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Resultaten

Huurinkomenstabel
Bent u

< 23 jaar

en bestaat
uw huishouden
uit:

En bedraagt uw
gezamenlijk
inkomen 2009
in :

t/m 19.670,vanaf 19.671,-

1 persoon

t/m 25.339,vanaf 25.340,-

2 personen

3 of
meer personen
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t/m 25.339,vanaf 25.340

dan kunt
u reageren
op woningen
met een
huurprijs in :
t/m 357,37
alle woningen
t/m 357,37
alle woningen
t/m 357,37
alle woningen

Woonbon
d.d.

aantal inschrijfreacties datum

Eengezinswoning
Amaliastraat 23

09-06-2009

96

04-11-2003

Willem v Konijnenburgstr 15 05-05-2009

84

25-03-2007

Etagewoning

Reageren via internet kan ook via
Onze gezamelijke website:
www.wooninfohengelo.nl
Uitknippen en tijdig inzenden of afgeven
Registratienummer: ..............................................

Bosmansweg 33

16-06-2009

99

18-11-1999

F. Zernikestraat 189

16-06-2009

46

27-07-2000

F. Zernikestraat 44

23-06-2009

25

29-08-2006

Goudenregenstraat 68

23-06-2009

62

06-05-2007

Nico Werkmanstraat 15

09-06-2009

27

16-01-2008

Pythagorasstraat 37

23-06-2009

51

02-11-2007

Pythagorasstraat 5

12-05-2009

78

24-07-2007

Theresiastraat 32-2

16-06-2009

65

19-10-2007

Theresiastraat 7

19-05-2009

52

16-10-2007

Wethouder Kampstraat 155 09-06-2009

82

22-03-2006

.................................................................................

Voorletter(s) + naam: ............................................
.................................................................................

Straatnaam + huisnummer: .................................
.................................................................................

Postcode + Woonplaats: ......................................

23 t/m
64 jaar

1 persoon

t/m 20.975,Vanaf 20.976

t/m 511,50
alle woningen

55+
Piet Heinstraat 136

23-06-2009

3

03-02-2004

Via urgentiecommissie

2 personen

t/m 28.475,Vanaf 28.476,-

t/m 511,50
alle woningen

Amaliastraat 11
Overige toewijzingen

3 of
meer personen

t/m 28.475,Vanaf 28.476

t/m 548,18
alle woningen

geen
Ten onrechte gepubliceerd
geen

> 65 jaar

1 persoon

t/m 19.800
Vanaf 19.801

t/m 511,50
alle woningen

2 personen

t/m 27.075
Vanaf 27.076

t/m 511,50
alle woningen

3 of
meer personen

t/m 27.075
Vanaf 27.076

t/m 548,18
alle woningen

.................................................................................

Deze woonbon moet uiterlijk maandag
aanstaande om 12.00 uur in het bezit zijn van
Welbions of Twinta Wonen.

IK HEB BELANGSTELLING*
VOOR DE WONINGEN:
(*De foto toont niet altijd de aangeboden
woning, maar kan een afbeelding zijn van
hetzelfde type)
Druk- en zetfouten, huurprijzen en datum
beschikbaarheid zijn onder voorbehoud.

Advertentienummer:

Advertentienummer:

Advertentienummer:

Advertentienummer:

>> www.wooninfohengelo.nl

Even níet geleefd worden
HENGELO - Anita Bosch
(48) uit Hengelo heeft haar
vakantie al achter de rug. In
juni is ze met haar gezin elf
dagen naar Spanje geweest.
Ze blikt met alle plezier
even terug op een bijzonder
geslaagde vakantie.

Koffergeheimen
Op de stoep van de VVV
aan de Nieuwstraat vroegen wij mensen naar de
inhoud van hun vakantiekoffer. Deze week aflevering 1 uit deze zesdelige
serie. Anita - samen met
haar man Geert eigenaar
van snackbar Woolderes heeft haar vakantie al achter de rug. "Boeken? Ik
neem meestal alleen wat
puzzelboekjes en enkele
‘foute’ romannetjes mee,
heerlijk!"

Bestemming?
Estartit, Spanje, dat ongeveer 80
kilometer onder de Franse
grens ligt.
Met wie?
Met mijn man Geert (49), onze
zoon Erwin (26) en onze dochter Patricia (24)
Waarom die bestemming?
Waarom gaan mensen naar
Spanje? De zon, zee, het
strand en… duiken. Zowel
Geert als Erwin zijn fervente
duikers. En als de heren dan
onder water waren, zaten
mijn dochter Patricia en ik op
het droge. Heerlijk op het terras met koffie en appeltaart.
Zo was iedereen blij. Ook zijn
we nog een dag naar Barcelona geweest, wat wij allemaal
een schitterende stad vonden.
Welke boeken gingen er mee?
Wij zijn geen van allen grote lezers. Ik neem meestal alleen wat
puzzelboekjes en enkele ‘foute’
romannetjes mee, heerlijk!
Welke muziek?
Een MP3 met liedjes is wel meegegaan. Mijn smaak is op zijn
zachtst gezegd divers: van Rammstein tot George Michael.

gaan, dus we hadden enkel de
nodige broodjes en drinken
mee voor onderweg. In Spanje wachtte een fijn hotel met
half pension op ons, dus meer
proviand was niet nodig.
Wie krijgt een kaartje?
Wij sturen geen kaartjes; zijn
we jaren geleden al mee gestopt.

Anita Bosch (rechts) en haar dochter Patricia waren in juni elf
dagen in Spanje. "Wat we daar níet gemist hebben? De gehaastheid van het dagelijkse Nederlandse leven."
FOTO: HARRY BROEZE
Geert houdt meer van Nederlandstalig en Erwin… tja, dat is
meer van die ‘pong pong’ muziek.

van boven de 30 graden was
pakken niet zo moeilijk. Makkelijke, luchtige kleding en natuurlijk badkleding.

Welke kleding?
Met een constante temperatuur

Nog proviand?
We zijn dit jaar met de bus ge-

Politie Twente lost
achttien inbraken op
HENGELO - Een team van
de politie Twente heeft
een groot onderzoek afgerond, waarbij achttien
woninginbraken en twee
diefstallen van auto’s zijn
opgelost.
Dertien personen zijn gedurende het onderzoek aangehouden. Op 31 maart waren
al vier van hen opgepakt. Het
gaat hier om de 30-jarige
hoofdverdachte uit Hengelo,
een man uit Vroomshoop van
28 en een man en een vrouw
uit Enschede van respectievelijk 25 en 23 jaar. Van hen zitten naast de 30-jarige hoofdverdachte ook de 28-jarige
man uit Vroomshoop en de
25-jarige Enschedeër nog in
voorlopige hechtenis. Het
merendeel van de achttien nu
opgehelderde woninginbraken is in Hengelo gepleegd.
Het onderzaak startte eind

2008 na een inbraak in een
woning aan de Floresstraat in
Hengelo. Het slachtoffer was
net haar man verloren door
ziekte en de inbreker nam ondermeer een ketting met de
vingerafdruk van de overledene mee en een mobieltje
met daarop zijn laatste voicemail. De ketting en de telefoon zijn teruggevonden, een
camera met daarop foto's van
de laatste vakantie van het
echtpaar niet. Bij deze, maar
ook bij de andere inbreken,
kwamen de dieven vaak binnen via kleine raampjes en
bovenlichtjes. De buit bestond ondermeer uit flatscreentelevisies, laptops, camera’s, geld en sieraden. De
goederen werden vaak doorverkocht. Tevens werden er
door de groep twee personenauto’s gestolen, een in
Deventer en een in Meppel.
Beide voertuigen werden
'omgekat' teruggevonden.

Wat/wie gaat u missen?
Ik had iedereen die ik zou
kunnen missen bij me.

U vraagt, Gerben
Mourik 'draait'

Wat/wie absoluut niet?
Zowel Geert – die kraanmachinist is – als ik hebben veel
plezier in ons werk, dus dat
was het niet. Als ik dan toch
iets moet noemen: het geleefd
worden en de gehaastheid
van het dagelijkse Nederlandse leven.

HENGELO - De serie orgelconcerten in de Lambertusbasiliek eindigt op zaterdag
18 juli. Organist is dan Gerben Mourik (Gouda, 1981).
Hij won al vele grote prijzen
met z'n improvisaties. Mourik produceerde diverse cd's
met uiteenlopende literatuur

en improvisaties. Hij is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente te Oudewater. Tijdens het concert zal
de nadruk uiteraard ook liggen op het improviseren.
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, collecte bij de
uitgang.

