
Je kunt namelijk thuis zelf je
reis samenstellen, rustig uitzoe-
ken welke plaatsen je wilt
bezoeken en hoe lang je er wilt
blijven. Zelf kun je de route
bepalen en een keus maken uit

Prachtige stranden

geselecteerde hotels. De prij-
zen - er is keus uit reizen van
12 tot 28 dagen - zijn opval-
lend laag. "Dat is mogelijk"
aldus Talisman directeur Joep
Bosman "omdat we ons hele-
maal hebben gespecialiseerd
en zonder tussenpersonen
werken. We hebben daardoor
bovendien alles helemaal in
eigen hand. Ook de prijzen."

Informatie over
Maleisië

Maleisië heeft geen toeris-
tenbureau in Nederland.
Het adres in Maleisië is:
Malaysia Tourism
Promotion Board
P.O. Box 10328
50480 Kuala Lumpur
Maleisië.
Voor zeer uitgebreide en
deskundige informatie kunt
u echter ook terecht b)j:
Talisman Reizen in
Dordrecht, tel. 078-142788
(fax 078-142715).
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SLIJTERIJ

DE SMID
^^ Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Een dag waarop iedereen zich
graag laat verrassen.
Daarom vindt u bij ons volop
leuke Valentijnsboeketten,
Biedermeierboeket jes,
Biedermeiers e.d.
Rozen in koker speciaal
voor Valentijnsdag

nu 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

1970 1995

25 jaar Flophouse
Het hele jaar door evenementen waar de
geschiedenis van jeugdsoos Flophouse als
een rode draad doorheen loopt.

Februari:

Zaterdag 11
Flower Power avond

met de Bombita's
Vrijdag 24
Blues Brothers avond

met Not Beethoven
en natuurlijk:

elke vrijdagavond Flophouse-avond met
jouw muziek in een jouw eigen sfeer

- Bruin café
- Flitsende diskotheek

- Grieks Romeins terras

- Net effe gezelliger

presenteert op zaterdag 18 februari en vrijdag 10 maart 1995:

Deze eerste twee avonden hebben een open karakter en zijn toegankelijk voor maximaal
150 personen, toegangsprijs ƒ 35,-- per persoon (inclusief drank en buffet).
Deze avonden staan muzikaal in het teken van de jaren 70 en 80.
l.v.m. planning, tijdig reserveren, dit voorkomt teleurstelling.

NIEUW: vanaf heden elke vrijdag- en zaterdagavond
geopend vanaf 21.30 uur.

LET OP! vanaf 22.30-01.30 uur is de dranktotaalprijs
slechts ƒ 17,50 per persoon.

Zaterdag 25 februari, tijdens de carnavalsviering, treedt
de band ALIMENTATIONop met als gastzangeres

de zeer bekende /C/aZ/e/7 UUt Zalk.

Op maandagavond 27 februari het welbekende
gekostumeerde carnavalsbal met leuke prijzen.

Niets teveel gezegd, kwaliteit en prijs zijn ons bewijs.
"DE ZWAAN" EEN DISCO OM EENS LEKKER UIT TE GAAN.

Wilt U informatie bel: 05750 - 30209. (na 18.00 uur)
Eddie de Gier

BOUWEN IN DE GEMEENTE HENGELO (G)

Op donderdag 9 februari 1995 organiseert
Aannemersbedrijf BESSELINK & REUGEBRINK

i.s.m. fc -architektuur een

I N F O - A V O N D
voor een leder die geïnteresseerd is in de bouw van een 'eigen' woning.
Ten aanzien van de ten toon gestelde ontwerpen, schetsen en maquettes ligt de
nadruk op een exclusieve funktionele vormgeving.
Op deze wijze trachten wij een aanzet te geven tot de ontwikkeling van individuele
plannen waarin Uw specifieke woonwensen een kans krijgen.

Hebt U reeds een optie op een bouwkavel of wilt U zomaar vrijblijvende informatie, U
bent van harte welkom in hotel LANGELER aan de Spalstraat 5 te Hengelo (G)
vanaf 19.00 uur 's avonds. "de koffie staat klaar!"

Te huur woonruimte voor 2

personen. Indeling: woonka-

mer, slaapkamer, keuken ,

douche en toilet. Alles vrij

nieuw. Tel. 05753-1 733.

VALENTIJN
V Hartendiefjes (taartjes)
V Marsepein Kozen op steel
V Bonbons-chocoladeharten

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

De zaak voor Valentijns

met smaak!

Te koop jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, tel. 05753-
1670.

GEWRICHT

Nationaal Reumafondi (W) gjrn
fc> llMf. lot 71 71 ri Ml ^ "
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POLITIE
• Noord- en Oost-G«ld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENCJKLO < ; i . l )
9e jaargang nr. 4 - periode van 24 t/m 30 januari 1995
In Keijenborg is op dinsdag 24 januari ingebroken bij een

supermarkt.

Op woensdag 25 januari tussen 14.25 en 14.45 uur is, op het

fietspad van de Vordenseweg nabij de Tolweg een 13-

jarige jongen door een onbekende man onder bedreiging

meegenomen in diens auto. De jongen moest zijn fiets

achterlaten op het fietspad. Via een kleine omweg parkeert

de man zijn auto in de berm van DE HORST op de grens

Hengelo/Vorden waar de jongen door de man in zijn auto

misbruikt wordt. Daarna wordt de jongen door de man bij

zijn fiets uit de auto gezet en rijdt de man over de

Vordenseweg weg in de richting Vorden.

Sign: blanke man, normaal postuur, 30 a 35 jaar oud,

lichtrood/rossig rechtopstaand kort haar, gekleed in een

blauwe spijkerbroek. De auto was een personenauto, donker-

blauw en met een kofferbak. Indien iemand iets ge/ien

heeft hebben wij het dringende verzoek om ons toch te

bellen. De kleinste aanwijzingen kunnen ons soms helpen

de dader van dit feit te achterhalen. Tel. 05753-1230.

Op woensdag aanrijding behandeld op de Varsseveldseweg

en op woensdag nog uitgereden voor alarmmelding. Ge-

lukkig was dit een loze melding.

Op donderdag 26 januari een aanr i jd ing behandeld op de

Veldhoekseweg. Geen gewonden.

Vrijdag melding ontvangen van een winkel aan de

Vordenseweg omtrent een vreemd figuur in zijn winkel .

Op zaterdag 28 januari vond er een aanrijding plaats op de

kruising Rondweg/Wichmondscweg. Geen gewonden.

Tevens hebben wij een aangifte ontvangen van een doorrij-

den na een aanrijding op de parkeerplaats bij de Edah.

Verder afgelopen week een aantal malen bemiddeld bij

diverse conflicten. Alles weer naar tevredenheid van de

betrokkenen opgelost.

Geachte hondenbezitters:

De laatste t i j d krijgen wij weer geregeld klachten over de

uitwerpselen van de honden. De gemeente heeft op diverse

plaatsen hondentoiletten geplaatst. Verzoek van de politie

en alle ouders van kleine kinderen die hun kinderen wel

eens op een gemecnteplanlsoen laten spelen, om de hond

uit te laten in het hondentoilet. Vanaf politie /ijde /al hier

ook ext ra aandacht aan worden besteed

RIJVAARDKJHEIDSTEST VOOR OUDEREN
l - \ e n a l s in I°'M /al ook dit jaar weer een R i j v a a r d i g h e i d s -

test voor ouderen in Hengelo Gld en Keijenborg worden

gehouden.

Deze test vond in 19°4 veel belangstell ing en niet iedereen

die zich had aangemeld heeft ook daadwerke l i jk de proef

kunnen afleggen.

Vooral voor diegenen die al jaren hun r i jbewijs hebben is

de/e test belangrijk. Veranderingen in het verkeer, veran-

deringen ook bij de rijders /elf (teruggang van het ge/ichts-

en gehoonermogen, reactiesnelheid en/..) maken dat het

nooit kwaad kan /ich aan een dergelijke test te onderwer-

pen.

Aan de/e test is ook een theoriemiddag of avond verbonden

en tevens is er de gelegenheid het gezichtsvermogen te

laten testen en mogelijk ook het gehoor.

De proef /al zijn op 22 maart 19°5 en kost ƒ 30.-- per

persoon. De deelnemers rijden een uu r t j e onder leiding van

een speciaal hiervoor opgeleide instructeur, maar wel in

hun eigen auto. Na afloop wordt een cert if icaat u i tgere ik t .

Opgave is al mogelijk bij dhr. Polman, Westerstraat 106,

tel. 05753-1636.

A F V A L W A T E R HOEVEEL EN W A A R N A A R
TOE???
Door toenemende mil ieueisen wordt het lozen van het

afvalwater, daar waar geen riolering l ig t in de toekomst

onmogelijk.

Riolering aanleggen in het buitengebied is erg duur. Z i j n er

a l t e rna t i even? Kan de hoeveelheid a fva lwa te r omlaag'.'

Hierover wil de l .andhouwfederat ie Hengeloen de VVB te

Hengelo graag pi aten en wel op maandag l 3 februari in /aal

Langeler om 20.00 uur.

Aan de orde komen o.a.

Spoelwaterreduktie, u i t e e n g e / e t door de heer J. H.

Holkenborg.

Individuele behandeling a f v a l w a t e r , hierbij moet men

denken aan een H e l o f y t e n - / a n d f i l t e r , v a a k r ie tve ld

genoemd. Dit wordt uiteenge/et door iemand van het

STIBA.

Een ieder is van harte welkom, met name bewoners in het

buitengebied.



• 11 E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

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

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Te koop slachtkippen, ƒ l ,—

per stuk. Tel. 05755-2006, na

19.00 uur of tel. 08348-2035.

Ga voor een origineel

kinderpartijtje naar
Pottenbakkerij

Erik Windig
Z.-E.weg 44 - Baak

tel. 05754-1995
Nu ook (boetseer)lessen!

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld Tel. 05753-1374

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

SUPPORTERS VAN „CRESCENDO" VOEREN
WKER EEN TONEELSTUK OP
Op dit moment zijn de supporters van de christelijke

muziekvereniging „Crescendo" uit Hengelo Gld, flink

aan het studeren met een toneelstuk, dat opgevoerd zal

gaan worden op /aterdag 4 en l l maart in het gemeente-

centrum "Ons Huis", aan de Beukenlaan te Hengelo Gld.

Het toneelstuk van dit jaar heeft als t i te l : ,,Het spoor

bijster" en is een toneelstuk in drie bedrijven geschreven

door Ci. Hamstra-Vos.

In 1951 is dit toneelstuk ook al eens opgevoerd door o.a.

toenmalige leden van de muziekvereniging.

Het toneelstuk speelt zich af rondom de hoofdpersoon

Gerda Wicherts, die "het spoor bijster" is. Nu haar man

Jan Wicherts. sinds anderhalf jaar directeur is van de

boerenleenbank, verloochent zij helemaal haar afkomst,

door bijv haar kinderen voor te houden dat haar ouders een

heel groot hotel hadden (i.p.v. een kleine kroeg) en dat

haar zuster, die nu na 20 jaar op be/.oek wil komen, in

Amerika zou wonen (terwij l die nog steeds in de buurt van

de ouderlijke kroeg woont). Verder is /.ij constant in de

weer om haar beide dochters te koppelen aan de notaris,

de dokter of de burgemeester, die alle drie nog vrijgezel

zijn. Of het Gerda echter zal lukken om haar dochter's aan

de juiste man te helpen en of zij nog weer in het "rechte

spoor" zal geraken, kan men zelf zien op zaterdag 4 en 1 1

maart in "Ons Huis".

De aanvang is 20.00 uur, terwijl er vanaf 19.30 uur muziek

is van de boerenkapel.

De entree bedraagt ƒ4,--, terwijl de donateurs vrije toegang

hebben op vertoon van hun donateurskaart.

RONDUM REURLE IN WOLEERSVEEN
met Duo Mix, Nao 't Wark en Duo Aalt en Jan
De buurtschap Wolfersveen, tussen Zelhem en Ruurlo,

krijgt zaterdag l l februari het Rondum Reurle-spektakel

op bezoek. Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt dit populaire

Omroep Gelderland-programma uitgezonden vanuit café-

restaurant Susebeek aan de Ruurloseweg.

Als muzikale gasten ontvangt Arie Ribbers o.a. het Duo

Mix. De dames die dit duo vormen - Annette van Boven en

Jansje Hones - hebben de laatste weken nogal wat publici-

teit gehad in verband met het uitkomen van de CD-single

"In het portiek"/"Er is een tijd van komen en gaan", die

geproduceerd is door niemand minder dan Peter Koele-

wijn.

Ook het harmonica-kwartet Nao 't Wark zal zich laten zien

en horen in de/e Rondum Reurle vanuit Wolfersveen, net

als het duo Aalt en Jan uit Klarenbeek. dat de mensen in

Oost Nederland al vele jaren vermaakt met kostelijke

liedjes.

Henk Woerts en Wouter Landeweerd komen vertellen over

het leven van alledag in een kleine buurtschap en uiteraard

is het Rondum Reurle Comboo.l.v. Tonny Fraas aanwc/ ig .

Met drie gasten wordt het spelletje "Rondum Reurle Dia-

lect-A BC" gespeeld en in de nieuwe rubriek Nog ni 'js in

krijgt een aantal mensen de gelegenheid aandacht te vragen

voor een door hen georganiseerd evenement. Voorwaarde

is dat ze dat even voor het begin van de uitzending melden.

Publiek is van harte welkom bij Rondum Reurle. De deuren

van zaal Susebeek gaan om 10.30 uur open en de toegang

is gratis. Voor mensen die er de voorkeur aan geven thuis

of elders naarde radio te luisteren, is er nog de mededeling

dat het programma alleen wordt uitgezonden via de zender

Ruurlo, 90.4 FM. Voor kabelaansluitingen gelden per

gemeente verschilende frequenties.

TUBIO
Toneel Uit Baak Is Ontspanning.
Het is weer zover. Er wordt weer druk geoefend in Baak om

eind februari een toneelstuk op te kunnen voeren. "Zilver-

u i t j e s en augurken" is de naam van het dol komische stuk

dat dit jaar op de planken zal worden gebracht.

Het stuk gaat over Zwanepoel, die het erg druk heeft met

zijn camping. Trui, de huishoudster, is als een furie als / i j

bemerkt dat Zwanepoel zeer vriendschappelijke betrek-

kingen onderhoudt met Adèle, een jeugdige kampeerster.

Trui vermoedt wat tussen die twee en schakelt een zus met

haar man in om "de waarheid" boven tafel te krijgen. Maar

Trui en zus Mina komen van de koude kermis thu i s en

vallen zelf in de k u i l e n die ze voor anderen hebben gespit .

Hoe dit alles afloopt kan men zien op vrijdag 24 en zaterdag

25 februari om 19.30 uur in zaal Herfkens te Baak.

fiskaal bij de tijd
EISKALE OUDEDAGSRESERVE
Inleiding

In tegens te l l ing tot de meeste werknemers hebben

ondernemers geen kollektieve pensioenregelingen. De

ondernemers moet zelf sparen voor een aanvul l ing op de

AOW. Via de inkomstenbelasting wordt door middel van

de f iskale oudedagsreserve (for) ondernemers de

mogelijkheid gegeven om op fiskaal vriendelijke wijze

voor de oudedag te reserveren.

Werking van de for.

De for kan worden toegepast door ondernemers die hun

bedrijf voeren in de vorm van een eenmanszaak of een

firma/maatschap. Toepassen van de for leidt tot een

aftrekpost op het belastbaar inkomen. De aftrek bedraagt

l 1,5% van de winst tot ƒ 66.955,- en daarboven l O'/;.

Maximaal mag ƒ 19.008,-- in mindering op het inkomen

worden gebracht. De for leidt tot een belastingbesparing,

zonder dat geld uitgegeven moet worden. Echter door het

toepassen van de for wordt een toekomstige verplichting

opgebouwd. Bij het einde van het ondernemerschap moet

namelijk 45% belasting worden betaald over het totaal van

al Ie bedragen die in het verleden in mindering zijn gebracht

op het inkomen. Hierin zit tevens het gevaar van de for.

Immers als gedurende 20 jaar jaarlijks een winst wordt

gemaakt van ƒ 50.000,-- bedraagt de totale for bij het einde

van het ondernemerschap ƒ l 15.000,--. Hierover is de 45%

o f t e w e l ƒ 51.750,— inkomstenbelasting verschuldigd.

Toepassing van de tbr is niet verplicht. Ieder kan hiervoor

kiezen.

TUL
Ook in jaren met een laag inkomen kan toepassing van de

for voordelig zijn. Voorbeeld: De winst bedraagt

ƒ 50.000.-. De for bedraagt l l ,57, oftewel ƒ 5.750.-. De

belastingbesparing bedraagt in dit geval 38,125% van

ƒ 5.750,-- is ƒ 2.192,--. Dit bedrag mag u in f e i t e renteloos

lenen van de f ï skus . Bij een rente van 6% groeit de besparing

in 10 jaar aan tot ± ƒ 3.050,--. Bij het einde van het

ondernemerschap is 45% o f t e w e l f 2.587,— verschuldigd.

Als gevolg van de toeveoging is de besparing ondanks het

lage inkomen toch nog ƒ463,—! De besparing wordt hoger

naarmate het inkomen hoger en/of de periode van

ondernemerschap langer is.

Indien men hierover meer wil weten kan men kontakt

opnemen met ACB Accountants en Belastingsadviseurs te

Zelhem, tel. 08342-1540.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 FEBRUARI 1995

Remigiuskerk
10.00 u u r ds. A. B. Elbert Jeiigdclienst Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur mw. D. J. Rekswinkel

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. van Dorp

Vrij/.. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. ds. N. da Costa (Didam)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 11 februari 19.(K) uur Eucharistieviering

Zondag 12 februari 10.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 14 februari 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavoncls 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.(K) uu r en is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U

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

komst.

10 - 13 FEBRUARI
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

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

morgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp. Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel. 4550.

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingst i jden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-

18.00 uur . /a., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, bu i ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uuren volgens afspraak.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.
'Altijd gedacht dat
reuma alleen ouderen
treft? Ik weet nu
wel beter. Skiën,
m'n sportclub en de

disco kan ik definitief
vergeten. Ook dat

doet pijn. Maar met

geld kunt u mij en
400.000 andere
reumapatiënten

fantastisch

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

FEESTAVOND IN FLOPHOUSE
Zaterdag 18 februari is het groot feest in Flophouse te

Toldijk. Net als in 1993 organiseert de Steeiulerense World

Servantsgroep een dubbelconeert. De belangeloos optre-

dende bands zijn Kas Bendjen en Noar de Bl iksem.

De Vordense band Kas Bendjen is ontstaan door een uit de

hand gelopen grap voorde HAM-party van 1993. Dialect,

humor en herkenning in de teksten is het recept van deze

'stamppotrockband'. De bandleden zijn Hans Krabbenborg

(/.ang en gitaar) . ReneCïroot Wassink (drums). Ard Schou-

ten (basgitaar) . Robert Wagenvoort ( /ang en gitaar) ttl

Kasper Sasse (toetsenbord). De variatie in mu/.iek /.orgt

voor een prima sfeer en een daverend feest.

Noar de Bliksem, nu anderhalf jaar oud, komt uit Twente

en de Achterhoek. De band speelt country & western

getinte southern-rock, voor/.ien van Achterhoeks dialect .

De band combineert 'good gespölde mu/.iek' (/.owel van

eigen teksten voorziene covers, als eigen brouwsels) met de

nodige spot, zelfspot en show. Muzikaal variëren de num-

mers van rustige meedeiners tot dampende 'köttelrock' .

Noar de Bliksem heeft onder meer in het voorprogramma

van Normaal gespeeld. De band wordt gevormd door Arjan

Oosterink (d rums) , Alwin Besselink (gi taar) . Rob Wielens

(g i t aa r ) en Alexander Jansen (basgitaar).

De organisatie is in handen van de Steenderense World

Servantsgroep. In de /omer van 1995 vertrekken /ij naar

Ghana om daar een school te bouwen. Net als de vorige keer

moeten de opbrengsten van de/e feestavond een deel van

de benodigde bouwmaterialen f inancieren. Om /eker te

/.ijn van een toegangsbewijs voor dit grandio/.e dubbel-

coneert kan men terecht bij Flophouse (Toldijk), slijterij de

Engel (Steenderen), De Herberg (Vorden), zaal Besselink

(Hummelo). De kaarten kosten tien gulden en het leest

begint om 21 . ( M ) uur.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.(K) tot 1 2 . ( K ) uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

Hulpdienst
mevr. R i jpkemu , tel. 2439en mevr. Luhbers, te l . 2766. In Kei jen-

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

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel . 05750-

16463.

ZorgGroep ()ost-(Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. 05752-2129

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

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659

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

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem. tel . 08342-2151

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag vooralgemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur ) tel. 08330-

21025, 0X340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00

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

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-13X6

L. Evers-Jansen, tel. 2515

H. Offenberg. tel. 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. t e l .

05754-1X09. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0X346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo ( ' M .

dinsdag 15.00-17.00 uur en l X.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur


