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Zo komt u
lekker de dae door

12:30

500 gr. runderlappen j
en 100 gr. leverkaas

samen

Canadese bacon, lOOgr.

Dik bevleesde hips,500 gr.,

Mager Hacheevlees,
met gratis ui en kruiden, 500 gr.,

*5

8

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WOKST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOÜDERKARBONADE 500 gram 2.99
(max 2 kg per klant)

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

• Café

• Restaurant

• Slijterij

Spalstraat 1 - 7255 AA HENGELO GLD
Telefoon 0575 46 12 52

Onze Slijterij is gesloten van

maandag 18 januari t/m
zaterdag 24 januari

Café is wel geopend
op de normale tijden.

Tevens wensen wij u een
allemachtig prachtig '99.

Richard, Engelien, Elly en Jantine.

Klokken voor
ieder interieur

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

De nieuwe collectie
tuinmeubelen is al

binnen.

Bij aankoop van 'n set
4 stoelen + tafel

10% korting

nog enkele
showmodellen

nu met 20% korting

op = op

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11

tel. 46 21 39 Hengelo Gld.

DERDEN
W l D E

FASHION

Grote
Opruiming

in schoenen.

Merk schoenen

al vanaf 79.95

Tot ziens bij:
Dick en Annelies Helmink

Spalstraat 32 7255 AC HENGELO Gld.

Telefoon (0575)461884

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Opruiming
Rek vol restanten

Halve prijs!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Opruiming
Restanten broeken
Mac - BC - Lapagayo

nu 50% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132
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Ogen als sterretjes,

een neusje heel klein.

Je gedachten nog verrretjes.

Wat zijn we gelukkig,

jouw papa en mama te zijn.

Thijs
Johan Bernard

is geboren op 20 december 1998.

De trotse ouders zijn

Herbert en Martine Eggink-Wiecherink

Den Elterweg 101 7207 AC Zutphen.

*

*

S§>

s§>

<§3 Wij zijn op 14 januari 1999

40 jaar getrouwd!

<§3 Dit willen wij samen met onze kinderen en kleinkinderen
& vieren op zondag 17 januari 1999.
«P
c^ Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in zaal Langeler,
$$ Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
9
Ü Henk en Toos Verheij

cOg Kervelseweg 27
c§§ 7255 BE Hengelo Gld.
dfe Tel. 0575-461726

*

gg,

De actie Kerkbalans 1999 vindt plaats
tussen 10 en 24 januari onder het motto:

"Kerkbalans 1999 - Je geeft om elkaar"

de financiële zorg voor de plaatselijke
geloofsgemeenschap is een gezamen-
lijke zorg.

In deze maand ontvangt u weer een
kaart of formulier, waarop u uw finan-
ciële toezegging kunt vermelden.

Mogen wij weer op u rekenen?

De Hervormde Gemeente en de Parochie.
St. Willibrordus in Hengelo Gld.

Opruiming
Alle konfektie

25 tot 50% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

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. 0575-461307

Opruiming
Alle handwerk
Halve prijs!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

DE RECLAME
UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk,
Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit
te zijn! (Het kan voorkomen dat de krant
al voor 11.00 uur vol is, dan is plaatsing
onder voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.

Wederom start in
Hengelo Gld. de

basiscomputercursus
Windows 95

Bij voldoende belangstel-
ling tevens een cursus

Microsoft Word.
Voor inlichtingen

Dyos 0575-464930

Onze Hulp in de
huishouding is ziek.
Wie wil haar tijdelijk

vervangen voor 2 dagdelen
(ca. 9 uur) per week?

Corrie Peters
Keijenborgseweg 23

7021LTVelswijk-Zelhem.
0314-641696.

Hondenschool
"Klein Weetink"

te Velswijk
begint weer met de

nieuwe cursussen op
zaterdag 16 januari 1999.
Inlichtingen en/of opgave.
Lucia Mullink 0314-642361

Ap Peters 0314-641436.

Gevraagd in Hengelo:
Oppas voor 2 kinderen
van 2 en 4 jaar, maandag
en donderdag van 7.30

tot 17.00 uur.
Tel. 0575 463735.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 17 januari 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, viering HA,
met Cantorij, kindernevendienst

Goede Herder Kapel
Zondag 17 januari 10.15 uur, ds. K.H. Reerds, Doesburg

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk
Zondag 17 januari 10.30 uur, ds. J. v.d. Wijk Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 16 januari 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 17 januari 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags xs avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
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.

VRIJDAG 15 JANUARI - ZATERDAG 16 JANUARI
dr. N.J.C. Eyck, tel. (0575) 461277

ZONDAG 17 JANUARI
dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag:
20 januari dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 464462
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEIJENBORG
A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau
maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken,tel. 462627.
BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Mw. D. Bonenberg, tel. 463700

9. A van Aken.tel. 462627.
sp en adviespunt voor Ouderen

KastanjetaanffïrSMgÉo Gld. Spreekuur elke maandag van 11.00
tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel>tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 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
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure
Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-451386
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
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

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4
donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"
Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26



lekink 10

7255 XR

Hengelo Gld.

Telefoon

(0575) 46 33 67

ONSTENK
Rieten Daken

Voor

• nieuwbouw

• onderhoud

• renovatie

Tevens vervaardigen

en repareren wij uw

hooiberg, vpjjère, etc.

Wilt u uvudakjaarlijks laten

controleren 'of se hoonmaken?

dan kunt u bij ons terecht voor

een onderhoudscontract.

Bel vrijblijvend voor een

afspraak of offerte.

Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

„De Kruisberg *»

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen
Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschietparcours
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffietafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Telefoon 0314-324123 - Fax 0314 - 363821

Opruiming
Restanten ondergoed

BH's - slips - hemden

korting tot 50%
Schröder Mode

0

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Opruiming
Alle jassen

40% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

dames en herenkapsalon De Barbier

met ingang van 19 januari 1999

Dinsdag 8.00 - 18.00 uur

[op afspraak]

Woensdag 8.00 - 18.00 uur

[op afspraak]

Donderdag 8.00 - 18.00 uur

[op afspraak]

18.00 - 20.00 uur
[zonder afspraak]

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur

[zonder afspraak]

Zaterdag 7.30 - 12.30 uur

[zonder afspraak]

(OS75) 46 15 00

OPRUIMING
TOT 5O% KORTING

EETHOEKEN
BANKEN

FAUTEUILS
TEXTIEL

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461469



De schilder
geeft weer

een vorstelijke
korting.

Deze winter f65,- per man per dag.

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. En dankzij de moderne technieken en onder-

grondbehandelingen die hij gebruikt, knapt uw huis niet alleen op, maar wordt uw woning ook goed

beschermd. Bovendien kunt u op de schilder vertrouwen voor passend kleuradvies. Daarnaast

geeft hij u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk ook nog een vorstelijke winterkorting!

De schilder. De beste vriend van je huis. -'
'Out pitmit gtidt voor partkulirrm bij ttn opdracht van minimaal int mandagm conform voorwaard™

REGELINK

SCHILDERSBEDRIJF v.o.i.
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. 0575-461655

Winterschilder Regelink is
deze winter wel héél voor-
delig. Boven de al gebruike-

lijke premie van ƒ 65,- (per man per dag), doen wij
daar nog eens ƒ 35,-- (per man per dag) bij, zodat de
totale premie deze winter uitkomt op ƒ 100,-- per man
per dag!!

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDWJF

Nog maar 2 maanden. Alles moet weg.
Op alle afgeprijsde schoenen/laarzen

nog eens ƒ 10.- korting

Op alle afgeprijsde pantoffels nog eens ƒ 5.- korting

Diverse kleuren voetbalshirts van ƒ 60.- VOOr ƒ 10,-

jovanda panty's 3 paar halen 2 betalen

Vanaf 25 februari op een nieuw adres:

Raadhuisstraat 27 Hengelo Gld.

(t.o.v. gemeentehuis)

Schoenmode Hermans
Past. Thuisstraat 8

Keijenborg

tel: 0575 -461669

— Van 18 januari tot en met 23 januari 1999 —

op de met actie-etiketten gemerkte artikelen

DE GROEN EN DOEN WINKEL

OOP Spalstraat 37 - Hengelo

Tel. 0575 - 461713
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 29 dec. 1998 t.e.m. 4 jan. 1999
29 de.: Op de Dorpsstraat te Laag Keppel werd een personen-
auto van een inwoonster van die plaats aangereden door een
onbekend gebleven motorvoertuig.
Bij een benzinestation aan de Molenenk te Hengelo werd door
de bestuurder van een grote witte personenauto getankt zonder
te betalen.
Aan de Doetinchemseweg te Zelhem werd bij een woning 760
kilo vuurwerk in beslag genomen. Het betrof hier overigens
wel goedgekeurd vuurwerk.
Op de Ruurloseweg te Hengelo werd een overstekende reegeit
doodgereden door een personenauto van een inwoner van
Ruurlo.
Bij een winkel in Halle werd door de politie een hoeveelheid
van ongeveer 150 kilo vuurwerk in een buiten de winkel
staande aanhangwagen in beslag genomen omdat werd ver-
moed dat dit vuurwerk niet conform de voorschriften was
opgeslagen. Door het niet aanwezig zijn van de benodigde ver-
gunningen kon dit niet worden gecontroleerd. De volgende dag
bleek dat het geheel wel aan de voorschriften voldeed en is de
partij en de aanhangwagen teruggegeven. Het betrof hier ove-
rigens ook goedgekeurd vuurwerk.

30 dec.: Aan de Prinses Marijkestraat te Zelhem werd de voor-
deur van een woning met behulp van vuurwerk beschadigd. De
aanwezige ruit was geknapt en de lak aangetast.
31 dec.: Op de Akkerwinde te Hengelo kwamen een perso-
nenauto en een bromfietser uit die plaats met elkaar in botsing.
Beiden hielden vermoedelijk niet voldoende rechts.
Bij een woning aan de Landstraat te Halle werd mogelijk met
vuurwerk een ruit vernield. Omdat enkele jeugdige personen in
de nabijheid zijn gesignaleerd stelt de politie nog een nader
onderzoek in.
Op de Rijksweg te Drempt werd vermoedelijk met vuurwerk
een klein brandje op de middenbegeleider van de rijbaan
gesticht.. De verschenen brandweer bluste het.
Aan de Eulingkamp te Keijenborg werd van een woning de
thermopane ruit vernield. Mogelijk is dit veroorzaakt door een
luchtdrukwapen.
1 jan.: Op de Rijkweg te Laag Keppel werd een overstekende
ree doodgereden door een inwoner van Doetinchem met zijn
personenauto.
2 jan.: Op de Veldhoekseweg te Veldhoek raakten drie perso-
nenauto's met elkaar in botsing. Doordat de voorste auto
remde voor de aldaar aanwezige verkeersdrempel remde de
daar achter rijdende personenauto ook. De achterste van de
drie auto's had dit echter te laat in de gaten, waarna een ket-
tingbotsing volgde. De drie bestuurders kwamen respectieve-
lijk uit Rietmolen, Eibergen en Geesteren.
Op de Kerkstraat te Keijenborg kwamen twee personenauto's
met elkaar in botsing. Een inwoner van Keijenborg lette bij het

achteruit rijden niet voldoende op.
Aan de Brinkweg te Zelhem bluste de brandweer een schoor-
steenbrandje.
3 jan.: In Hengelo vonden in de nacht van 3 op 4 jan. enkele
inbraken en enkele pogingen daartoe plaats.
Aan het Herman van Velzenplein werd van een woning het slot
van de tuindeur vernield. Doordat de bewoner wakker werd is
de vermoedelijke dader gevlucht.
Aan de Heurne werd ingebroken in een vrijstaande woning.
Door het openbreken van een keukenraam kon men de woning
binnenkomen. Uit de woning worden een stereo-installatie,
een videocamera en enkele waardepapieren vermist.
Twee pogingen vonden nog plaats aan het Herman van
Velzenplein en aan de Heurne. Bij deze woningen zijn alleen
breeksporen vastgesteld.
Aan de Rijksweg te Laag Keppel werden vernielingen aange-
richt aan in de tuin aanwezige kerstverlichting.
Aan de Meidoornstraat te Hengelo werd van een woning de
voordeurruit ingeslagen. In de buurt werd een onbekende man
gezien.
4 jan.: In de vroege morgen werden bij een motorbedrijf in
Zelhem twee motorfietsen gestolen. Met behulp van een trot-
toirband werd een ruit van de showroom ingegooid, waarna
een nieuwe Yamaha en Honda uit de showroom werden
gehaald. Vermoedelijk zijn de beide motorfietsen met behulp
van een voertuig vervoerd. De beide motoren waren nog niet
voorzien van kentekenplaten.
Andé Rehe

S.V. STEENDEREN VIERT 80-JARIG JUBILEUM
Op 18 december 1998 bestond de voetbalvereniging 80 jaar. Nu
is dit geen erkend jubileum bij de KNVB, maar om dit heuge-
lijke feit te vieren was er op zondag 20 december een feest-
avond in de kantine georganiseerd. Het was binnen de vereni-
ging nooit gebruikelijk om huldigingen uit te voeren voor een
langdurig lidmaatschap. Het huidige bestuur heeft gemeend
hierop een wijziging te moeten aanbrengen en heeft daarom
besloten om vanaf 1998 al die leden te huldigen die 25 jaar of
meer lid van de vereniging zijn. Tijden deze feestavond die zeer
goed bezocht was, zijn er dan ook 18 mensen gehuldigd voor
hun langdurig lidmaatschap. De namen zijn: Gerrit Kornegoor,
Gerard Dokman, Stef Offenberg, Dick Uenk, Robert Rutjes,
Hans Wolbrink, Gerrit Wolters, Marti Bulkten, Henk Kobussen,
Henny Menger, Rein Linnenbank, Bennie Wolbrink, Theo
Giesen, Herman Groot Roessink, Hein Ruiten, Theo Wolbrink,
Gerrit Meutstege en Cor van Viegen. De leden waren dan ook
blij verrast met dit eerbetoon. Maar het meest verrast was wel
Theo Giesen die door de vereniging werd benoemd als lid van
verdienste. Theo is reeds 36 jaar lid en heeft als aktief voetbal-
ler gespeeld, naast de junioren in het 3e en 4e team en tevens
meerdere malen als invalspeler bij het 2e en 5e team mogen
functioneren, zelfs eenmaal bij het Ie elftal. Theo heeft zich
altijd als voortreffelijk verenigingslid opgesteld en is altijd
bereid te helpen daar waar het nodig is. Zijn staat van dienst is
vooral het langdurig leiderschap over zowel pupillen, junioren,
heren en damesteams, als zaalvoetbalteams. Er zullen daarom
maar weinig spelers zijn die Theo niet zullen kennen. Hij heeft
bij bijna elke nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan
ons complex zijn steentje bijgedragen. Daarnaast vele klusjes
opgeknapt zoals scheidsrechter, jeugdbestuur, commissielid en
kantindiensten verzorgen. Het bestuur denkt dan ook terecht dat
Theo thuishoort in het rijtje van prominente leden en hoopt nog
vele jaren van Theo zijn diensten gebruik te mogen maken.

MINI VOLLEYBAL DVO
Volleybalver. DVO verzorgt vanaf januari 1999 aan meisjes en
jongens in de leeftijd van 7 t.e.m. 12 jaar mini-trainingen. Wie
belangstelling heeft voor mini-volleybal, kan 4 trainings-speel-
avonden (elke dinsdag van 18.00 t.e.m. 19.00 uur) vrijblijvend
meedoen en daarna beslissen of hij/zij doorgaat. Voor inlich-
tingen: tel. 0575-462662.

OVERDRACHT LOGOPODIE-PRAKTIJK
In de advertentie waarin de overdracht van de logopodie-prak-
tijk van mevr. W.J.H. Jolink-van Keulen is in de naam aan wie
zij de praktijk overgedragen heeft, een fout geslopen. Er stond
W. Hansen-Beeftink. Dit is niet juist en moet W. H. Jansen-
Beeftink zijn. Het adres van de praktijk is Kerkekamp 23a te
Hengelo Gld.

REGELINK'S SPECIAALZAAK EN REGELINK
SCHILDERSBEDRIJF BRENGEN NIEUWE KALEN-
DERSTICKER UIT
Eind vorig jaar werd door genoemde firma's een kalendersti-
cker verspreid, waar menigeen gebruik van maakt. Helaas zijn
er bij de productie een aantal fouten ingeslopen, waarop de fir-
ma's door het publiek attent werden gemaakt. Hierop werd
besloten dat er nieuwe kalenderstickers worden gemaakt, die
binnenkort in de verspreiding gaan.

MUSICAL JAKOB STARTKLAAR
Vanaf nu staat de figuur Jakob centraal in de musical die oecu-
menisch Hengelo gaat opvoeren in de maand september 1999.
De informatie-bijeenkomst van 17 dec. j.l. leverde zoveel aan-
meldingen op dat gelijk een indeling gem aakt kon worden
wat betreft de rollen, groepen, zang en muziek.
Voor Bas Wisselink (regie) en Gerrit Wolsink (coördinatie
zang en muziek) een dankbare taak om de enthousiaste mede-
werkenden een goede voorbereiding mee te geven.
Met de repetities wordt begonnen op[ donderdag 14 januari a.s.
in Ons Huis aan de Beukelaan te Hengelo Gld. Zowel voor
decorbouw als kleding en schmink zijn afzonderlijke groepen
samengesteld. Gelet op de overgrote belangstelling voor de
musical Esther in 1998, wordt verwacht dat alle drie geplande
avonden, 17, 18 en 19 sept. 1999, uitverkocht zullen geraken.
Dus wees er tijdig bij.
Voor in.formatie kan men terecht bij Jolanda Koning, tel
461201. Een aantal personen bekeken in Amersfoort de opvoe-
ring van de musical Jakob een waren diep onder de indruk.

GEBOUWEN "DE BOND" TEGEN DE GROND
Op l april 1945 trachtten Duitse soldaten op de vlucht voor de
bevrijders het gehele complex van "de Bond" aan de St
Janstraat te Keijenborg op de blazen. Dit-niet het oogmerk
omdat in het gebouw een enorme hoeveelheid munitie lag
opgeslagen. Door de explosie werden diverse families in rouw-
gedompeld. Nu eind 1998, was er een vredelievende daad voor
nodig om de gebouwen te slopen. Eigenaar Eef Janssen had de
sloper opdracht gegeven de betonnen kolos, die in de loop der
jaren geheel door woningen was ingebouwd ten gronde te rich-
ten. Plannen zijn er om op de vrijgekomen grond woningen te
bouwen. Het gebouw had een fraaie gevelsteen in de voor-
muur:"de mens zaait, maar God zal wasdom geven." Een lang-
durige en interessante agrarische periode van Keijenborg
wordt hiermee afgesloten.

VVD-AFDELING HENGELO GLD BESTAAT 25 JAAR
Het 25-jarig bestaan van de Hengelose afdeling van de VVD
zal op zaterdag 23 januari 1999 worden gevierd met een fees-
telijke bijeenkomst in partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo Gld,vaixl4.00 tot 17.00 uur.
Het is die dag precies 25 jaar geleden dat de VVD in Hengelo
Gld werd opgericht
Aan dit jubileum is als thema meegegeven "De economische
ontwikkeling van het platteland".
Achtereenvolgens zullen over dit onderwerp korte inleidingen
worden gehouden door:
mevr. A. M. Jorritsma-Lebbink, minister van Economische
Zaken
dhr. J. C. Boxem, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland
dhr. B. A. M. Eijkelkamp, fractievoorzitter VVD Hengejo Gld.
Daarna is er gelegenheid om met hen van gedachten te wisse-
len. De leiding van deze middag is in handen van Marchien
Oosterhuis-Strating, bestuurslid van de VVD in Hengelo Gld.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Graag even een tele-
foontje naar het bestuur van de VVD:
Betsie Smeitink, 461997 of Marchien Oosterhuis, 46384.

KOFFIE-CABARET DUO KARIN EN CAROLINE
TREEDT OP IN "DE SMID" TE KEIJENBORG

De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld organiseert een koffie-cabaret m.m.v.
het duo Karin en Caroline. Op de uitreiking van hun Havo-diploma stonden zij voor het
eerst op de planken met sketches over docenten en liederen over hun school.
Caroline ging naar Maastricht waar zij een jaar lang klassieke solozang studeerde om daar-
na naar Nijmegen te komen voor een studie Nederlands. Karin is na de middelbare school
aan het conservatorium in Arnhem richting schoolmuziek gaan studeren.
In 1996 wonnen zij alle Open Podium prijzen in Amphion die van het publiek, de pers en
de vakjury. Eind oktober vorig jaar zijn zij als derde geëindigd bij het beroemde Groninger
Studenten Cabaret Festival. Inmiddels zijn ze ook doorgedrongen tot de finale van de
Holland Casino Podium Prijs in Nijmegen op 15 januari a.s.
Wilt u een sprankelende vrolijke morgen/middag over liefde en leed, vol beren, boa's en
bontjassen en wilt u hun talent bewonderen, ze schrijven hun muziek en teksten zelf, kom
dan zondagmorgen 17 januari a.s. naar party-restaurant De Smid te Keijenborg, aanvang
11.00 uur De entreeprijs bedraagt inclusief een kop koffie f 7.50 (kinderen f 3.75). Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: VVV Hengelo Gld, café 't Hoekje en party-restau-
rant De Smid, 0575-461293.



Speciale aanbieding
Restanten winterjack's vanaf 69.-

Thermoblousen nu 39.-

Flannellen blousen nu 29.95

Bodywarmers vanaf 35.-

Restanten werkschoenen nu 39.95 p.paar

Nog veel meer aanbiedingen
geldig t/m 16 jan. bij

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11 Hengelo gld

Telefoon (0575) 46 21 39

U I T E R W E E R D
~ D R U K W E R K

• Uiterweerd drukwerk v.o.f.

• Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.

• Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

MAK
ISPICIAIIST

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

Opruiming
Babykleertjes

20 tot 50% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

In verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, gaan we bin-
nenkort onze kapperszaak beëindigen.
Met ingang van 19 januari a.s. wordt de
zaak overgenomen door Annemieke
Hendriksen.

Wij danken u hartelijk voor het in ons
gestelde vertrouwen gedurende de afge-
lopen jaren.

Op 18 januari van 19.00 tot 21.00 uur,
houden wij een afscheidsreceptie in
onze kapperszaak een de Kerkstraat 7
te Hengelo Gld.
U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Familie J.W. van Onna

Bij deze deel ik u mede dat ik kapsalon
van Onna voortzet onder de naam "de
Barbier", de kapsalon zal toegankelijk
zijn voor dames en heren.
Ik wil graag de familie van Onna bedan-
ken dat ze mij de gelegenheid geven om
deze salon voort te zetten.

Tijdens het afscheid van de familie van
Onna op 18 januari van 19.00 tot 21.00
uur is er tevens open huis van de aan-
gepaste salon "de Barbier".

Tot ziens Annemieke Hendriksen.

Opruiming
Alle rokken

50% koning

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Zondag 17 januari
GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Café-rest. "D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 0575-441285

WINRELMAN
'S\. Janstraat 3. Keyenborg, Telefoon 0575-461267

In ons geheel gemoderniseerde en sfeervol ingerichte zaal van
25 t/m 300 personen bieden wij u voor het houden van feesten
en partijen de volgende mogelijkheden:

- bruiloften
- verjaardagen
- d i v. diners
- warme en koude buffetten
- hapjes buffetten
- barbecue
- recepties Herman en Ria Winkelman

Pottenbaklessen
Keramische vormgeving

en draailes
Lessen vangen aan

half januari
dinsdag-, woensdag-
of donderdagavond

Info: Pottenbakkerij

Erik Windig
Z.E. weg 44, Baak

Tel. (0575)441995
ook kinderpartijtjes

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 46 10 54

Groente en Fruitreclame:

10 grote navel sinaasappels 5.98

10 rode grape fruits 5.98

zak geschrapte worteltjes 0.98

Rauwkostreclame:

Spitskool salade
100 gram 0.98

Jimp Slank salade
100 gram 0.98

Geldig van dinsdag 12 t.e.m.
zaterdag 17 jan.

Mager runderbraadstuk
500 gram

Hamlappen
500 gram

Hamburgers
per stuk

14 dagen geldig

7.95

5.00

1.00

Openingstijden: Woensdag 8.00 -12.30 uur
Donderdag 8.00 -18.00 uur,

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

Een groot deel van onze
monturencollectie is spectaculair
afgeprijsd. Dus kom snel langs

en maak uw keuze.
Dat is pas echt goed bekeken!

*
^

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(WO)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 46 17 71



De diëtiste informeert!

Goede voornemens voor 1999?
Verantwoord afslanken en slank(er) blijven. Het kan echt!

Het overkomt ons allemaal eens: we staan op de weegschaal en zien dat we zijn aangekomen. Of nog
steeds niet afgevallen. Lijnen helpt, dat weten we, maar het is zo moeilijk vol te houden. Een wondermid-
del bestaat niet. Toch is het mogelijk om snel en verantwoord af te vallen en - nog belangrijker - op het lage-
re gewicht te blijven. Dat lukt met de maaltijdvervangers van Modifast en het daaraan gekoppelde Lijn- en

Leefprogramma.

Smakelijk blijven eten met Modifast
In plaats van ontbijt, lunch en diner kiest U met het Modifast-programma voor een smakelijke milkshake,
soep, muesli of pudding. Aan bereiding vergen die maaltijden weinig tijd, want het zakje Modifast hoeft U
alleen maar op te lossen in water.
Daarnaast drinkt U alleen nog minimaal 2 liter calorievrij vocht.
Per dag krijgt U dan in totaal niet meer dan 470 kilocalorieën binnen, maar wel alle noodzakelijke voe-

dingsstoffen. Het resultaat is, dat U in een vlot tempo afvalt én U fit blijft voelen.
Een prettige bijkomstigheid: het hongergevoel verdwijnt al na een paar dagen.

Startpakket
Alle begin is moeilijk. Daarom is er een speciaal Modifast-startpakket. Dit bevat 9 zakjes in verschillende
variëteiten en smaken, zodat U goed kunt bekijken welke smaak U het lekkerste vindt. Bij het Startpakket zit
een handige schudbeker, waarmee U Uw Modifast-maaltijden kunt klaarmaken.

Extra's
Op het eerste gezicht lijkt het Modifast-programma streng en moeilijk vol te houden. Maar dat valt beslist
mee. Op 'moeilijke momenten' mag U dan ook zeker iets extra's nemen. Bijvoorbeeld als lunch: een kop
magere bouillon met bieslook en peterselie, Modifast muesli met 3 kleine aardbeien in plakjes, een glas
mineraalwater met ijs en citroen. En halverwege de middag
neemt U bijvoorbeeld twee koppen bosvruchtenthee zonder suiker, een glas cassis light en tien radijsjes.

Eindelijk op het ideale gewicht, en dan?
'Anders' leren eten heeft niet alleen te maken met de hoeveelheid die U eet, maar ook met de manier waar-

op U met eten omgaat. Het Modifast Lijn- en Leefprogramma kan daarbij helpen. Dit programma helpt U
bewust te worden van het eigen eetgedrag en leert stap voor stap om dat eetgedrag te veranderen. Behalve
het anders leren eten, is bewegen een belangrijk onderdeel van het Modifast Lijn- en Leefprogramma.
Mensen, die naast een dieet aan beweging doen, blijken niet alleen meer af te vallen, maar vooral gemak-
kelijker op gewicht te blijven. In het Modifast Lijn- en Leefprogramma zijn bewegingsprogramma's en oefe-
ningen opgenomen die voor iedereen geschikt zijn.

De Modifast Netwerk-diëtiste
Voor een blijvend lager gewicht, is het dus van belang anders te leren eten. Een Modifast Netwerk-diëtiste
kan U daarbij helpen. Dit zijn zelfstandige diëtisten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van overgewicht.
Samen met U kan de diëtiste een persoonlijk Lijn- en Leefprogramma ontwikkelen. Daarnaast worden tips
en adviezen gegeven, waardoor het gemakkelijker is het dieet vol te houden.

In de apotheek Hengelo (Gld) kunt U advies krijgen van een diëtiste, die tevens gespecialiseerd is
in de begeleiding van mensen met overgewicht.
U kunt met haar bespreken of het Modifast Lijn- en Leefprogramma voor U geschikt is. ledere don-
derdagmiddag van 14.00 u tot 18.00 u is zij in de apotheek aanwezig. Mocht U op die tijd verhinderd
zijn, dan is na overleg een ander tijdstip bespreekbaar.
Gaarne vooraf een afspraak maken (tel.: 0575- 461010) De eerste twee algemene voedingsadviezen
zijn gratis.

DAMNIEUWS
Op zaterdag 19 dec. werd de regiofinale gespeeld door dec
damteams van de basisscholen. Uit Hengelo namen 2 teams
deel, te weten een team van de ds Piersonschoo en de
Bekveldse school. Beide teams kwamen na de voorronde
niet in de winnaarspoule terecht Het team van de
Piersonschool had de pech dat zij geen reserve meer konden
vinden voor een afzegging van een der spelers. Hierdoor
stonden zij bij voorbaat met 2 punten achter. Doch de rest
heeft het goed gedaan. Ds Piersonschool Anton Alibekov 7-
7, Nando Burghardt 7-5, Vincent Verheij 7-10
Bekveld: Danielle Rouwen 7-6, Alissa Hiddink, Vivian
Fontijn en Arno Schuerink allen 7-2.
Het kerstsneldamtournooi is succesvol verlopen met enkele
gastspelers en enkele huisdammers. Er werd in 4 groepen
gestreden voor de eervolle plaatsen. De eindstanden zijn als
volgt:
Groep A:
l H. Luimes 7-12, 2 H. Vos 7-11, 3 G. v. Drumpt 7-10.
Groep B:
l G. Kreunen 6-9, 2 G. Halfman 6-8, J. Luiten 6-8.
Groep C:
l G. Botterman 6-11. 2 B. Dijkman 6-8, E. Schuerink 6-8.
Groep D:
H. Groeneveld 6-10, 2 B. Momnberg 5-8, H. Esselink 6-7.
In de 6e ronde van de bomdscompetitie won het Ie team hun
Ie wedstrijd in Terborg met 4-12. Winst was er voor H.
Luimes en de invallers B. Harkink, H. Zonnenberg en J.
Heuvelink.
Het 2e team verloor in Brummen met 7-5, wel werd er daar
gewonnen door J. Heuvelink en J. Luiten.
Het 3e team zette dezegereeks in Ulft voort en staan met

DCZ 2 uit Zevenaar ongeslagen bovenaan. De volgende
ronde op dsinsdag 2 fewbruari mogen zij tegen elkaar. In
Ulft zorgden H. Lansink en W. Eijkelkamp voor de helft van
de punten en voegde Y. Schotanus er een remise aan toe
zodat zij daar met 3-5 wonnen.
Het 4e verloor in Eibergen met 5-3, ondanks een fraaie
winst van J. Schabbink.
Het 5e tenslotte won thuis van WFV 2 met 5-3 door winst
van E. Brummelman en B. Goorman. Hier was de remise
van B. Rossel voldoendxe voor de overwinning.
In de laatste week van 1998 werden er nog 7 partijen in de
onderlinge competitie gespeeld.
G. Halfman-H. Luimes 0-2, J. Heijink-H. Zonnenberg 1-1,
A. Hoebink-D. Walgemoet 0-2, J. Vos-G. Kreunen 2-0, H.
Vos-J. Luiten 0-2, B. Harkink-W. Eijkelkamp 1-1, H.
Dijkman-G. Botterman 0-2.
Standen Groep A: l H. Luimes 8-12, 2 A. de Greef 9-12, 3
H. Vos 10-12
Groep B: l B. Harkink 11-13, 2 J. Heuvelink 7-12, H.
Zonnenberg 12-9
Groep C: l Y. Schotanus 11-16, 2 L. Koldenhof 11-13, 3 J.
Schabbink 11-11
Groep D: l B. Goorman 11-13, 2 E. Brummelman 9-8, 3 H.
Dijkman 11-7
In Almen werd op 2 jan. de 2e ronde van het persoonlijk
kampioenschap van Oost Gelderland gespeeld. In de hoofd-
klassee speelde H. Vos remise en heeft nu 2-1, J. Heijink in
de Ie klasse speelde zijn 2e remisie 2-2, in de 2e klasse
speelde B. Harkink zijn 2e remise en R, Beening kwam
eveneens niet verder dan remise, maar staat aan de leiding
met 2-3. Op 23 jan. is de 3e ronde.

In onze Supermarkt is
plaats voor een

Verkoopmedewerker

die taken kan overnemen

van een der firmanten.

Wij denken aan iemand

die:

- Jong en ambitieus is,

met vakgerichte

opleiding.

- Breed en flexibel inzet-

baar.

- Enige jaren ervaring in

de branche.

Bij gebleken geschiktheid

een volledige baan.

Friesche Stoeterij

De

"Hgzenbür

G. W. Ebbers
Hazenhutweg 1 b

Hengelo Gld.
Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang
* Verhuur van binnenbak en buitenbak
* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden
* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen
* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten
* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen
voor o. a. een kopje koffie

WINNAAR BOUW IETS GEX MET
K'NEX BIJ DE DRIEVETOL

De foto van Mark Geutsen, Waarleskamp 30 te
Hengelo Gld werd gekozen als gexte K'nex bouwwerk
van Hengelo Gld. Een groot aantal kinderen hebben
een foto ingeleverd voor de Bouw iets gex met k'nex-
wedstrijd en allen kregen een lichtgevende jojo. Een
800-delige K'nexkoffer werd aan Mark uitgereikt en
nu dingt hij mee met vele anderen naar de landelijke
hoofdprijs, Win je eigen gewicht in K'nex.
Dezewedstrijd is georganiseerd exclusief voor alle
Speelboom- en Wigwamwinkels in heel Nederland in
samenwerking met K'nex-leverancier Hasbro b.v.
Mark van harte gefeliciteerd en we wensen je veel
bouwplezier met deze 800-delige K'nexkoffer.
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Veel mensen starten het nieuwe jaar weer met een handvol goede voornemens.
Voornemens om die chocoladerepen in de winkel te laten liggen, rustig te blij-
ven tijdens gesprekken en te stoppen met roken. Een terugkerend plan is om
de nodige zorg aan je huis te besteden. Je weet dat er dringend iets aan het dak
gedaan moet worden. Je vermoedt al een tijd dat er iets aan de riolering man-
keert. En je had een andere keuken voor ogen toen je verhuisde. Maar met groot
onderhoud zijn vaak ook grote bedragen gemoeid. Vanaf 1999 reikt de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) een oplossing aan voor de onderhoudsbehoefte van
woningeigenaren. Met de nieuwe NHG voor kwaliteitsverbetering kunt u voor-
taan een voordelige lening krijgen voor de kosten van onderhoud aan uw huis.
Deze hypotheekgarantie geeft bovendien een veilig gevoel bij de lening: u loopt
minder risico.

overeenkomst met de stich-
ting is aangegaan. De meeste
gemeenten hebben dit ge-
daan. Een andere voorwaarde
is dat u een bouwkundig rap-
port laat opmaken. Uw hypo-
theekadviseur kan u helpen
beoordelen of NHG in uw
situatie mogelijk en voordelig
is. Zo kunt u misschien nog dit
jaar uw woning verbeteren.
Dat betekent een voornemen
minder voor volgend jaar.

Lagere hypotheekrente
De NHG is een regeling die er
naar streeft om een eigen
woning voor meer mensen
mogelijk te maken. Ook wil
de NHG de risico's van een
eigen huis beperken. De NHG
is ontstaan in samenwerking
met de overheid, banken en
'vereniging eigen huis'. Wan-
neer u een huis koopt of geld
leent om (achterstallig) onder-
houd aan uw huis uit te voe-
ren, kunt u NHG krijgen bij de
lening. Met deze hypotheek-
garantie staat het Waarborg-
fonds Eigen Woningen borg
voor terugbetaling aan de
financier. Deze borgstelling
brengt veel voordelen met
zich mee. Allereerst krijgt u
van de geldverstrekker een
lagere hypotheekrente. U
krijgt deze korting omdat de
financier door de borgstelling
extra zekerheid heeft. Uw
rentevoordeel kan oplopen
tot een half procent.

Geen slapeloze nachten
De borgstelling van de NHG is
niet alleen financieel aantrek-
kelijk, maar voorkomt ook sla-
peloze nachten. Mochten on-
voorziene omstandigheden
ertoe leiden dat u de hypo-
theeklasten niet meer kunt
betalen en de woning moet
worden verkocht, dan betaalt
het Waarborgfonds een even-
tueel tekort aan de financier.
Het Waarborgfonds heeft dan
formeel een vordering op u.
Maar als u geen schuld heeft
aan de gedwongen verkoop
en het verlies zoveel mogelijk
heeft beperkt, dan scheldt het
Waarborgfonds u de rest-
schuld kwijt. Een veilig ge-
voel.

INKOMENSTABEL NHG

Maximale lening voor een éénverdiener (1999)

Toets-
inkomen

30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
40.000
45.000

(alle bedragen in/)

Maximale
lening

bij 6,0%

101.700
110.300
117.800
126.500
134.200
138.600
162.300
183.200

Toets-
inkomen

50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000

Maximale
lening

bij 6,0%

204.300
224.700
247.600
269.200
293.800
322.100
360.200
370.000

Een lening met hypo- u krijgt een deel terug van de belas-
theekgarantie is een ting. Hierdoor verdient u de kosten
verantwoorde lening, voor NHG meestal al binnen een jaar
Om te bepalen hoe terug. Bent u dus van plan om (ach-
hoog uw lening mag terstallig) onderhoud aan uw woning
zijn, houdt NHG uit te voeren, dan is het de moeite
rekening met uw waard om meer informatie over de
inkomen en de actu- voorwaarden van NHG aan te vragen,
ele rentestand. De Een belangrijke voorwaarde voor de
normen hiervoor zijn NHG voor kwaliteitsverbetering is dat

De NHG heeft een consh-
mentenbrochure met
meer informatie over de
voorwaarden van de NHG
voor kwaliteitsverbete-
ring. Defce brochure is
verkrijgbaar bij banken
en andere hypotheekver-
strekkers. Daar kunnen
consumenten ook met
vragen of voor een inko-
menstoets terecht. De
NHG heeft ook een eigen
helpdesk voor consu-
menten: teLnr. 0900 - 11
22 393. Ten slotte is de
Internetsite van NHG
(www.nhg.nl) een goed
startpunt voor een oriën-
tatie op hypotheken.
Deze site heeft niet alleen
informatie over de garan-
tieregeling, maar biedt
ook toegang tot informa-
tie over verschillende
hyjpotheekvormen en |
verstrekkers.

in samenwerking met
het Nationaal Insti-
tuut voor Budget-
voorlichting (NIBUD)
opgesteld. Door de
inkomensnormen is
de lening verant-
woord: u weet zeker
dat u bij een normaal
uitgavenpatroon na
aftrek van de woon-
lasten voldoende
geld overhoudt voor
bijvoorbeeld verzeke-
ringen, een auto,
boodschappen en
kleding.

Fiscaal aftrekbaar
De kosten van NHG
zijn fiscaal aftrekbaar;

u in een gemeente woont die een
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Toets-
inkomen

1

30.000
30.000
30.000
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000

Maximale

Toets-
inkomen

2

20.000
25.000
30.000
20.000
25.000
30.000
20.000
30.000
40.000

lening voor tweeverdieners (1999)
(alle bedragen in/)

Maximale
lening

bij 6,0%

169.500
186.500
203.400
217.800
237.600
257.400
243.500
284.100
324.600

Toets-
inkomen

1

50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
60.000
60.000
70.000

Toets-
inkomen

2

20.000
30.000
40.000
50.000
20.000
25.000
30.000
20.000

Maximale
lening

bij 6,0%

286.000
326.900
367.700
370.000
330.200
350.800
370.000
370.000


