
63e jaargang no. 50 dinsdag 13 december 1994 UITCJAVK:
DRUKKKRIJ WOLTKRS
Re^elinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ïld
Telefoon 05753-1455, b.g.j». 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Haak, Hronkhorst, Olhurgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Alles voor een geslaagde
Gourmet - Fondue of Steengrill.

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.SO

Duitse Biefstuk

250 gram 5.95

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram 4.95

Vers
Kalfsvlees
voorradig

Grote
Kalfstongen

per stuk 25.OO

Lange Varkenshaas

100 gram 2.5O

T-Bone Steak

100 gram

e /r» » « * « * * * i
f SPECIAL

CHRISTMAS

MEAT
"CRACKER"

100 gram

diverse soorten
Salades

Eigengemaakte
Huzarensalade

1 kg 8.95

Bij aankoop van
ƒ 25,- aan vlees
en vleeswaren

één ijstaart voor

2.50

KEURSLAGER

Peter van Burk
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1269

KERST-

ROLLADES

Diverse soorten

KIP-en KALKOEN
SPECIALITEITEN

EXCLUSIEVE

FEEST-
VLEESWAREN

Runderham

100 gram 3.95

Gebraden Rosbief

100 gram 2.95

Gebr. Runder of
Varkensrollade

100 gram 2.5O

Gek. Achterham

100 gram 2.5O

De gehele week:

Verse Worst

500 gram 4.95

Gehakt half om half
+ kruiden

500 gram 4.95

Malse
Varkenslappen

500 gram 4.95

Schouderkarbonade

500 gram 4.95

^ ̂  T-

Hotel - Café - Ete§taurant
Zalencentrum > ; ' ; ; S

„De Kruitberg
• Bestel nu voor de komende feestdagen onze

welbekende SALADES en PUDDINGEN

• VLEESSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 7,00 p.p.

• ZALMSALADE (rijk gegarneerd) ƒ 9,00 p.p.

• CHIPOLATA - AARDBEIEN - HEMELSE
MODDER PUDDINGEN ƒ 3,50 p.p.

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 1995.

GEEF HAAR MAJORICA...
Luxe parelset bestaande uit collier en armband - óók als

lang collier te dragen (60 cm)

AIORÏCA
k * PARELS EN BIJOUX

VERKRIJGBAAR BIJ:

_JL A.GROOT KORMELINK

TOK horlogerie goud & zilver
Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

10 JAAR GARANTIE OP DE PARELS

^rsisamenzong
Zondag 18 december

om 20.00 uur in de Remigiuskerk

te Hengelo Gld.

m.m.v.

„Soli Deo Gloria"
„Crescendo"

Te koop

blauwe en groene kerstdennen
van klein tot plm. 5 meter

uitzoeken op het land

R. Hebben en D. Cortumme
Voortseweg 9 en 11 - Toldijk

Disco

Paerdestal
Vrijdag 16 december a.s.

The outhere brothers
van de hit "don't stop (wiggle wiggle)

(gratis) kaarten bij
Videotheek Huur en Kijk, Hengelo Gld.

en BIM benzinestation, Velswijk.

OP DE VRIJDAGAVOND GRATIS DISCOVERVOER
21.00 v

21 15 v

21.25 v

21 30 v

21.35 v

21.40 v

21 45 v

21 50 v
21.55 v
22 00 a

Doetinchem GVM
Drempt kerk
Toldijk Café de Bremer
Steenderen Postkantoor
Baak Bushalte Dorp
Wichmond Café De Krijt
Hengelo Sporthal +• Super
Keijenborg R.K kerK
Velswijk Postkantoor
Zelhem Paerdestal

Openingstijden Disco

Vrijdags v.a. 21.00 uur
Zondagsmiddags v.a. 14.30 uur
Zondagsavonds v.a. 21.00 uur

Elke vrijdagavond iets bijzonders.

3 goede redenen om naar

KERSTBOOMKWEKERIJ
ZWEERINK te komen

1. LAGE PRIJZEN: groen ƒ 7,50 blauw ƒ 10,
2. Keuze uit vele duizenden, alle maten

3. Eerste kwaliteit, vers gezaagd/kluit

Bakermarksedijk 15 - BAAK

tel. 05754-1809

Bestel Uw

OdldUwS vroegtijdig.

restaurant

Leemreis
Spalstraat 40
Hengelo Gld.

Prettige feestdagen toegewenst.

Fam. Visser-Leemreis

en medewerkers

Voor de a.s.
Feestdagen

electr. koek + wafelijzers

electr. gourmetstellen v.a. 89,=

electr, friteuses v.a. 99,=

°̂ |BESSELINK
| ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

l

VOOR UW
GOEDE RELATIE

zachte

harmonie

aLI» DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

ROOK-

MELDERS
Brandweer onderstreept belang rookmelders.
Gemiddeld zijn er jaarlijks in Nederland ruim zesduizend woningbranden
waarbij de brandweer moet optreden. Gemiddeld vallen hierbij ruim zestig
doden, vijftienhonderd gewonden en bedraagt de schade 130 miljoen
gulden. Uit onderzoek is gebleken dat branden waarbij dodelijke slachtoffers
vallen voornamelijk voorkomen in de nacht en vroege ochtend en dat ze
relatief vaak voorkomen in woon- en slaapkamers. De kans om door een
brand tijdig te worden gewekt is een kwetsbaar punt in de brandbeveiliging
van woningen. Bij woningbranden is rookverspreiding het belangrijkste
verschijnsel, technische hulpmiddelen in de vorm van een rookmelder
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle ontdekking van
brand. De rookmelder geeft een geluidsignaal af zodra hij rook signaleert.
Hij reageert op rook, waardoor de bewoner in het allervroegste stadium
gewaarschuwd wordt en snel kan vluchten.

vanaf ƒ 35,-

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

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIEROPTICIËN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Te koop /eer goed onderhou-
den Ma/da 323 H.B. 1.31
Solid 16V. K l e u r : rood:
23.000 kin: bouwjaar: augus-
tus 1993; diverse spoilers;
vraagpr i j s : ƒ 21.950,--. Tel.
05753-1593.

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Dit jaar weer volop

Relatiegeschenken

naar uw eigen keuze
samengesteld en door

ons zelf gemaakt

Kom vrijblijvend eens informeren.

Tel. 05753-1252



Met grote blijdschap geven wij kennis van de ge-

boorte van on/e zoon

DYLAN

Dylan is geboren op l december 1994,

weegt 4500 gram en is 55 cm lang.

Martin en Karin Weustenenk

Sarinkkamp 37

7255 CX Hengelo Gld.

GUS
WILLEM

Wij /.ijn erg blij met de geboorte van on/c /oon en

mijn broer Gijs op /aterdag 3 december 1994.

Torn, Monique en Joris Horstink

Prinsenmaatweg 3

7224 NE Rha/Steenderen

In plaats van kaarten.

Op 19 december a.s. /ijn wij 25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie zater-
dag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur in zaal

Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

AD RIDDKRHOF
MARIANNE RIDDERHOF-JANSEN

Bleekstraat 14

7255 XZ Hengelo Gld.

In plaats van kaarten.

Op /aterdag 17 december hopen wij met onze

kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te

herdenken.

H. J. BOBBINK
A. ( J . BOBBINK-WENNEKER

Tevens herdenken wij het 40-jarig bestaan van ons

rijwielbedrijf.

Gelegenheid tot fel ici teren van 14.30 tot 16.30 uur

in hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

7255 KC Hengelo Gld, december 1994

Steenderenseweg 7

1969 1994
HENGELOSE TONEEL VERENIGING

25 jaar

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan
nodigen wij u uit op onze receptie op vr i jdag
16 december a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in
/aal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Het Bestuur

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 17 december 1994, aanvang 15.00 uur

Dames: DVO 1 - BOEMERANG 1

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 17 december 1994, aanvang 17.00 uur

Heren: DVO 1 - DEVOLCO 2

ROZECAARDE

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

grote KERSTSTER diverse

kleuren 5.95 2 voor 9i95

Volop

KERSTBOMEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

H.O.H. GEHAKT
500 gram 4.65
SATÉBURGERS
per stuk 1.7O

PLOKWORST
100 gram 1.65

GEBR. VARKENSROLLADE
100 gram 1.70

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade, Fondue,
Gourmet of Steengrillschaal.
Tevens verzorgen wij graag uw

Kerstpakketten.
Voor iedere klant ligt er ook een
LEUKE A TTENTIE klaar, (zolang de
voorraad strekt)

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

l^erstsatwnzang
Zondag 18 december

om 20.00 uur in de Remigiuskerk
te Hengelo Gld.

m.m.v.

,Soli Deo Gloria
„Crescendo"

*mVss? UITNODIGING

KERSTVIERING
op maandag 19 december a.s.

U wordt verwacht om 14.00 uur

in zaal Langeler.

Samen zingen, samen luisteren.

Wie afgehaald wil worden kan bellen

tel.nr. 2728.

*•

•:

KERSTCONCERT
door het

Hengelo's Gemengd Koor
en het

Vordens Mannenkoor
o.l.v. Bert Nijhof

m.m.v. Ton Sedee (piano)

DINSDAG
20 DECEMBER

in de

St. Willibrordus kerk
te Hengelo Gld.
Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis.

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

>:•
(
•

•

*

Fricando 500 gram 6.95
Zeeuws spek 100 gram 1.40
Pekel vlees 100 gram 1.80

Heerlijke Rookworst.
Balkenbrij en Erwtensoep.

SLAGERIJ

NIEUWENMUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

PEUGEO
DOETINCHEM 08340-32851:

PEUGEOT 205

205 1.6 CTi cabriolet, grijsm., 3 drs 1986

205 1.8 XL Diesel, d.blauwm., 3drs 1988

205 1.9GT1 Dimma, geel, 3 drs 1990

205 1.1 Accent, wit, 3 drs. .. ...1991

PEUGEOT 309

309 1.9 XL Diesel, d.blauwm.,3 drs 1988

3091.4XLMagnum,d.grijsm.,3drs 1991

309 1.4 GR Plus, l.groenm., 5 drs 1992

3091.1 XL Profil, wit, 3 drs. .. ... 1992

PEUGEOT 405

405 1.6 GRi, rood 1991

405 1.6GLX, d.blauw 1992

4051.6GLXi.z.grijsm 1993

ANDERE MERKEN
Hyundai Lantra 1.6GLS, rood 1991

Mazda 626 GLX AUTOMAAT, rood 1991

Nissan Micra 1.0 Trend, wit 1987

Suzuki Swift 1.6 GLX, wit, 3 drs. .. ... 1992

HENGELO 05753-1947:

PEUGEOT 205
205 Accent, zilvergrijs 1988

205 Junior, wit... ...1988

PEUGEOT 306
306 XND 1.9, rood... ...1994

PEUGEOT 309
309 XLD 1.9, rood 1987

309 XR 1.4, grijs 1989

309 XL Profil, rood 1990

309 XL 1.4 Select, blauwmetallic 1991

309 GR 1.4 Plus, blauw... ...1992

PEUGEOT 405
405 GL 1.6, rood 1988

405 GR 1.6, blauw 1989

405 GL 1.6, wi t . . . ...1991

ANDERE MERKEN
Opel Kadett 1.6, rood 1989

De Crystal modellen van Peugeot
profiteer nu van het voordeel

DOETINCHEM
Plakhorstweg 8
Tel. 08340-32851

HENGELO G.
Bleekstraat 14

Tel. 05753-1947

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN AUTO VAN RIDDERHOF

/mikkel-corner
Spalstraat 3

7255 AA Hengelo (G)
Tel. (05753) 3864

Ook dit jaar verzorgen wij gaarne voor
u diverse soorten

eigengemaakte salades
voor de komende feestdagen.

Huzarensalade schotel a f 8,50 p.p.
Russisch ei salade schotel a ƒ 9,00 p.p.
Zalmsalade schotel a ƒ 10,00 p.p.

Wat wij maken zal een ieder tijdens de
feestdagen smaken.

Bestelkaarten liggen voor u in onze zaak klaar.

Wij wensen u alvast prettige
feestdagen toe.

Maandag
19 december
zijn wij de
gehele dag
geopend.

r r f
LUI

Kerkstraat 5 - Hengelo Gld - tel. O5753-4165

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Philips
stofzuiger TC516
Niet voor niets is deze stofzuiger als
BESTE GETEST. Groot vermogen (1200
Watt) en toch zeer geruisarm, extra lang
automatisch oprolsnoer, hulpstukken
onder het deksel, stalen buizen, meer-
voudige luchtfiltering... déze heeft het al-
lemaal!

Philipsprijs: 350,-
Aktieprijs 299,-

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

CAFETARIA
De Eikeboom

Aanbieding:

* heerlijk broodje hamburger

speciaal 4.25 nu 3.50
* overheerlijk slaatje 2.75 nu 2.25
* 4 kroketten halen en 3 betalen

Geldig t/m 17 december.

Tevens kunt u bij ons salades en

ijstaarten bestellen voor de feestdagen.

Let OP nieuwe openingstijden:
dinsdag t/m zondag 12.00-24.00 uur.

cafetaria de eikeboom
Sint Janstraat 69a - Keijenborg - tel. 05753-4676



POLITIE
• Noord- en Oost-G«ld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLI)
8e jaargang nr. 39 - periode van 22 tot 28 nov.1994
Dinsdag 22 nov: Een persoon aangehouden, die bij een

supermarkt in de Raadhuisstraat een pakje shag had gesto-

len. De man heeft een bekeuring gekregen van ƒ 200,00.

Bemiddeld bij een "echtelijk probleem".

Woensdag 23 nov: Op de Roessinkweg is een ree dood-

gereden.

Donderdag 24 nov: Het is nog maar eind november maar de

klachten over overlast vuurwerk komen nu al binnen.

Veroorzakers opgelet want de boetes zijn hoog. Ze lopen

van ƒ 75,00 tot ƒ 250,00 per overtreding.

Vrijdag 25 nov: Op de Ruurloseweg is een ree dood-

gereden.

Mede door de oplettendheid van een burger hebben wij een

doorrijder na een aanrijding kunnen oplossen. De schade

zal alsnog worden geregeld.

Zaterdag 26 nov: Aan de Ruurloseweg waren een aantal

s tuks vee losgebroken. Vee weer in het weiland gedreven.

Aangifte opgenomen van een inbraak gepleegd aan de

Bleekstraat te Hengelo Gld.

Zondag 27 nov: Natuurli jk weer de gebruikelijke overlast

van de discobus gebruikers. Dit keer is er l man opgeschre-

ven terzake baldadigheid en heeft een bekeuring van

ƒ 70,00 ontvangen.

Maandag 28 nov: Geen bijzonderheden.

POLÏTIE-INËOR M ATI E AFDELING HENGELO GU)
He jaargang nr. 40 - periode van 29 nov. t/m 5 dec. 1994
Dinsdag 29 nov: Aangifte opgenomen inzake d iefs ta l leren

jas uit café aan de Spalstraat. Leren jasjes z i j n zeer gewild.

Aangifte opgenomen betreffende baldadigheden in de

ruimte van de geldautomaat bij de Rabobank. De 3 jongelui

kwamen op bromfietsen. De terplaatse aanwezige camera

maakte prachtige opnamen zodat die personen op een

uitnodiging onzerzijds kunnen rekenen.

Een oplettende Hengeloer deelde ons mede een grote grijze

personenauto te hebben geobserveerd. De twee nogal slor-

dig uitziende inzi t tenden, hadden bijzondere belangstel-

ling voor bepaalde panden. Helaas werd het belangrijkste,

het opnemen van een volledig kenteken, nagelaten. Juist nu

voorde feestdagen de behoefte van bepaalde personen aan

wat extra geld en goederen stijgende is. Voor de grote

vakan t i e en deze feestdagen neemt het aantal inbraken,

diefstallen dan ook toe.

Woensdag 30 nov: Een ons bekend zwervend f iguur liet

weer eens een rekening achter. Die persoon zal wanneer hij

gevonden wordt terzake diverse deukten gehoord worden.

Helaas zal het van een kale kip moeilijk plukken worden.

Een Hengelose werd gebeld door een zogenaamd

enquetebureau. De medewerkster vroeg of de Hengelose

alleen thuis was. Dat kan best verdacht z i j n .

Donderdag l dec: Op de kruising Ruurloseweg-Kieften-

dorp een aanrijding. Een bestuurder van een personenauto

verleende vanaf de Kieftendorp geen voorrang aan een

over de Ruurloseweg van l inks komende personenauto-

bestuurster. Deze laatste hield er een gebroken borstbeen

en een blauw oog aan over.

Vrijdag 2 dec: In de nacht van donderdag op vr i jdag werd

er in een speelgoed/aak aan de Spalstraat ingebroken. Er

werd een bu i tendeur geforceerd. De daders zijn gek op

Nintendo spellen en Lego. Mocht er zo'n part i j in de

aanbieding zijn. dan horen wij dat graag. Mogel i jk heelt

iemand donderdag verdachte personen/auto's in het dorp

gezien.

Omstreeks 15.00 uureen aanrijding op de kruis ing Kruis -

bergse weg/K roc/cri j weg. De bestuurder van een perso-

nenauto stak r icht ing Kei jenborg de Kruisbergseweg over.

Hij zag niet dat er van rechts een personenauto + aanhang-

wagen naderde. Er was alleen mater ie le schade.

Zaterdag 3 dec: Sociaal schreeuwprobleem behandeld.

Huisarts en Maatschappelijk werk nemen de taak van ons

over.

Zondag 4 dec: In het dorp weer een "hogesnelheidscou-

reur" ontwaard. Hij raakte een buitenspiegel en een p a a l t j e

bij het parkeren. Bij meerdere van dit soort geintjes doen

wij er een vordering rijvaardigheidsproef ui t .

Franke

KERSTSAMENZANG IN DE REMIGIUSKERK
Op zondagavond 18 december a.s. organiseert het koor Soli

Deo Gloria uit Bekveld weer een Kerstsamenzang in de

Remig iuske tk te Hengelo Gld.

Op veler verzoek is ei een zangprogramma uitgezocht van

kerstliederen die men vroeger leerde op de zondagsschool.

Liederen uit de bundel van Joh. de Heer en van "wie zingt

mee".

Ook zingt het koor enkele n i e u w e kerstl iederen. Verder

werkt de muziekvereniging Crescendo mee.

Waneer men van /.ingen houdt dan is men van harte

welkom op zondag 18 december in de Remigiuskerk.

Aanvang 20.00 uur.

THUIS BEST
POSITIE HUURDERS VERSTERKEN
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin

wordt gevraagd de positie van huurders in het overleg met

verhuurders over de huurverhoging te versterken. Het gaat

h ie rb i j om het opnemen van een aantal vereisten in de

Huurprijzenwet Woonruimte. De motie was gezamenlijk

ingediend door PvdA en CDA. Staatssecretaris Tommel

wilde de Huurpri jzenwet eerst per l januar i 1996 aanpas-

sen. De bewindsman heeft nu toegezegd dat eind januari

een circulaire zal worden opgesteld waarin de verant-

woordelijkheden die verhuurders tegenover hun huurders

hebben bij de totstandkoming van het huurbeleid worden

ui tgewerkt . Voor de huurders van Thuis Best maakt dit

allemaal weinig uit. In de met het bestuur van de Huur-

dersvereniging Hevoalgesloten participatie-overeenkomst

vormen het huurprijsbeleid, de jaarlijkse huurverhoging.

huurharmonisatie-en huursomaf spraken vaste onderwerpen
van gesprek. Zo heeft over de huurverhoging per l j u l i 1994

reeds vooraf overleg tussen de Huurdersvereniging en

Thuis Best plaatsgevonden. Op lokaal niveau werken we

dus al zoals de Tweede Kamer gaat wensen. Zo zien we

maarweer.dat we in Hengelo Gld, Vorden en Zelhem zeker

niet achterlopen.

PLANNING VAN HET ONDERHOUD
Het onderhoud van het woningbezit van Thuis Best is een

jaarli jks terugkerende a c t i v i t e i t . Sterker nog, het onderhoud

wordt niet bepaald over een jaar , maar is een zaak van

t i en ta l l en jaren. Jaren van ervaring zijn nodig om zowel

voorde korte, de mii ldel lange eiule lange t e r m i j n te kunnen

vooruitzien. En vooruitzien is noodzakelijk in verband met

de kosten die met het onderhoud zijn gemoeid.

Niet planmatig onderhoud. Woningstichting Thuis Best

maakt een onderscheid in planmatig en niet-planmatig

onderhoud. Onder niet-planmatig onderhoud verstaan we

het verrichten van kleine reparaties, die dagel i jks voor

kunnen komen. De mate waarin ze voorkomen en de kosten

ervan z i jn van tevoren niet bekend. Het betreft d ikwi j l s

reparaties op verzoek van de bewoners, het verhelpen van

storingen aan instal la t ies en ook het eventueel weer in

goede staat brengen van de woningen na huuropzeggingcn.

De jaarlijkse kosten worden op basis van ervaringsgegevens

uit voorgaande jaren opgenomen indeonderhoudsbegroting.

Voor niet-planmatig onderhoud kunnen de bewoners 's

morgens telefonisch terecht tussen OS.00-10.00 uur op de

speciale s tor ingsl i jn . Ook voor storingen bui ten die t i j d e n

kunt u op dat nummer terecht. U krijgt dan het antwoord-

apparaat en hoort met welk nummer u kunt bellen. U k u n t

uw probleem ook op de band inspreken, waarna wij in

dringende gevallen zo spoedig mogelijk contact met u

zul len opnemen.

Planmatig onderhoud. Bij planmatig onderhoud hebben

wij het overal die werkzaamheden waarvan de omvang en

de kosten vooraf zijn te bepalen. Zoals schilderwerk,

vervangen van dakbedekking, asbestverwijdering, ver-

vanging van plafonds, maar ook schoonmaakonderhoud en

inspectiebeuiten aan ins ta l la t ies . Om voor het p lanmat ig

onderhoud tot een ju is te begroting te komen is een bepaald

systeem opgezet. Dat begint vanuit de theorie. Ieder

bouwelement heeft een bepaalde l e v e n s d u u r , zodat op

basis daarvan het moment van vervanging kan worden

ingeschat. Die theoretische gegevens worden periodiek

door on/e ervaren mederwerkers in de p rak t i jk getoetst

door het uitvoeren van een onderhoudsinspectie van de

diverse complexen. Waar nodig wordt alsdan het moment

van vervanging bijgesteld. Alle beschikbare gegevens zijn

in een geautomatiseerd systeem ondergebracht. Op deze

wijze beschikt Thuis Best niet alleen over een onder-

houdsbegroting voor 1995, maar over een aan tic p r ak t i j k

getoetste meerjarenonderhoudsbegroting over de periode

1996 t/m 2019.

Plannen is vooruitzien, ook voor het onderhoud.

40 JAAR B.V. CONCORDIA '54
Vrijdagavond 25 nov. j.l. hield de B.V.Concordia '54 voor

een volle zaal in clublokaal hotel Leemreis te Hengelo Gld,

een fees te l i jke receptie ter gelegenheid van het 40-jarig

jubileum.

Voorzitter F. Hofman opende de avond en heette een ieder

hartel i jk welkom. Hij hield verder geen openingswoord,

maar vertelde dat er een video w as gemaakt, door fotograaf

Ted Buter, waarop de 40 jaar in vogelvlucht de revue

passeerde. Een zeer verrassende presentatie. Een leuk

intermezzo was o.a. het interview met de topbiljarters

Tjorblom Blomdahl en Dick Jaspers.

Dhr. H. van Haaren, voorzitter van het district Doetinchem

ging in zijn toespraak in op de oprichting van de vereniging,

een in i t i a t i e f van Henk Boerman, Gerrit Klein Winkel .

Joop Momberg en Henne Wansink, die hun c lublokaal

jaren hadden bij zaal Concordia. maar door het stopzetten

van het bedrijf, daarna een prima onderdak kregen hij de

f a m. Visser van hotel Leemreis. H i j betrok de beide families

dan ook nadrukkeli jk in de hulde. Vice-voor/itter te Pas

van het gewest Oost bracht de fel ic i ta t ies over en sprak

hierna z i j n zorg uit over de leegloop van v r i j w i l l i g e r s en

kader bij verenigingen. Hij riep op tot krachtige onder-

steuning. Mevr. G. Boerman sprak in enkele woorden haar

felicitaties uit en bracht dank, dat de fami l ie nog altijd bij

het gebeuren van Concordia '54 betrokken werd. Namens

het gemeentebestuur sprak wethouder N. v a n Petersen,

woorden van waardering voor het v e l e werk dat de

veren ig ing verzet om de naam van Hengelo Gld meer

bekendheid te geven.

De beide ere-Ieden Henk Boerman en Gerrit Klein Winkel,

die 40 jaar l id waren en Jan Roelofsen, Gert v.d. Lende.

Henk Hesselink, Johar. van Dijk, Wim Boerman, Wi l l i e

Derksen, Theo Ibink en Jan Pelskamp. die allen meer dan

25 jaar lid waren, werden gehuldigd en kregen ook bloemen

overhandigd.

De fam. Visser. (ierard en Maria, werden door de voorzit ter

voor het voetlicht gehaald. Dhr. Hofman vertelde van de

problemen die ontstaan waren. Na goed en intensief overleg

kon de biljartver. bij Leemreis terecht. Hij dankte dhr. en

mevr. Visser voor de prima samenwerking en overhandigde

hen bloemen. Op haar geheel eigen wijze dankte mevr.

Visser voorde mooie woorden en sprak de wens uit dat de

samenwerking op de zelfde voet zou doorgaan.

Deze receptie, maar u i t e inde l i jk veel meer; de vereniging

vierde het hele jaar feest met o.a. de organisatie driebanden

toeurnooi om het Nederlandse Kampioenschap, het optreden

van Boh Foi Toch, waren het werk van de jubileum-

commissie die bestond uit Wil l ie Derksen, Wim Boerman,

Bennie Bessel ink, Hans Scheerder en René Groot

Bruinderink, die samen met de andere akt ieve leden dit

j u b i l e u m j a a r hadden opgezet.

Voorzitter Hofman ging in zijn slotwoord nog in op het fei t

dat de vereniging een jeugdopleiding wil starten. De heren

Hans Maalderink en René Groot Bruinderink verzorgen dit

(info bij de leden of hotel Leemreis tel. 1274).

Aan het eind van de avond dankte de voorzitter een ieder

voor de komst, de mooie woorden en kado's en sprak hij de

wens uit dat de vereniging op de ingeslagen weg mag

doorgaan.

HEROPENING EN JUBILEUM HARTELMAN MOTOREN
Door z i j n achtergrond in de motorcross werd in 1969 door

Bennie Hartelman een motorzaak opgezet, met als specia-

lisme motorcross-service. Donderdag 24 november j.l. was

het voor de familie Hartelman een blijde dag, want op die

dag werd het 25-jarig jubi leum gevierd en de prachtige

zaak aan de Molenenk te Hengelo Gld heropend.

Onder het toeziend oog van vele genodigden opende wet-

houder H. Meurs de deur door de sleutel om te draaien.

Hierna werd een ieder naar binnen verzocht door ceremo-

niemeester Henk Hogeboom, met het verzoek de achterin-

gang te gebruiken. Wethouder Meurs feliciteerde in z i j n

toespraak dhr. en mevr. Hartelman en de kinderen Berlinda

en Torleif, die beiden volop in het bedrijf meewerken. Hij

wenste hen veel succes met deze motor/aak. Daarna was

het de beurt aan Torleif Hartelman om rijdend op een

crossmotor door een papieren scheidingswand te gaan.

Voorzitter Kreunen van Hamove ging in zijn toespraak in

op de letter H van de familie Hartelman, Hengelo Gld,

Hamove, H 22 (Bennie Hartelman's in t . motorcross-

nummer), Honda en Han (de jarenlange medewerker in het

bedrijf. Hij benadrukte de band tussen de vereniging en de

familie. Ook deelde hij mee, dat Torleif op 23 april 1995

tijdens de in t . races weer op de Varsselring rijdt.

Het was een komen en gaan van mensen die hun gelukwen-

sen kwamen overbrengen. Tot en met zondag h ie ld

Hartelman Motoren een open huis om een ieder in slaat te

stellen een k i j k j e te nemen.

ADVERTENTIE

PAX 1 IN HET NIEUW(S)
Hoofdsponsor GOMA B.V. en subsponsor AHC Staltechniek B.V., twee Hengelose ondernemingen, hebben het

eerste e l f ta l van PAX en de "begeleiders" in het nieuw gestoken.

GO/114
MAATWERK IN PLAATWERK

foto: Hans Temmink

Bovenste rij v.l.n.r.: Frans Wolbrink (dir. AHC), Rolf ten Kate (bestuur) , Henk Boerstal (keeperstrainer) , Ab

Meerbeek (grensrechter) , Jurgen Krus. Timo ten Kate, Ronald Lankhorst, Rob Migchelbrink. ( i e r r i t Wenneker.

Martin Bossenbroek (bestuur) .

2e rij v.l.n.r.: Arie Teunissen (di r . GOMA), Jan Loskamp (dir. AHC), Jan Lammers ( t r a i n e r ) , Harald Gol ink,

Edward Wijkamp. Harald Meerlo, Roger Meerbeek, Lelco Heegt, Jan Oortgiesen (dir. GOMA), Henk v.d. Brink

(voorzitter).

zittend v.l.n.r.: Marcel Radstake (verzorger), LeonTol, Erwin ten Kate, Jeroen Besselink, Marti jn Kle in /.essink,

Frans van Uum. Richard van Halen.

ADVERTENTIE

GARAGEBEDRIJF WIEGGERS BREIDT SPONSORING UIT
Sinds enige jaren is de shirtsponsor van het tweede e l f ta l van de S.V. Steenderen, garagebedrijf Henk Wieggers

uit Steenderen. Onlangs heeft hij de sponsoring uitgebreid. Zo heeft hij de leider, de verzorger en de grensrechter

een schitterend t rainingspak geschonken, /odat ze goed en warm gekleed de voetballers t i j d e n s de wedst r i jden

kunnen begeleiden.

Links op de toto staan v.l.n.r. verzorger Mar inus Roufs, leider Rein Linnebank en grensrechter Theo Giesen inde

nieuwe t ra in ingspakken. Geheel rechts staan de heer en mevr . Wieggers.

Bihac en Bet'lhem

Aarde donker

boort valse hoop de

toekomst de grond in

van een verdeeld land

kwaad en kwaad

vergelden leven en dood

zinloos
uitzichtloos

het nietige

het arme schaap dat

vergeefs een kooi zoekt

schreeuwt om licht

om leven.

Geert Holterveld

DAMMEN week 47

Ook de/e week speelden het I e en 4e team t h u i s . Het I e

on tv ing Brummen, die bovenaan stond, /.ij verspeelden l

punt door gel ijk ie spelen in Hengelo. J. Vos en A. Hoebink

behaalden wins t . H. Vos, G. Hal fman. J. H e u v e l i n k en G.

K rennen speelden gel i j k en H. Luimes en J. Luiten verloren.

DCH 4 won met 6-2 van E i berge n 5. Winst voor E.

Hoebink, M. Derksen en J. Schabbink. J. Wentink verloor.

/owel het Ie als het 4e van DCH staan op de 6e plaats in

resp. de Ie klasse en 4e klasse Oost Gelderland.

Bij het jeugddammen versloeg Stelan Hoebink Geert

Menkveld. Ralph Beening had een gewonnen stand tegen

A r j a n Meulenbrugge. alleen vergat hij naar zijn klok te

ki jken zodat zijn vlag v i e l en hij verloor.

Onderlinge competi t ie:

Voorronden: Y. Schotanus-W. Ei j k e l k a m p 2-0: J. Hei j ink-

A. Blom 2-0; W. Engbers-E. Brummelman l - l .

Finale B: H. Groeneveld-L. Koldenhof l - l .

Finale C: E. Berendsen-A. Versteege 2-0: H. H u l s h o f - G .

Botterman 0-2.

Standen:

Finale A: l . H. /onnenherg 2-4; 2. H. Luimes en J. Vos l-2.

Finale B: l . L. Koldenhof 4-5; 2. W. Fi j k e l k a m p 2-3: J. E.

Hoebink 3-3.

Finale C: l . F. Berendsen 3-5; 2. J. Schabbink 2-4: 3. H.

Hulshof 3-4.

D A M M E N week 48
Voorde 3e klasse Oost Gelderland speelde zowel DCH 2

als DCH 3 een bondswedstr i jd . Beide teams kregen geen

wedsti i jdpunten. Bij DCH 2 die in /evenaar speelden won

J. He i j i nk , maar verloren D. Walgemoet en B. Harkink. H.

/omicnberg, J. Lui ten, Y. Schotanus deelden de punten.

Het 3e t h u i s behaalde slechts 3 bordpunten door H. (iroene-

vekl wins t en G. Botterman remise. H. D i j k m a n . L. Kol-

denhof . Fl. Brummelman en A. Blom verloren.

Jeugd: sneldamcompetitie:

Arjan Meulenbrugge-Ralph Beening 2-0; Arnoud de

G ree l -Geert Menkveld 2-0.

Stand Ie ronde: l. A r j a n 4-K; 2. Arnoud 4-5; 3. Stefan

Hoebink 4-3: 4. Geert 4-2 en Ralph 4-2.

( ) iu le i linge competi t ie :

Finale A: A. Hoebink-H. Vos0-2; H./onnenberg-J. H e i j i n k

l - l ; B . H a r k i i i k - G . H a l l m a n l - l .

Finale B: M. Derksen l - l ; D. Walgemoet-Y. Schotanus l - l .

F ina le C: B. Goorman-W. Fngbers 0-2; H. l l u l s h o l - H . v.

Haaien 2-0: A. Versteege-J. Schabbink 0-2.

Standen:
Finale A: l. H. /onnenberg 4-7: 2. H. Luimes en J. Vos l-2.

Finale B: l . L. Koldenhof 4-5; 2. W. Ei. jkelkamp 3-4; 3. H.

( i roeneveld 4-4.

Finale C: l. J. Schabbink 3-6; 2. H. Hulshof 4-6; 3. E.

Berendsen 3-5.

KERSTVÏERING K.B.O. "ONS GENOEGEN"
Op zaterdag l 7 december houdt de K.B.O. "Ons Genoegen

een Kers tv ie r ing in zaal W i n k e l m a n te Keijenhorg.

Pastor van /anten zal deze middag een sfeervolle boete en

kers tv ie r ing verzorgen met medewerking van het koor

Maria Postel onder le iding van de heer J. T i j i n k .

In de pauze is er koff ie met een tractat ie en is er gelegenheid

voor een praatje.

Daarna worden er mooie dia's over Lourdes gepresenteerd

door het echtpaar Vaanhold onder het genot van een drankje

en een hap je . Aan het slot is er koffie met een broodje

kroket.

Alle ouderen en /onnebloemgasten z i j n v a n harte we lkom.

De eigen bijdrage voorde/e middag is ƒ 7,50 per persoon.

De a a n v a n g is l 3.30 u u r e n de zaal is open om l 3.00 uur.

Het is einde is ± 17.30 uur.

RE VI E EO TOK A M KR A ALS BESTE KOOP
De Revue 410 AF" totokamera is in het decembernummer

van de Consumentengids als beste koop aangemerkt .

De/e volautomatische fotokamera heelt naast een automa-

tische scherpstel l ing, motorisch f i lmtransport en automati-

sche f l i t s als /eer be langr i jk pluspunt een a n t i - r o d e ogen

f l i t s i n s t e l l i n g . ter redukt ie van rode ogen.

De vele mogelijkheden in komhinatie met de hoge kwali-

te i t ten opzichte v a n de /eer a a n t r e k k e l i j k e p r i j s heel t de

Consumentenbond tot de k o n k l u s i e g e b r a c h t dc/c

fotokamera als beste koop te ve rmelden .

De 420 verkoopunten van FotoOuelle z i j n er dan ook /eer

trots opdat wederom uit een test in de Consumentengids is

gebleken dat Revue een /eer betrouwbaar en k w a l i t a t i e f

hoogstaand eigen huismerk is.

Betrouwbaar b l i j k t bijvoorbeeld ook uit het fei t dat op alle

R e v u e fotokamera's een garantie van maar l iefs t twee jaar

wordt gegeven!

Voor meer informat ie kan men terecht bij drogis ter i j I.en

se l ink aan de Kerks t raa t l te Hengelo Gld.
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J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 1374

Wees zuinig op Uw kostbare fiets.
Het is nu tijd voor een grote of kleine

WINTERBEURT
Dit kan bij Fa. Zweverink

lekink 8 - Hengelo Gld.

Wij brengen uw fiets weer in een

OPTIMALE CONDITIE
Wij adviseren zo'n winterbeurt voor

elke fiets van 2 jaar en ouder.

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

De hoofdprijzen (waardebonnen van ƒ 250,--)
van de 3e en 4e trekking van de St. Nicolaas-

aktie van de H.K.M, zijn gewonnen door:

tam. van Lee, Zelhemseweg
tam. Noordzij, Fokkinkweg

Van harte gefeliciteerd.

H.K.M.

De kleurplatenwedstrijd van de H.K.M, is ge-
wonnen door:

Groep 1: Leonie Steenblik, Vorden
Groep 2: Sanne Kolkman, Hengelo Gld
Groep 3: Esther Kempers, Velswijk
Groep 4: Okke Heusinkveld, Vorden

Zij ontvangen een waardebon van ƒ 25,--.

H.K.M.

H.C.R. Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo - tel. 05753-1212

Heerlijke Salades
voor de Kerstdagen uiterlijk bestellen

voor donderdag 22 dec. 12.00 uur!

Salades
voor oudejaarsdag bestellen uiterlijk

donderdag 29 december 12.00 uur!!

Wij wensen u smakelijk eten en
prettige feestdagen.

Fam. Langeler en personeel

ADVERTENTIE

Ad en Marianne gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk.
19 december zijn Ad en Marianne Ridderhof 25 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats wenst het

personeel jul l ie een prettige dag.

Personeel automobielbedrijf Ridderhof
Doetinchem - Hengelo Gld.

PRIJSUITREIKING KLEURWEDSTRIJD RABOBANK
De spaarweek eind oktober van de Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B. A. is ook dit jaar weer een groot succes geweest.
Voor de jeugdige spaarders van 0-4 jaar was er een grabbelton met o.a. knuffels. Voor de jeugd van 4-12 jaar was er een
leuke voorstelling van de Driemaal Dubbeldikke Kinderpretshow. Deze show werd door 350 enthousiaste kinderen
bijgewoond. Ook is er in de spaarweek een grote kleurwedstrijd gehouden. Van de 300 ongekleurde kwamen 145
gekleurde bij de bank terug. Gestreden werd om 3 prijzen in de groepn t/m 4 jaar, van 5 tot 10 jaar en van l O jaar en ouder.
De winnaars zijn van links naar rechts Danny Momberg, Maartje Onstenk en Katje Stienen. Zij ontvingen op 21 novem-
ber j.1. hun prijs (bioscoopbon).

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Voor de kerst te koop kal-
koenen, konijnen, haas, fa-
zant en slachthaantjes, evt.
geslacht. Tevens jonge hen-
nen aan de leg. Goossens,
Voortseweg 6, To ld i jk , tel .
05753-1670. '

Mooie kerstbomen te koop.
Vers u i t eigen kweker i j .
Omorica, 1-2,5 meter, met of
zonder k lu i t . Kwekerij Hen-
driks, Uilenesterstraat 15.
Keijenborg, tel. 05753-1395.

Te koop meerdere soorten
appels en moesappels,
al les van eigen bedrijf, liefst
's middags. I). C'ortumme,
Voortseweg l l , Toldijk, tel .
05753-1558.

KERSTIDEEËN BIJ UW SLAGER
HEERLIJKE KERSTROLLADES
o.a. runder - runderfilet - varkensfilet
h.o.h. rollade

Ossehaas - varkenshaas - cordon bleu
rosbief - snitzeis - kogelbief - haasbief
kalfsoesters - kalfssnitzels

Heerlijke SALADES
Fijne VLEESWAREN
o.a. gebr. rosbief - gebr. rollade
geurige achterham - cassellerrib

ALLES UIT EIGEN KEUKEN

Voldoende IJSTAARTEN en PUDDINGEN
in voorraad

Tevens verzorgen wij

fondue- en gourmetschalen
BIJ AANKOOP VAN ƒ 30,- AAN
VLEES EN VLEESWAREN

een ijstaart voor ƒ 2,50
zo lang de voorraad strekt

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

SLAGERIJ

Nieuwenhuis
KEIJENBORG - TEL. 05753-1320

KERSTDENNEN
al le maten, ('noot Roessink.
Winkelsweg l . Hengelo Gld.

Te koop kumer gashaurd
./' 225.-- en een gas hij/.et-
kat-hel ƒ 75,-. Tel. 05753-
[209.

BIIENHOF STRATEN HAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

THE OUTHERE BROTHERS (U.S.A.) IN DISCO
PAERDESTAL
Op vrijdagavond 16 december a.s. zal in Disco Paerdestal
in /.e l hem een grote bier-party georganiseerd worden.
Tijdens deze avond zal alles in het teken staan van het
produkt bier, zo zal er een I leineken promotie team aanwezig
zijn. In de discotheek zal een speciaal bier buffet worden
opgesteld waar verschillende soorten bier v e r k r i j g b a a r
zijn. Ook zijn de bekende "halve liters pul len" weer ver-
krijgbaar op deze avond. Tijdens de/e avond zal ook weer
de beste dance muziek worden gedraaid door D.J. Vincent.
De hoofdact van deze disco-party zal zijn een optreden van
de uit Amerika afkomstige groep The Outhere Brothers.
The Outhere Brothers bekend van hun mega-hit Don't stop
(wiggle, wiggle). Dit is alweer de derde single van deze
spraakmakende groep. Op vrijdagavond 16 december zullen
The Outhere Brothers tevens hun nieuwe hit "la la la hey
hey" ten gehoren brengen.
Er zijn voor deze avond gratis kaarten te verkrijgen b i j café
Het Witte Paard te Zelhem, Dumphuis in Doetinchem, Free
Record Shop in Doetinchem, videotheek Huur en Kijk in
Hengelo Gld, B1M benzine station in Velswijk, café de
Engel in Steenderen en café d'n olde Kriel in Wichmond.
Ook is er weer gratis disco vervoer. Voor informatie kan

men bellen, tel. 08342-1227.

KLEDING VOOR REUMAPATIËNTEN
Indien er mensen zijn die oude gedragen en nog goed
uitziende kleding hebben, kan men deze bezorgen bij Jan
Tijdink, Sar inkkamp 43 te Hengelo Gld ( te l . 05753-3044).
In Vorden kan men terecht bij G. Voortman. Wiemelink 32.
De opbrengst van de kledinginzameling "Geef Max de zak"
besteed de Reumastichting aan het organiseren van
aktiviteiten voor reumepatiënten.

Wilt u nog

MELK
(VER)LEASEN
Wij zorgen voor een
goede advisering en een
betrouwbare afhandeling.

WIE VERDER KIJKT KIEST VOOR DE

DEALERS VAN HENDRIX' VOEDERS.

hendrix' voeders
FRANS EVERS Keijenborg 05753-4054

KERK EN RADIO
Op Kerstavond en Ie Kerstdag
De Kerstnachtdienst van 22.30 uur in de Lamhertikerk te
Zelhem wordt op Radio Ideaal uitge/onden, een dienst
opgezet in Engelse s t i j l waarb i j de ( ' an tor i j veel bekende
"Christmas C'arols" zal /.ingen, in \\ issel/ang met de kerk-
gangers.

Medewerkenden zijn ds. R. J. ten Have. De organisten K.
van Marie (hoofdorgel) en K. Stok (koororgel) en de
Lamberti C'antorij.

Op Ie Kerstdag om 10.15 uur zal de dienst vanui t de (ïoede
Herder Kapel in de Veldhoek worden uitgezonden. Ds. (\
van Dorp zal in deze dienst voorgaan. Medewerking wordt
verleend door het door "/.ingt den Heere" uit Halle-Heide.
Organiste is mevr. Verhoef f.

Radio Ideaal zendt u i t op de 105.1 FM of 104.S op de kabel.

fiskaal bij de tijd
AUTO VAN DE ZAAK
Inleiding
De auto van de zaak is regelmatig een gespreksonderwerp.
Vaak gaat het daa rb i j om de f i ska le gevolgen van het
hebben van een auto van de /aak. De in dit artikel beschre-
ven regeling is alleen van toepassing op personenauto's die
zowel voor p r i v é als voor zakel i jke r i t t en worden gebruikt.
Werknemer
Als een werknemer v a n zijn werkgever een auto ter
besch ikking krijgt , zijn de f iskale gevolgen daarvan
eenduidig. Bij de aangi f te inkomstenbelast ing van de
werknemer moet 20'/i van de cataloguswaarde van de
betreffende auto bij het inkomen worden geteld. Hierop
mag in mindering worden gebracht de kosten die de
werknemer vooreigen rekening heeft genomen, waaronder
de bijdrage aan de werkgever. De bijtelling is 24% indien
de afstand tussen de woonplaats van de werknemer en de
werkplek meer is dan 30 kilometer.
Ondernemer
Als de auto eigendom van de zaak is. mogen al le kosten ten
laste van de winst worden gebracht. Daar tegenover staat
dat de winst moet worden verhoogd met 2(V/( (24%) van de
cataloguswaarde van de auto. De bijtelling staat voor het
privé-gebruik door de ondernemer.
De ondernemer kan er ook voor kiezen om de kosten zelf
te betalen en voor zake l i j ke kilometers kosten te declare-
ren bij de zaak. Per zakel i jk gereden kilometer mag ƒ 0,57
b e l a s t i n g v r i j vergoed worden. Voorwaarde is wel dat
m i n i m a a l een bedrag ter grootte van 20% van de
cataloguswaarde van de auto als privé-uitgaven overblijft.
Een andere voorwaarde is dat gespecificeerde declaraties
worden opgemaakt.
Uit berekeningen b l i j k t dat in de meeste gevallen de twee
methoden tot dezelfde ( f inancië le ) uitkomst leiden,
l ' i t /onder ing
De bijtelling voor privé-gebruik kan achterwege blijven als
door middel van een sluitende kilometeradministratie kan
worden aangetoond dat de auto minder dan l .000 kilometer
per jaar voor privé wordt gebruikt .
Indien men hierover meer wil weten kan men kontakt
opnemen met ACB Accountants en Belastingsadv iseurs te

Zelhem, tel. 08342-1540.



14.95
19.95

MIARETTO
de originele

AMANDEL-

LIKEUR

21.95
CAP
PERRON
GRMES

CAP PERRON supER,EURES

demi-sec

8.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Kies met de feestdagen „VOOr KWALITEIT"

AMBACHTELIJK EUROSLAGER

Jan Stapelbroek
STAAT ER BORG VOOR

van eigen slacht naar toonbank

Gezond Vertrouwd

uwKERSTROLLADE
vleespakketten, gourmet- of fondueschaal
(voor iedere beurs wat wils) vroegtijdig BESTELLEN!

Volop zuiver biefstuk v.d. HAAS
en onze eigengem. RUNDVLEESSALADE

Lamsvlees voorradig.
Telefoon 05753-1258

Deze week extra:
Braadsaucijzen 1 kg 1O.OO
Rauwe ham 100 gram 2.5O

Heeft u een

BOUWKAVEL
of plannen voor aan- of verkoop van een
bestaande woning,

maak vrijblijvend een afspraak
voor een gratis en onafhankelijk

HYPOTHEEK-advies.
Wij berekenen voor u de meest gunstige lenings-
constructie bij een geldverstrekker die bij u past.

GERRITS-LAMMERS MAKELAARDIJ O.G. B.V.
Spalstraat 31

7255 AB Hengelo Gld

Telefoon 05753 - 3000'

Wij verzorgen graag

voor U de komende

feestdagen

ONZE WELBEKENDE

SALADES
uit eigen keuken.

Bestellen
t.e.m. vrijdag 23 december.

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
St. Janstraat 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1 267

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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roomboter KERSTSTOL groot • klein

Z

O
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m
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z
o

roomboter KERSTKRENTEBROOD vanaf 800 gram "j

roomboter KERSTROZIJNENBROOD vanaf 800 gram
m

£ roomboter KERSTKRANS
E
| roomboter KERSTSTAAF
LU

° roomboter TULBANDEN groot en klein

> KERSTKRANSJES, amandel • suiker
cc
UJ KERSTKRANSEN, amandel - suiker

S SCHUIMTAARTEN ƒ 15,00
UJ

| KERSTTAARTEN

£ vanaf ƒ 12,50 - ƒ 17,50 • ƒ 25,00 - ƒ 30,00

CC
LU

m
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O
Z

Wij wensen U prettige Kerstdagen.

;^vvM

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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m

uw bakker heeft alles ovenvers klaar

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

MARKTZICHT
CAFÉ - BAR - ZAAL
BLEEKSTRAAT 3 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1340

* Veel plezier! * Fijne feestdagen

* Een nieuw jaar!

* Wij doen ons best

SALADES voor de Kerstdagen vroegtijdig bestellen!!

Feestjes bouwen, groot of klein,
dat is bij Jan en Lenie hardstikke fijn!

JAN EN LENIE WOLBRINK
In onze mooie ZAAL (tot 200 personen) kunt u
geweldig feest vieren.
Komt u maar eens, graag vroegtijdig bestellen om
teleurstelling te voorkomen.

Kerstavond 18.00 uur gesloten
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur
Oudejaarsdag POTBILJARTEN
Oudejaarsdag 18.00 uur gesloten
Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur

KERKSTRAAT 6

Dinsdag 13 december
staan wij weer voor U klaar
in onze (vernieuwde) winkel.

Let op onze

scheme aanbiedinaenü

Groente en fruit reklame:

grote RODE KOOL per stuk 0.98
4 kilo GOUDREINET 5.98
BILDSTAR (baal 20 kilo) 14.50
BINTEN (baal 20 kilo) 13.50
ELSTAR, GOUDREINET of
KARMIJN per kist 9.98

Rauwkost reklame:
HONOLULU 100 gram 1.25
BLEEKSELDERIJ-KAAS

100 gram 1.25

Vrijdag PIZZADAG

NOTEN tropical melange
pakje 2.50

verse DOPPINDA'S
500 gram 2.50

Tot ziens.

Onze slijterij is rijkelijk

gesorteerd in

Relatiegeschenken

% Uw slijter

Leemreis
Spalstraat 40
Hengelo Gld.

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 b (Molenhoek) - 05753-3460

WIJ KUNNEN MET DE KERSTDAGEN BIEDEN

verse vis
Tong/Filet - Sliptong - Tongschar
Zalm - Zalmforel - Forel - Tarbot
Kabeljauw!ilet - Schol - Krab
Kreeft-Haring

kantklarevis
Gerookte zalm - Ger. paling/filet
Hollandse garnalen
IJslandse garnalen
Gerookte forel filet
Gerookte heilbot/filet
Salades voor op toast
Zalmsalade - Tonijnsalade
Krabsalade
Visconserven
Haring in marinade

Tevens verzorgen wij ook

visschalen met vishapjes
v.a. ƒ 50,00

met o.a. gerookte zalm, haring, garnalen enz.

WIJ WENSEN U

Ift Prettige feestdagen
CXENMOeK *» ^



Feestelijk gilet
met borduur.

Blouse met
boomschors-

effect.

U KENT TOCH OOK
ONZE VASTE KLANTEN

VOORDEELKAART

J.F. Oltmansstraat 2 Steenderen Telefoon: 05755-1264

TRENDY
& FRIENDLY

l
;
.lkc elüi» weer (o! geen weer) staat-ie voor je klaar:

de ( ia /e lk- 'Trendy.

l l i j houdt van km» en hard werken en x.eurt nooit.

De lak is net als hij al le andere Ga/elles gehard, de x.it

onvermoeibaar, het frame en de vork voor K) jaar

gegarandeerd.

GAZELLE FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN.

RIJWIELEN • BROMFIETSEN

REPARATIE - INRICHTING
ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278
GAZELLE

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

Film+ontwikkelen+foto's 10x15
DRIE-IN-EEN FILM

All-in-film
200 ISO

_12 opnamen
De film ter

ontwikkeling
inleveren voor

OTO'S ZIJN Bijna 6
FotoQuelle

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld.

Maak de feestdagen
extra gezellig

en haal een

B O R R E L

W l J N T J E
vanHERFKENSinhuis!

Want U weet het toch,
onze kwaliteit is prima.

Prettige feestdagen worden u gewenst door

HOTELHERFKENS
Z.-E.weg 64 - BAAK- Tel. 05754-1252

Bestellingen worden thuisbezorgd.

OOK BIJ ONS, OP BESTELLING

heerlijke SALADES
Diners in diverse prijsklassen

Kerstavond 8.00 uur gesloten
1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend

r CAFE-RESTAURANT-ZAAL

Gevraagd oppas voor 3 k i n -

deren, leeft i jd 2 tot 4 jaar.

voor vrijdagochtenden inval .

Tineke Tiesinga. te l . 05753-

4127.

Te koop ronde cl. eiken eet-
hoek met 4 leren beklede stoe-

len. Tel. 0X340-32 102.

Te koop Ford Kscort l.6 ( J L
b.j. 1982, km. 142.000. APK
mei *9S,get. glas, trekh.,spoil.,
radio/eass.. reeent, nw. u i t -

laat , sehokd.. banden, ontst.

Vraagprijs ƒ l 750,--.

Tel. 05753-1032 ('s avonds)

05700-48315 (overdag).

Gezoeht werk in de huis-
houding, omgeving Told i jk .

Brieven onder no. 50, bureau

de Reclame.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Te koop kerstbomen vanaf

ƒ 6.50. (i. Rcgelmk. Vorden-

seweg 36. Hengelo ( l i d . te l .

08356-81X95.

'Engel"

l

* HEEFT U NOG WAT TE VIEREN IN 1995?

+ 1e Kerstdag gesloten

+ 2e Kerstdag dineren in kerstsfeer

Reservering gewenst
* Ook staan wij weer voor U klaar met onze

welbekende salades en puddingen

STEENDEREN - TEL. 05755-1203

GLAS-VERF-BEHANG

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

KERSTBQOMVERLICHTING
voor Binnen en Buiten

(diverse uitvoeringen)

VjBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 DKCKMBKK 1994

Remigraskerk
10.00 uur ds. A. B. H l hert Kindernevendienst

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkcrk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uu r ds. R. J. ten Have

K.K. Kerk Hengelo Gld
/aterdag 17 deeemher 19.00 uur Euehar is t iev ier ing

Zondag 18 deeemher 10.00 uur Eucharis t ievier ing

Woensdag 21 deeemher 19.00 uur Boeteviering m.m.v. het

gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19. (K) uur Weekeiuh icrmg:

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds l1).30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eueharistieviering.

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

dageli jks Rozenhoedje om 18.30 uur .

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is u i t s lu i tend hedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus n ie t te hellen!

1 6 - 19DECEMBKR
Dr. Koning, tel. 1266

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

morgen 08.00 uur en is uitsluitend hedoeld voor spoedgevallen.

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

2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan I . Hengelo Gld, tel. 1266.

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

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
()peningstijden: maandag t .e.m. v r i jdag 8.00-12.30 u u r e n 13.30-

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

Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, hu i l en de

openingst i jden om 17.30 uur in leveren.

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

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

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

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

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 . (M) tot 1 2 . ( K ) uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 l l

Hulpdienst
mevr. R i j p k e m a . te l . 2439 en mevr. Luhhers.tel . 2766. In Keijen-

horg mevr. Hakvoort . tel. 2317 en mevr. van Aken. te l . 2627.

Netwerk Thuis/org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen 09.00 en 12.00

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

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruis werk, gezinsverzorging en thuiszorg winkel. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 e t /mm)

Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie. Vorden, tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem. tel. 08342-21 5 l

spreekuur maandag t/m v r i jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag v oor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddeling hij

problemen, hel (dagelijks van 19.00-20.00 u u r ) tel . 08330-

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

Vrijwil l ige Thuis/org. t e l . 08340-35000. d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar . te l . 05754-1351

Pedicure
Y. Ahhink. Toldijk. tel. 05755-1386

L. Evers-Jansen, t e l . 2515

H. Ot tenherg . te l . 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakc imarksed i jk 15. 7223 KJ Baak. tel.

05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hu lpd i ens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. 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.(X) uur

vrijdag 15.00-20.30 uur


