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INKOMSTENBELASTING
2009 AANGIFTE
Betaal niet teveel aan de fiscus!
Maar ook niet aan uw accountant,
belastingconsulent of boekhouder.

Onze tarieven:
Aangifte inkomstenbelasting 2009
e 45.- excl. 19% b.t.w.
Maak tijdig een afspraak met ons!
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Zilver voor
Anne Hövels
in Brazilië

Financieel Economisch Adviesbureau

Timmermans & Partner b.v
Telefoon 0545-29 54 25 of ‘s avonds 0545-47 41 14
0545-47 47 22 of 0545-47 68 39
Parallelweg 82, 7161 AG Neede

XKLUSIEF VOOR
IEDEREEN
Bas Haafkes heeft twee rechterhanden, gaat graag om met mensen en
houdt er niet van om de hele dag hetzelfde te doen. Deze kenmerken
komen hem goed van pas in zijn bedrijf dat hij twee jaar geleden
startte: Xklusief, een klusbedrijf voor iedereen die een
handige hulp nodig heeft. En
het maakt hem niet uit of het
een klein klusje betreft of een
uitgebreid(er) project, van schilderijen ophangen tot badkamers
verbouwen of tuinhuizen timmeren,
hij komt en gaat aan het werk. Bovendien is Bas er de man naar om
iets extra's te doen voor zijn klanten, een vrouw die na de dood van
haar man een paar werkzaamheden te doen heeft maar ook nog allerlei spullen naar het grof vuil afgevoerd wil hebben, krijgt er dat laatste als service bij. Behalve een sociaal mens is Bas ook iemand die
perfect werk wil leveren. Een mooie
combinatie voor een klussenier,
want wie wil er niet graag iemand over de vloer die meedenkt, meehelpt en zijn werk
zo achterlaat dat je er blij
van wordt? Zeker in deze tijd
dat mensen eerder in hun huis
het een en ander gaan opknappen
dat iets nieuws gaan kopen is het fijn
om een adres te hebben voor dit soort werk. De meerwaarde van zijn
bedrijf zit hem in het bieden van extra oplossingen (de keuken wordt
vernieuwd maar hij zorgt ervoor dat u wel kunt blijven koken dus
eten thuis) en het nakomen van afspraken. Het voorjaar breekt aan,
dus tijd om de buitenboel bij u eens onder de loep te nemen. Schilderwerk en schoonmaak van houtwerk en goten Bas Haafkes doet het
allemaal, net als tuinhekken maken of een prieel.

Voor wie de lentekriebels krijgt en straks wil genieten van
zijn tuin is dit het goede moment om een lijstje te maken en
Bas te bellen. Via zijn site, www.xklusief.nl of email,
info@xklusief.nl is hij tebereiken maar ook mobiel,
06 - 13309595. En mocht u inbraak- of waterschade hebben op zich al vervelend genoeg - voor noodreparaties kunt u ook
bij hem terecht, binnen 24 uur zelfs!
Dan kunt u weer veilig gaan slapen, een hele geruststelling
na zo'n nare ervaring.

NEEDE - Direct na Skills Masters in Ahoy' in Rotterdam is de Needse Anne Hövels
(Gastvrouw-Restaurantservice) naar het Braziliaanse Rio de Janeiro gevlogen om
daar van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 maart mee te doen aan de WorldSkills Americas. WorldSkills Americas zijn de vakkampioenschappen voor de landen uit
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Ze won daar in haar vakgebied de zilveren medaille. Hövels, student aan de Cas Spijkers Academie in Almelo, deed al eerder mee
aan vakwedstrijden Gastvrouw- Restaurantservice. Zij werd in 2009 nationaal kampioen en kwam uit voor Nederland bij de WorldSkills 2009 in het Canadese Calgary.
Daar won ze de medal of excellence. (foto: Skills Netherlands)

Doelpuntenmaker Merijn Roos van het eerste zaterdagelftal van FC Eibergen in duel met een
Deventer tegenstander van De CJV'ers.
FOTO: FC EIBERGEN

Geen goede partij
EIBERGEN/DEVENTER - Vooraf had menigeen getekend voor
een gelijkspel tegen De CJV’ers
en achteraf had ook iedereen
vrede met de 1-1 uitslag. Het
was alleen teleurstellend dat het
zaterdagteam van FC Eibergen
een strafschop werd onthouden
in de slotminuten.
Van beide kanten probeerde
men te voetballen, maar het
spelniveau was in de eerste helft
te pover van beide kanten. Zowel de bezoekende als de thuisploeg speelde op de lange bal,
maar dat lukte van geen kant.
Toch was de Eibergse ploeg in
de eerste helft de gevaarlijkste
en kwam het terecht op voor-

sprong, doordat Merijn Roos
zich uitstekend vrij liep in het
strafschopgebied. Hij werd prima bediend door Christiaan
Krabbenborg en klaarde het
karwei koel. Dit betekende de 0-

FC Eibergen
speelt gelijk
tegen CJV'ers
1 voorsprong. Dit was ook de
ruststand.
Beide ploegen speelden om de
tweede plaats die rechtstreeks
toegang geeft tot de tweede
klasse. De angst van beide ploe-

gen om te verliezen was groot,
vandaar dat het geen moment
een goede partij werd voor de
objectieve toeschouwer. In de
tweede helft kwam de ploeg uit
Deventer enigszins gelukkig
aan de gelijkmaker uit een goed
genomen vrije trap die caramboleerde tussen paal en Berry
Degenaars en uiteindelijk werd
ingeschoten: 1-1. De betere
ploeg was die uit Eibergen,
maar de Deventenaren bleven
dreigend zonder dat ze geweldige kansen creëerden.
Zaterdag 27 maart speelt FC Eibergen thuis tegen DVO ‘71 uit
Almelo. Ook dit is een kandidaat voor een promotieplek.

