
64e jaargang no. 8 dinsdag 21 februari 1995
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

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

kakelaanbieding

"KIP MET
4 POTEN"
IN BRAADZAK

9.95

Champignon of
Kerriegehakt

4.95500 gram

Mager
Varkenspoulet

4.95500 gram

(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.

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.95
donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram O. C/O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Wij zijn met vakantie
van 26 februari t/m
maandag 6 maart.

Dinsdag 7 maart staan wij weer
voor u klaar.

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

T WE BOREN ONZE PRIJZEN
ENORM\AAN FLARDEN

t

BLACK & DECKER
KLOPBOORMACHINE KD 754 CRE

- 620 Watt
- elektronische
snelheidsregeling

- L/R draaiend

799.
KABELHASPEL MINI MASTER

10 meter kabel
contactdozen

- max 2200 Wan

ALABASTINE SANITAIR STRIP
- voor afdichting van
voegen langs bad,
douche, aanrecht
en wastafel

- verkleurt en
veroudert niet

SANDVIK WATERPOMPTANG
- 6 instelmogelijkheden
-250 l
van 28,8522.95

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

IN OHS ADVIK KOST U NlfTS

optiek

KORMELINK

brillen • contactlenzen 0

horlogerie - goud & zilver

Spalstraat 27 Hengelo (G) Tel. 1771

Supportersvereniging

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

TONEELOPVOERING
van het blijspel

„Het spoor bijster"
zaterdag 4 en 11 maart

in „Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur
vanaf 19.30 uur muziek van de boerenkapel

Entree ƒ 4,-- / donateurs vrije toegang.

ÊKIein
^Westland

HENGELO GLD
tel. 1054

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
extra kwaliteit WITLOF

kilo 2.50
ELSTAR of GOU DREIN ETTEN
4 kilo 4.98 per kist 12.98

Rauwkost reklame:
pittige BLEEKSELDERIJ of
HAWAI SALADE

100 gram 1.25

Vrijdag PIZZADAG
2 voor 12.50 • per stuk 6.95

STAMPPOT RAAPSTELEN
500 gram 4.98

Extra aanbieding alleen op
vrijdag 24 februari
2 krop malse SLA voor 2.50

Tot ziens.

Gevraagd h u i s h . hulp in

Hengelo Gld, voor l ochtend

per weck. Reacties onder no.

8 B, bureau de Reclame.

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARGO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Programma
Carnavalsvereniging

"DE KRUUSBARGERS"

Zaterdag

Zondag

Zondag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

25 februari

26 februari

26 februari

27 februari

27 februari

28 februari

l maart

Prinsenbal aanvang 19.30 uur

Kindercarnaval aanvang 15.00 uur

Spatschoppen aanvang 19.30 uur

Rosenmontagsfeest aanvang 11.00 uur

Spatschoppen aanvang 19.30 uur

met 's avonds iets extra

Spatschoppen aanvang 19.30 uur
popverbranden aanvang 23.11 uur

Haringhappen aanvang 20.00 uur

3 x ALAAF

Residentie:

zalencentrum „de Kruisberg" Doetinchem

Reserveringen: 08340 - 24123

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.95
COTELETTO'S

per stuk 1«OO

BOTERHAMWORST

100 gram 1.2O

GEBRADEN GEHAKT

lOOgram 1.4O

Wegens vakantie gesloten
van 27 febr. t/m 4 maart.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Volop harde - sappige appels!

Elstar - Jonagold - Golden

Delicious en Gloster

vanaf ƒ 1,25 per kg

Hand en Stoofperen - puur Appelsap
prima Aardappels: Bildtstar

Maandag en woensdag gesloten.

Fruitbcdrijf l lorstink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha
tel. 05755-1643/1243

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

2 AZALEA'S 9.95

3 KALANCHOË'S 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

zaamheidsclub

of

Start: ll_rnaart_1995 om 15.00 uur

Cursus voor puppen, beginnende
en gevorderde honden.

Inl.:
Jan Vredegoor - (puppen) - 05753-2968
Theo Lammers - (A-honden) - 05730-56971
Hans Lichtenberg - (B en C-honden) -

05753-2042

Zondag 5 maart a.s.

Open Dag
waar een ieder met hond wordt uitgenodigd.



Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
f e l i c i t a t i e s , bloemen en kado's, bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

( J K R R I T en HENTJE BANNINK

Scharfdijk 7
7255 MP Hengelo Gld.

BELASTINGINVULAVOND
voor F.N.V.-leden

Voor hulp bij het invullen van uw biljet kunt u
tel. contact opnemen voor een afspraak

tel. 05753-2306 / 3020 / 2923
t.e.m. 19 maart

Het bestuur

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

IW„Z E L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

e,'

Een bere-goede
huwelijkskoort is een
bezoekje waard! Bij:

DRUKKERIJ WOLTERS

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

VERMIST:
Zwarte gecastreerde ka ter .
Beloning ƒ 100.-.
Tel. 08344-15 l 2.

Te koop APPKLS o.a.
Elstar, Jonagold, Jonica,Jona-
gored en dolden Delicious.
Alles van eigen bedrijf, liefst
's middags. I). Cortumme.
Voortseweg l l , Toldijk.

Te huur woonruimte voor l
persoon. Tel. 05753-1733.

Te koop aangeboden sta-
caravan, 3 x K) m. Cieseh ik t
voor permanente beuoni i iL
k a m e r . k e u k e n , s l a a p -
kamer(s) , to i l e t , douche.
F. H i l d e r i n k . te l . 05753-464X
(bellen tussen l 7.00en 1S.OO
u u r )

Disco

Paerd

Vrijdag
24 februari

Disco party

Zaterdag 25 februari

GROOT KARNAVALSFEEST
met optreden van Klazien uut Zalk

m.m.v. Alimentation
v.a. 21.00 uur

(gekostumeerd verplicht!)

Zondag 's middags v.a. 14.30 uur karnaval

26 februari s avonds v.a. 21.00 uur karnaval

Woensdag
l maart

Haring Happen
t cafém

Zaterdag
11 maart

KOOS ALBERTS
v.a. 21.00 uur

m.m.v. LES CIGALES

kaarten uitsluitend in de voorverkoop a ƒ 20,

op de vrijdagavond gratis discovervoer

21.00 v. Doetinchem GVM
21.15 v. Drempt kerk
21.25 v. Toldijk Café de Bremer
21.30 v. Steenderen Postkantoor
21.35 v. Baak Bushalte Dorp
21.40 v. Wichmond Café De Krijt
21.45 v. Hengelo Sporthal + Super
21.50 v. Keijenborg R.K. kerk
21.55 v. Velswijk Postkantoor
22.00 a. Zelhem Paerdestal

Openingstijden Disco
Vrijdags v.a. 21.00 uur
i.v.m. karnaval ook zat.avond
geopend
Zondagsmiddags v.a. 14.30 uur
Zondagsavonds v.a. 21.00 uur

Elke vrijdagavond iets bijzonders

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



Om alvast te onthouden
zaterdag 4 en 11 maart

toneelopvoeringen
door supporters van Crescendo
in „Ons Huis" te 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

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.

Accountants en belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van

accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1994
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op

één van de volgende DINSDAGAVONDEN

28 februari, 7 maart, 14 maart en 21 maart
Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Dit jaar voor het eerst ook op de zaterdagen 11 en 18 maart

tussen 09.30 en 12.00 uur.

Voor de inwoners van Steenderen en omgeving is er de mogelijkheid

om op de dinsdagavonden 7 en 21 maart de aangifte te laten

verzorgen door medewerkers van ons kantoor bij café-restaurant

"De Engel" tussen 18.00 en 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak hij u thuis de

aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo (ild.

Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

HAAL EEN KAMPIOEN IN HUIS!
CITIN maakt tapijtreiniging nu nog
eenvoudiger. Door een kompakte
machine met een opklapbare handgreep die
in elke auto gemakkelijk te vervoeren is.
Bovendien eenvoudig te bedienen zodat
iedereen er mee kan werken.

De kampioen onder de
tapijtreinigers: DE CHAMP

* DE CHAMP BORSTELT elk type tapijt

* DE CHAMP SPROEIT tegelijkertijd de
speciale reinigingsvloeistof 625 diep in
de pool

* DE CHAMP ZUIGT het losgeweekte vuil
met de vloeistof direkt weer op

ZOVEEL HANDELINGEN TEGELIJKERTIJD KAN ALLEEN DE
CHAMP, EEN ECHTE KAMPIOEN!

DE CHAMP is ideaal voor wat grotere oppervlakken. U reinigt het
tapijt zonder ook maar een beetje vermoeid te raken. Geen enkele
lichamelijke inspanning is immers meer nodig!

Met DE CHAMP krijgt u een echt vlekkeloos schoon tapijt.
Bovendien een praktisch droog resultaat zodat u het tapijt snel weer
kunt betreden.

IEDEREEN ZOU DE CHAMP OVER DE VLOER MOETEN HALEN!

DE CHAMP kunt u bij ons huren
of vraag vrijblijvend nadere
inlichtingen:

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

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

Vrijdag 24 februari
Blues Brothers avond

met de 10-mans formatie

NOT BEETHOVEN
gepaste kleding gewenst, doch niet verplicht

café coen evers
VELSWUK tel. 08344-1392

CARNAVAL
zondag 26 februari
Frühschoppen

met medewerking van Prins Jan II
en de Doldraejers

Verkleed voetballen vanaf 11.30 uur.

- Bruin café
Ji - Flitsende diskoteek
\ - Grieks Romeins terras

- Net effe gezelliger
presenteert op vrijdag 10 maart 1995;

MOST ORIGIHAL DISCO PARWS "
Deze avond heeft een open karakter en is toegankelijk voor maximaal
150 personen, toegangsprijs fl 35.- per persoon (inclusief drank en buffet).
Deze avond staat muzikaal in het teken van de jaren 70 en 80.
Voor grote gezelschappen is het verstandig om vooraf te reserveren.

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

LET OP! ; vanaf 22.30 - 01.30 uur is de dranktotaalprijs
slechts f 117.50 per persoon.

Zaterdag 25 februari, tijdens de carnavalviering, treedt
de band AUMGNTATIOH op met als gastzangeres

de zeer bekende Kfazfan UU f Zulk

Op maandagavond 27 februari ROSEN MONTAG.
Met leuke prijzen voor de mooiste kostuums.
Zowel individueel als voor groepen.
Beoordeling door deskundige jury.
Niets teveel gezegd, kwaliteit en prijs zijn ons bewijs.
"DE ZWAAN" EEN DISCO OM EENS LEKKER UIT TE GAAN.
Voor familie- of bedrijfsparty's bestaat ook de mogelijkheid om door
de week te reserveren.
Wilt U informatie bel: 05750-30209 (na 18.00 uur)
Eddie de Gier.

gjjg^

Haas- en ribkarbonade
500 gram 4.95

Bakbloedworst 100 gram 0.70
Grote hondeworst per stuk 2.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

WINK LI

bij Supermarkt v.d. Mondt
Waar uw bestellingen zonder extra kosten bij U aan huis worden bezorgd.

Wij zijn de gehele week geopend.

Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld - tel. 05753-1392



Ten Cate lanceert nieuwe draagsensatie:

CKRTIFIT COSMETICS

Het l i jkt een gewone damesslip. Een slip zoals u gewend

bent van Nederlands grootste ondermodeproducent Ten

Cate: gemaakt van comfortabele elastische katoen, mooi

afgewerkt en een perfecte pasvorm. Maar als u eenmaal de

nieuwe sl ip gepast heeft, weet u wel beter: het is een ware

sensatie!!

Dit goede nieuws van Ten Cate komt op een ju i s t t i j d s t i p .

Ondermode moet niet alleen mooi of praktisch zijn, de

vrouw van nu verwacht meer. Het is een essentieel onder-

deel van onze garderobe geworden. En daar zijn we heel

kieskeurig in. Lingerie staat op ge l i j ke voet met haar-

ver/.orging, make-up en kleding en maakt deel uit van de

totale u i ter l i jke verzorging. Daarbij beginnen we langzaam

te accepteren dat niet iedereen een mannequinfiguur kan

hebben. Wc doen er echter wel alles aan om daar zo dicht

mogeli jk bij te komen. We sporten veel, eten gezond,

dragen k led ing die het f i guur zo mooi mogel i jk uit laten

komen. Fn bij dat laatste is de nieuwe slip van Ten Cate,

Certif i t Cosmetics, een welkome ondersteuning.

Ce r t i f i t Cosmetics is een k le ine collectie damesslips die

speciaal ontworpen is om het lichaam te perfectioneren.

Door de uitgebalanceerde verhouding tussen katoen en

Lycra heeft de stof een juis te e l a s t i c i t e i t naar 4 kanten,

l )aardoor zit de s l ip perfect om het lichaam en camoufleert

en corrigeert daar waar het nodig is, zonder te knellen of al

te lekenen. Een slip dus met een slank-of afkleedeffect. Het

esthetische aspect hebben de ontwerpers van Ten Cate niet

uit het oog verloren. De s l ips z i j n taillehoog en hebben een

iets hoge beenuitsnijding waardoor een mooi slank silhouet

ontstaat. Er is een serie zonder kant en een serie voorzien

van luxe elastisch kant. De modellen zijn verkrijgbaar in de

kleuren wit en ivoor, van maat S t/m XXL.

De Cer t i f i t Cosmetics is verkrijgbaar bij Gebbing Passe-

partout in Steenderen. Zie verder de adver tent ie elders in

deze krant .

DAMMEN week 6
Het aspirantenteam van DCH behaalde een 2e overwin-

ning. Thuis ontvingen zij DIOS en deze werd met 5-3

verslagen door winst van Stefan Hoebink en Arnoud de

( i i eet. Arjan Meulenbrugge zorgde voor het 5e punt. Geert

Menkveld verloor helaas.

DCH 3 speelde tegen DIOS 4 in Eibergen en daar ging het

hen slechter af want zij verloren met 8-4. Alleen L. Kol-

denhof en A. Blom wonnen hun partij, de rest verloor.

DCH 2 behaalde thuis een wat moeizame overwinning

tegen OG 2. Remise voor J. Heijink, winst voor J. Luiten,

W. Eijkelkamp en Y. Schotanus. DCH staat nu met DCV 4

gel ijk, daarvoor staan BDV 2 en DCZ 2 met l punt verschil.

In de laatste ronde val t de beslissing van promotie waarbij

er d i t jaar 2 over gaan. In de laatste ronde speelt DCH 2 -

DCT 2, DCZ 2 - DCV 4.

Onderlinge competitie: Standen:

Groep A:

H. Luimes-J. Vos 0-2 1. J. Vos 4-8

A. Hoebink-J. Heuvelink 1-1 2. H. Zonnenberg 6-8

C,. Hal fman-H. Vos 1-1 H. Vos 6-8

('.roep B:

G. Kreunen-A. Blom 2-0 1. G. Kreunen 6-9

L. Koldenhof-E. Hoebink 1-1 2. L. Koldenhof 8-9

3. W. Eijkelkamp 6-8

Groep C:

E. Berendsen-J. Wentink 1-1 1. J. Schabbink 6-12

E. Leusink-T. van Manen 0-2 2. H. Hulshof 7-12

G. Went ink-A. Versteege 2-0 3. G. Botterman 6-10

H. van Haaren-J. Schahhink 0-2.

SUPPORTERS VAN „CRESCENDO" VOEREN

WEER EEN TONEELSTUK OP
Op dit moment z i j n de supporters van de christelijke

muziekvereniging „Crescendo" uit Hengelo Gld, f l ink

aan het studeren met een toneelstuk, dat opgevoerd zal

gaan worden op zaterdag 4 en l l maart in het gemeente-

cen t rum "Ons Huis" , aan de Beukenlaan te Hengelo Gld.

Het toneelstuk van dit jaar heeft als t i tel : ..Het spoor

bi js ter" en is een toneelstuk in drie bedrijven geschreven

dooi ( i . Hamstra-Vos.

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

toenmalige leden van de muziekvereniging.

Het toneels tuk speelt zich af rondom de hoofdpersoon

Cicrda 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 bezoek wil komen, in

Amerika zou wonen (terwijl die nog steeds in de buurt van

de ouderlijke kroeg woont). Verder is zij 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 ƒ 4,—, terwi j l de donateurs vrije toegang

hebben op vertoon van hun donateurskaart.

CDA PROVINCIALE EXPRESSE IN DE BUURT

Op donderdag 23 februari a.s. komt de "CDA Provinciale

Expresse" langs in Zelhem. Met "Landbouw, Milieu en

Economie" als thema, hebben het CDA Zelhem en CDA

Wisch bezoeken georganiseerd bij een Zelhems boeren-

bedri j f "in de knel" en bij de Uzergieterij in Terborg. Ook

aan het probleem "fietspad Ruurloseweg" zal extra aandacht

worden besteed.

De "CDA-Expresse" stopt bij "De Radstake" voor een

avond "Vragenderwijs in Varsseveld". Deze avond zal

deskundig geleid worden door Legien Kromkamp. Aan-

wezig zullen zijn: G. Braks, E. Heerma en W. Mateman

(kamerleden), A. Oostlanden en J. May-Weggen (euro-

parlementariërs), P.C. Lodders-Elfterich en H. Helgers

(pa r t i j - t op ) . J. van Di jkhuizen. C. Voerman en A. Heersink

(provinciale kand ida ten)en vele andere bekende CDA-ers.

L) kunt de avond bijwonen vanaf 19.30 uur . Tot 20.00 uur

is er gelegenheid met de aanwezige CDA-politici te praten.

I )aarna wordt de avond geopend met de officiële presentatie

van de provinciale kandidaten. Legien Kromkamp zal

n.a.v. de werkbezoeken vragen stellen aan de CDA-politici.

die zich her en der in de zaal bevinden. Ook vragen van

bezoekers wil z i j n daarbi j meenemen. Heeft u een vraag,

lever die dan s.v.p. aan het begin van de avond in. Om circa

21.30 uur wordt de discussie algesloten en is er nog tijd

voor gezell ig napraten.

Iedereen die belangstelling heeft voor de ideeën van het

provinciale CDA Gelderland is van harte welkom, ook

mensen die geen CDA-lid zijn. Komt allen naar deze

avond, die vanwege de opzet heel aantrekkelijk en gezellig

zal zijn.

HERDENKING BEVRIJDING IN HENGELO EN

KEIJENBORG

Dit jaar wordt het feit herdacht dat het een halve eeuw

geleden is dat er een einde kwam aan de bezetting van

Nederland. Herdenkingsactiviteiten in de gemeente Hen-

gelo Gld zullen zijn:

Zaterdag l april 09.30 uur Eredienst in de St. Jan de

Doperkerk te Keijenborg.

Vervolgens is er een open dag in

het gemeentehuis.

Zaterdag 29 april Koninginnedag.

Donderdag 4 mei Dodenherdenking, incl. kerkdienst

en bezoek erebegraafplaatsen in

Hengelo.

Vrijdag 5 mei Viering bevrijdingsfeest.

Toelichting programma:

De gemeente Hengelo werd l april 1945, Ie Paasdag, door

de Canadezen bevrijd. Toch trok genoemde dag ook een

donker wolkendek over de gemeente omdat in Keijenborg,

op de dag van de bevrijding, de boerenbond werd opge-

blazen. Daarbij z i jn zes personen om het leven gekomen.

De herdenkingsactivi tei ten zul len daarom in Keijenborg

worden gestart.

Zaterdag l april vindt om 09.30 uureen herdenkingsdienst

plaats, met als thema "vreugde en verdriet" in de St. Jan de

Doperkerk. Deze dienst zal een oecumenisch karakter

dragen en hierin zullen allen die ons in de oorlogsperiode

zijn ontval len worden herdacht. In de dienst zullen

Monseigneur Nienhaus en pastoor Zandbelt voorgaan.

Monseigneur Nienhaus is hiervoor uitgenodigd omdat hij

in de oorlogsperiode een tijd lang geëvacueerd is geweest

in Keijenborg.

Koren uit Hengelo en Keijenborg (er is gekozen voor

volkszang), muziekverenig ing "St. Jan" , alsmede de

vendeliers van het Schuttersgilde "St. Jan" zullen h ie raan

hun medewerking verlenen. Kinderen, jongeren, volwas-

senen en ouderen uit Hengelo en Keijenborg zullen in de

gebeden voorgaan. Na de dienst zal door Mgr. Nienhaus

een plaquette worden onthuld, als blijvende herinnering,

voor allen die ons in de oorlogsperiode 1940-1945 zijn

ontvallen. Deze plaquette wordt ingemetseld, nabij de zij-

ingang (Pastoor Thuisstraat) van de St. Jan de Doperkerk.

Er wordt een overweldigend aantal mensen uit Hengelo,

Keijenborg en verre omgeving in deze herdenkingsdienst

verwachtende familieleden van de slachtoffers mogen hier

zeker niet ontbreken. Via deze weg worden ook zij van

harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De scholen zullen in hun lesprogramma's aandacht schenken

aan de oorlog. Door de kinderen zul len collages worden

gemaakt welke in de St. Jan de Doperkerk zullen worden

opgehangen en in de viering van l april zal aandacht aan

deze collages worden geschonken.

Na de on thu l l ing zal het gemeentehuis haar deuren wijd

openzetten voor een tentoonstelling met het thema de

oorlogsperiode 1940-1945. De tentoonstel l ing wordt

ingericht door oorlogsmuseiimdeskundige Jean Kreunen

uit Hengelo. ledere belangstellende is deze "open dag" van

harte welkom in het gemeentehuis.

Het oorlogsboek, samengesteld op i n i t i a t i e ! van de Oud-

heidkundige Vereniging Hengelo Gelderland, zal even-

eens deze dag door burgemeetser van Beeck Calkoen ten

doop worden gehouden. Hij zal de eerste exemplaren van

het boek aan de schrijver/sters van de verhalen u i t r e iken .

Ook zullen l april oude mi l i t a i r e voertuigen "keep them

rolling" een rondrit door de gemeente Hengelo maken.

f iskaal bij de tijd

VERKEERDE SCHENKING
Inleiding

Rente betaald over geleende bedragen is af t rekbaar bij het

berekenen van het belastbaar inkomen voorde inkomsten-

belasting. Onlangs heeft de rechter een ui t spraak gedaan

overeen in de praktijk veel voorkomende handelswijze.

De rechtszaak

De si tuat ie was als volgt.

Vader en moeder hebben geld uitgeleend aan hun dochter.

De dochter heeft dit geld gebruikt voorde aankoop vaneen

huis. Volgens de schuldbekentenis is de dochter jaar l i jks

per 3 l december rente aan de ouders verschuldigd. Omdat

de ouders de rente van de dochter niet nodig hadden, wilden

zij de rente schenken. Door hun adviseur was een over-

eenkomst opgesteld waarin ouders en dochter vastlegden

dat de rente werd verrekend met een schenking.

De belastinginspekteur heeft met succes verdedigd dat in

dit geval gesteld kan worden dat de rente niet is verrekend

maar is kwijtgescholden door de ouders. Dat heeft dan het

vervelende gevolg dat de rente niet bij de dochter aftrek-

baar is.

Oplossingen

Er zijn twee oplossingen om hetzelfde te bereiken als in

bovenstaande is bedoeld, t e rwi j l de rente toch bi j de dochter

aftrekbaar is. Zo zou het voldoende zijn geweest als in

plaats van een onderhandse overeenkomst een overeen-

komst door een notaris was opgesteld. Een voordeliger

oplossing is het zogenaamde kasrondje. Het bedrag van de

rente wordt eerst betaald door de dochter en vervolgens

weer door de ouders teruggestort in de vorm van een

schenking.

Konklusie

Zo ziet u maar weer dat de f iskale regels alti jd goed in de

gaten gehouden moeten worden om niet voor vervelende

verrassingen te komen staan.

Indien men hierover meer wil weten kan men kontakt

opnemen met ACB Accountants en Belastingsadviseurs te

Zelhem, tel. 08342-1540.

BADMINTONNIEUWS UIT ZELHEM

Badminton meer dan een slag in de lucht is de kreet

waarmee de Badmintonclub "Zelhem" het nieuwe jaar is

begonnen. Een jaar waarbi j gelukkig alweer nieuwe leden

tot de club zijn toegetreden. Ook dit jaar zal weer hoofdza-

kelijk recreatief op een gezellige manier de badminton-

sport worden beoefend. Er wordt o.a. een onderlinge com-

petitiegeorganiseerden voorde jeugd is de jeugdcommissie

zeer ak t i e f . Zowel door de senioren als de jeugd wordt

competitie gespeeld. Heb je idee in deze mooie sport, dan

is het nu de gelegenheid om ook lid te worden.

Men kan vrijbli jvend op maandagavond eens mee spelen.

wel graag even overleggen met de secretaresse. De speel-

tijden voorde jeugd t/m 16 jaar zijn van 18.00-19.30 uur en

de oudere jeugd en de volwassenen spelen van 20.00-22.30

uur. Er wordt gespeeld in Sporthal "De Pol" in Zelhem,

Vinc. v. Goghstraat. Er is dan gelegenheid de sport onder

deskundige leiding onder de knie te krijgen. N a t u u r l i j k

bestaat de mogelijkheid nadat enige kennis van de sport is

verkregen t .z . t . aan de competitie deel te nemen.

Opgemerkt wordt nog dat de badmintonsport. doordat men

op zijn eigen niveau kan spelen, ook ui termate geschikt is

voor wat ouderen die op hun niveau aan gezonde lichaams-

beweging willen doen. Inl. tel. 08342-2024. na 18.00 uur.

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 ai voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

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

l DRUKKERIJ WOLTERS

LEZINGEN EN BOERENKOOLINSTUIF DOOR
DE VVD IN DOETINCHEM

Op donderdag 23 februari a.s. organiseert de VVD uit de

Regio Achterhoek (Ondercentrale Montfer land) van l 8.00

tot 2 l .00 uur in café-restaurant "Het Onland", Rekhemse-

weg 175 te Doetinchem een gezellige "Boerenkool-instuif"

in buffetvorm. Voor degenen die niet van boerenkool

houden is er de mogelijkheid om "Hutspot" te nut t igen .

Omdat de provinciale verk iez ingen voor de deur staan, zijn

er enkele sprekers vanui t het provinciehuis uitgenodigd,

o.a.: Cecile van Berkenstijn-Terlingen ( f rac t ievoorz i t te r ) ,

gedeputeerde Johan de Bondt, Hans van Boxem en

Annemarie Pannekoek van Toor. Zij zul len o.m. verslag

brengen van het door hun afgelegde werkbezoek "Ringweg

Net te i den-aanslui t ing Autobahn Dui t s land" .

De "Vuilstort" in Zelhem komt ter sprake. Aan het bedri j fs-

leven in het algemeen en het midden- en kle inbedri j f wordt

aandacht besteed. Daarnaast komt ook de agrarische sector

aan bod. Uiteraard wordt volop de gelegenheid gegeven

om de discussiëren over de diverse onderwerpen.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 FEBRUARI 1995

Remigtaskerk
K) . (K) uur ds. A. B. Elbert Doopdienst Kindemevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur T. Simons. Zwolle Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. C. F. J. Antonides (Terborg)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 25 februari 19.00 uur Eucharis t ievier ing

Zondag 26 februari 10.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Woensdag l maart 19.00 UUT Aswoensdag Woorddienst

m.m.v. het gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Kei jenborg: zaterdags om l9.00uurWeckendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woeiisdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dagel i jks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uu ren is u i t s lu i t end bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

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

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

komst.

24 - 27 FEBRUARI

Dr. Eyck, tel. 1277

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. E i jke lkamp. Koldeweiweg 2. Keijenborg, tel.

2262.
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.

Woensdag: dr. Klein Horsman, te l . 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld . tel . 1277.

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

Openingstijden: maandag t.e.m. vr i jdag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

18.00 uur , /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (ïld, Koepelherg 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 13.30-14.(K)

uur. maandag en donderdag l
 c
).()0-19.30 uu ren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen a l t i j d doorverbonden

Het ligt in de bedoeling een vr i jwi l l ige bijdrage te vragen,

welke geheel ten goede komt aan het Nat ionaal Rampen-

fonds Hoogwater.

De toegang is voor iedere geïnteresseerde verder geheel

gratis.

ENV HELPT IN HENGELO GLD.

FN V-leden in Hengelo dld kunnen ook dit jaar profiteren

van de FNV-helas t inghulp. Zij worden gratis geholpen bij

het invul len van het aang i f t eb i l j e t voor inkomstenbelas-

t i ng , vermogensbelasting en ook T-bi l je t ten .

Doorliet steeds veranderen van de belastingbepalingen is

het invullen van de aangi f teb i l je t ten voor veel mensen een

groeiend probleem. Want hoewel de bi l je t ten eenvoudiger

werden, is de belastingwetgeving niet minder ingewikke ld

geworden.

De FNV-leden in de gemeente Hengelo ( l ld die van deze-

service gebruik w i l l e n maken, kunnen zich voorliet maken

van een afspraak aanmelden bij tel . 2306.

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i l d

Maandag t.e.m. vr i jdag van 9.00 tot 1 2 . ( K ) uur.

Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. tel. 2439 en mevr. Lubbers. tel . 2766. In Kei jen-

borg mevr. Hak voort. tel. 2317 en mevr. van Aken. tel. 2627.

Netwerk Thuis/org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen O
1
).00 en 12.00

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

16463.

ZorgCiroep ()ost-(Jelderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8X06 (20 et/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo ( C ï l d ) ;

Zutphenseweg l c. Vorden. tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk voor de gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem. tel . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dage l i jk s van 19.00-20.00 uu r ) tel. 08330-

21025.08340-41275 ot (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwil l ige Thuiszorg, tel . 08340-35000. dage l i jks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldijk. te l . 05755-1386

L. Evers-Jansen. tel. 2515

H. Offenberg. tel. 3435

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak. tel .

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

' I e l . 08346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur


