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LA
dinsdag 13 augustus 1992 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.
Fuldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

RIBLAPPEN
500 gram 8.95
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk 1.1S

BOERENLEVERWORST

100 gram 1.05

CORNEDBEEF

100 gram 1.70

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bloemen
verkoopkas

Erica heide voor kamer en tuin
f 3.95 per stuk 3 voor 10.--

Rieten mandje
met 3 Kaaps viooltjes 7.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

fe&Klein
^Westland

HENGELO GLD

tel 1054

Kerkstraat 6

Hollandse BLOEMKOOL 1.

3 kg Hollandse APPELS 4,98

Uit de KAASHOEK:

OUDE KAAS 1 kg 13.75

BOEREN BELEGEN
500 gr 7.50

GOUDSE LIGHT 30+ belegen
500 gr 7.50

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

KERRYSALADE 500 gr 5.95

Pittige BLEEKSELDERIJ
500 gr 5.95

Piano- • orgel- - keyboard-
synthesizerles

Muziekschool

H A N S S C H E E R D E R
de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld
Tel. 05753-2974

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

7.65

9.95

RUNDERWORST
500 gram

Magere BIEFPLAPPEN
500 gram

ü

Wij zijn met vakantie van

24 aug. t.e.m. 7 sept. {
=

Dinsdag 8 sept. staan wij weer voor u klaar j
s=

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

INY'S
ANSSCHOOL

INSCHRIJVING
voor beginners, gevorderden, gehuwden en verloofden

Wij geven les in de moderne dansen, de standaard dansen

en de Latijns-Amerikaanse dansen.

Inschrijving Keijenborg / Hengelo:

Op donderdag 20 augustus a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in
zaal Winkelman te Keijenborg.
Gelieve bij inschrijving ƒ 70,-- te voldoen.

Voor informatie en inschrijving kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443-75102.

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51
7141 EK Groenlo
tel. 05443-75102 of 05440-64914

DANSLESSEN
Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden

Heeft u interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even:

federatie Danste/aren Organisaties05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. HOC K öt HOI l

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:
maandag 24 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Langeler.

HALLE:
woensdag 26 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Nijhof.

Inschrijfkosten ƒ 10,00.

[SwiNGiNG WORLD
DANSEN'LEVEN'LACHEN

" Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma.

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden.

Dansstudio
**«iVjJ . •

'«••••t»

K A A K
LICHTEN VOORDE Patronaatstraat 18, tel. 05443 - 71809

HENGELO - GELDERLAND

Nieuw in Hengelo
PRACHTIG KOEKJESBLIK met
tekening van het BLEEKHUISJE

* kleuren blauw-wit en bordeaux rood-wit

* Nieuw nu ook met de originele "Hengelse

Huuskes" verkrijgbaar een heerlijk roomboter-

koekje in de vorm van het bleekhuisje

* Leuk om te hebben of om te geven bij bijv.

verjaardagen, recepties, huwelijken,

als souvenir van Hengelo.

Alleen verkrijgbaar bij

BAKKERIJ KREUNEN
speciaalzaak in brood en banket
Tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

Na een fijne vakantie gaan we weer fris het
komende seizoen tegemoet!
De nieuwe babykleertjes komen er weer
aan, dus moeten de zomerrestanten nu echt
plaats maken voor de nieuwe kollektie!

Daar zolang de voorraad strekt, van wat al
. afgeprijsd is:

2 halen • 1 betalen
Tot ziens bij

GISBERGEN
woninginrichting

J| textiel en bobymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld

studiehuis
Cursus spelling voor volwassenen
Werken aan spellingproblemen: d en t, meer-
voudsvormen, bijv. nw, ei en ij, c en k, lees-
tekens enz.

Start: 2 steptember
Duur: 12 weken
Kosten: f 40.—
Plaats: Hengelo Gld
Info-avond: 26 aug., 19.30 uur, „Ons Huis",
Bleekstraat 7, Hengelo Gld
Docent: Laura Stork

Inl.: Studiehuis Doetinchem, tel. 08340-42343



MARTIN WEUSTENENK
en

KARIN LAUCKHART
gaan trouwen.

Zij geven elkaar het "ja-woord" op don-
derdag 27 augustus om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op de receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in zaal "de En-
gel", Dr. A. Ariënsstraat l te Steenderen.

Ons adres blijft:
Sarinkkamp 37,
7255 CX Hengelo Gld.

Wij vliegen het geluk tegemoet!

RENé MULLINK

en

ANITA WAENINK

willen elkaar het „ja'-woord" geven op

vrijdag 21 augustus a.s. om 13.30 uur

in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van het

huwelijk vindt plaats om 14.15 uur in

de parochiekerk van St. Jan de Doper

te Keijenborg.

Dagadres: zaal Winkelman, St Jan-

straat 3 te Keijenborg.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur.

Toekomstig adres:

OttenkampWeg 12, 7256 BG Keijenborg.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, gelukwensen, bloemen
en kado's, dite wij mochten ontvangen bij ons
huwelijk en deze tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Het was beregoed!

BERT EN JOLANDA WISSELS

Riefelterdijk 2,

7255 KN Hengelo Gld.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken die ons
40-jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt, op welke wijze dan ook.
Heel heel hartelijk bedankt.

HENK EN FIENE BERGERVOET

Gietelinkdijk 7,
7255 MH Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen, kado's en
kaarten dte wij mochten ontvangen bij ons
4(Kjarig huwelijk.

Het is voor ons een onvergetelijke, irooie dag
geworden.

BERNARD EN REINA WUNDERINK

Toldijk, augustus 1992.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan
mijn inniggeliefde vrouw, onze zorgzame moeder, groot-
en overgrootmoeder

LAMBERTA JOHANNA MAALDERINK

echtgenote van Herman Lebbink

op de leeftijd van 88 jaar.

Hengelo (Gld.), H. Lebbink

Ruurlo, H. Uenk-Lebbink
J. Uenk

Hengelo (Gld.), L. J. Regelink-Lebbink
R. Regelink

Zuidlaren, G. Lebbink
M. A. Lebbink-Pelgrum

klein- en achterkleinkinderen

7255 DK Hengelo (Gld.), 8 augustus 1992.
Beukenlaan 25.

De begrafenis heeft donderdag 13 augustus in besloten
kring plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo (Gld.).

OPRUIMINGSFINALE

NU de hele

zomerkollektie

HALVE PRIJS

Schröder
bij de kerk

1917 1992

sportver. KEIJENBURGSE BOYS

te Keijenborg

Opgericht 11 juli 1917

Het jubileumcomité van dte sportvereniging
Keijenburgse Boys te Keijenborg, heefl de eer
U mede te delen dat het bestuur van genoemde
vereniging zaterdag 22 augustus a.s. van 14.00

tot 16.30 uur in café-restaurant Wmkelman,
Sint Janstraat 3 te Keijenborg zal recipiëren
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
dte vereniging.

Het jubileumcomité

UW HENGELO (GLD.)
De repetities van het bejaardenkoor

JONG VAN HART
worden hervat op donderdag 20 augustus.

Wij zingen van 16.00-17.00 uur in "Ons Huis".

Nieuwe leden van harte welkom.

Chr. gem. zangver. ,EXCELSIOR'
TOLDIJK

HERVATTING repetities

op dinsdag 25 aug. a.s.
om 20.00 uur

Nieuwe leden hartelijk welkom

studiehuis
Cursus schriftelijk formuleren

voor volwassenen

Werken aan:

persoonlijke en zakelijke brieven
creatieve teksten schrijven
notulen en verslagen

Start: 2 september
Duur: 12 weken
Kosten: f 40.— (incl. materiaal)
Plaats: Steenderen
Info-morgen: 26 aug., 9.30 uur, „Het Ankter",

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen
Docent: Helmy Kanters

Inl.: Studiehuis Doeünchem, tel. 08340-42343

Ook nu is er weer gelegenheid tot het volgen
van:

KNIP-en NAAICURSUS
Ook voor de fijne kneepjes van het vak
Eventueel mot PATKOONTEKENEN

Informatie bij:

DORIE TOLKAMP-BEIJER
Pastoriestraat 30 - Keijenborg
TeL 05753-2923

't Is weer volop FRUITTIJD!
NU:

DISCOVERY - JAMES GRIEVE

Handperen TRIOMPHE DE VIENNE

Uitstekende kwaliteit door M.B.T. (milieubewuste
teelt)

Tevens prima

CONSUMPTIE-AARDAPPELEN

Openingstijden:

Maandag gesloten

Dinsdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
18.00 uur

Woensdag gesloten

Donderdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot

18.00 uur

Vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
18.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot
16.00 uur

„Natuurlijk lekkerder"

Fruit bed rijf Horst i nk
Prinsenmaatweg 3

tel 05755-1643
b.g.g. 1243

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

ENE l N K

•• H GLAS-VERF-KHANG

Zondag 23 aug.

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond. Tel. 05754-1285

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spuistraat 13, Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerl]

tuinaanleg

hoveniersDedrïjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

ZO 23 AUGUSTUS A.S.

JUBILEUMWEDSTRIJD

KEYENBURGSE BOYS 1
•

PAX 1
ter gelegenheid van het

75 JARIG BESTAAN

van vv KEYENBURGSE BOYS

aanvang: 114.3O uur entree:f 3,OO p.p.

jeugd t/m 15jr:f1,OO

sfeermaker HANSKA DUO

Als voorwedstrijd

KEYENBURGSE BOYS A1

PAX A1
aanvang:11.3O uur

Fa. Stapelbroek & Jansen]
XI M/ IX \^

Constructie en serie laswerk
Prefab wapening Stalen mallen

Hoofdsponsor .*

RONDJE
BUITENLAND Oebaktef

die ze»
elke dag
vers bakt

* Belgische Fruitwafels,

met vers f ruit • •<

NIEUW:

* Mexicaanse Maisbroodjes,

ehaien 5 betalen
* Zwitsers gebak, kersen, aardbei,
citroen enz. heerlijke bavaroiseschnitt,

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

De zaak voor mensen met smaak!

TE KOOP z.g.a.n.

KAWASAKI type KZ 305 LTO
(chopper) 1988, km.-stand 5000 mijl
Vaste prijs f 5250.—

Tel. 05753-2616, na 18.00 uur

SNITZELS

HAMWORST

NAGELHOUT

100 gr 1.60

100 gr 1.50

100 gr 3.25

Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

G€M€€NT£ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK
********************

COLLECTEN j BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

Volgens het collecterooster 1992 worden

tot 22 augustus 1992 geen collectes ge-

houden.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.

De hinderwetstukken liggen in het ge-

meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,

ter inzage op werkdagen van 08.30 tot

12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag

van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de

bibliotheek, Sterreweg 14.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot

bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,

toestel 26.

BOUWVERORDENING

N A D E R E R E G E L E N BOUW-

V E R O R D E N I N G

Burgemeester en wethouders van

Hengelo brengen ter openbare kennis,

dat met ingang van 15 september 1992

gedurende drie maanden voor een ieder

ter gemeente-secretarie, afdeling

Grondgebiedszaken ter lezing is neerge-

legd:

Het besluit van burgemeester en wethou-

ders van 28 juli 1992 met bijlage tot wijzi-

ging van de nadere regelen behorende bij

de bouwverordening.

Het besluit met bijlage is tegen betaling

der kosten voor een ieder verkrijgbaar.

Voormeld besluit treedt in werking op 18

september 1992.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om

op de aanvraag van de heer R.H. Pelskamp, Koningsweg 5 te Hengelo voor een

nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Hinderwet voor een

fokzeugenhouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie 1, nrs.

513, 514, 286 en 267, gelegen aan Koningsweg 5 te Hengelo positief te beschikken

onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikking en de aanvraag liggen op het gemeentehuis, afdeling

Grondgebiedszaken, Raadhuisstraat 20 te Hengelo ter inzage van 19 augustus tot 2

september 1992 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de

bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen

de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van

de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is

geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet

bekend te maken.

Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

Hengelo, 18 august'js 1992.

| RAADSVERGADERING |

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 25 augustus

1992, des avonds om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De agenda voor

deze vergadering is als volgt:

1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 28 juli 1992.

3. Ingekomen stuk<en, mededelingen en spaaragenda.

4. Voorstel tot vaststellen van verordeningen regelende het beheer van de gemeen-

telijke begraafplaats oude en nieuwe gedeelte.

5. Voorstel tot het innemen van een standpunt met betrekking tot herziening wgr-

gebiedsindeling provincie Gelderland.

6. Voorstel tot wijziging van de verordening behandeling Arob-bezwaarschriften.

7. Voorstel met betrekking tot de concept-begroting 1993 en het programma 1993 van

de Schooladviesdienst Oost-Gelderland (SADOG).

8. Voorstel met betrekking tot de jaarrekening 1990 van het Samenwerkingsverband

Oost-Gelderland (S.O.G.).

9. Voorstel tot instemming met de 6e begrotingswijziging 1992 van het S.O.G., inzake

de preventieve gezondheidszorg.

10. Verdaging beslissingstermijn bezwaarschrift van de heer

J.E.J. Hilderink te Keijenborg.

11. Voorstel tot het voteren van een krediet ten behoeve van de

aanschaf van een aanhangwagen.

12. Voorstel tot benoeming van de welstandscommissie op

grond van de herziene Woningwet.

13. Begrotingswijzigingen

14. Rondvraag.

15. Sluiting.



14 september
starten de volgende cursussen:

KNIP- EN NAAILES
voor beginners en gevorderden

10 lessen PATROONTEKENEN
eenvoudige rokken en blouses

broekrokken en pantalons

10 lessen NAAITECHNIEKEN
voor gevorderden

Het naaien van zakken, splitten, kragen enz.

Tevens de mogelijkheid voor het volgen van

de opleiding tot:

- costumière

— coupeuse

- haute couture

Voor informatie:

Riek en Angelique Jansen
Modevakschool „Haarlem"

Steenderensewteg 4 - Hengelo Gld - 05753-2056

Chr. muziekvereniging

„Crescendo"

wil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgavei en inlichtingen:

tel 05753-1467

Vijver aanleg
Tuinhout

Sierbestrating

VALLE VERZASCA
Keijenborg, tel. 05753-1195
na 17.00 uur

Gevraagd meisje voor
winkel en voorkomende
werkzaamheden. Voor inf.

Beuseker BV, Landlust-
weg 2, 7221 BS Steenderen
Tel. 05755-1506

H.H. aardappeltelers
Uw veld (je) machinaal
laten rooien, bel dan A.
Menkveld, Veermansweg

12, Hengelo Gld
Tel. 05753-2136

Te koop slachtkippen
f 3.— per stuk

Tel. 05753-3842

Te koop ingekuilde mais
A. H. Bruil, Tovfcrstraat 3
Baak, tel. 05754-1496

Vermist in Keijenborg
sinds eind juli lapjespoes
Tegen beloning terugbe-

zorgen s.v.p. Tel 3467

Voor gezellige privé, club-
of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittannia, tel. 08342-3754

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 4 tot 11 augustus 1992

Dinsdag 4 aug.: Een aanrijding. 4 wielrenners reden
over een fietspad richting Hengelo Gld. Op een ge-
geven moment kwam men met elkaar in aanraking.
Een persoon brak daarbij een duim en sleutelbeen.

Woensdag 5 aug.: Een jonge bestuurder wilde op dte
Ruurloscweg, komende vanaf Ruurlo, de bochten bij
't Zelle nemen. Hij kwam met de achterwielen in
het grind naast de weg en slipte weg. Een lantaarn-
paal brak onder het geweld.

Op de Kruisbergseweg bemerkte een bestuurder van
een personenauto te laat dat een voorligger remde.
Hij reed er achterop.

Donderdag 6 aug.: Aan de Bronkhorsterstraat werd
geconstateerd dat een ruit van een woning middels
een kogeltje was vernield.
Familieproblemen (civiel recht) behandeld,

Vrijdag 7 aug.: Aan de Teubenweg werd een ontste-
king van een granaat gevonden. De exlosieven op-
ruimingsdient EOD uit Culemborg zal de ontsteking
onschadelijk maken.

Zaterdag 8 aug.: Aan de Hummeloseweg was een
gaatjesboorder aktief. Via het keukenraam kwam

men binnen. Contant geld verdween.

's Nachts werden aan de Hummeloseweg 4 vlaggen
ontvreemd.

Dezelfde nacht werden voor een hotel 7 tuinstoelen

weggenomen.

Bij het zwembad werd een zwarte integraalhelm met
witte strepen en een portemonnaie met f 35.— ont-

vreemd.

Maandag 10 aug.: N.a.v. de weersomstandigheden
's nachts moesten diverse takken en een boom van
de wegen worden verwijderd.

Gevonden (dat wordt steeds minder): l nolshorloge
analoog, metalen bandje, datum; een kleir. dames-

horloge,, witUe plaat, zwart leren bandje.

Franke

NIEUWE CURSUSSEN

STUDIEHUIS DOETINCHEM

Studiehuis, een onderwijsinstelling voor basiseducatie
in Oost Gelderland, start in september een cursus
Nederlands/Engels voor beginners in Hengelo Gld.
De cursus is bedoeld voor volwassenen die vroeger
niet of nauwelijks de kans hebben gehad om Engels

te leren.

De jeugd van tegenwoordig leert op de basisschool al
Engels, terwijl vele volwassenen de kans vroeger niet
hebben gehad. En juist in de maatschappij van nu
komen we overal Engels tegen, denk alleen maar
eens aan het gebruik van computers of het gebruik
van Engelse worden op TV.

De rursus wordt gecombineerd met lessen Nederlands
waarbij weggezakte kennis weer wordt opgehaald en

bijgespijkerd.

Voor volwassenen die willen bijleren of bijblijven,
is deze cursus bedoeld. Men hoeft niet al een cursus
Engels gevolgd te hebben om deel te nemen aan
de rursus. Er wordt op beginnersniveau gestart.

Bij Engels wordt gewerkt aan: het voeren van
Engelse gesprekken, het schrijven van eenvoudige
teksten, schrijven, het verhogen van de luistervaardig
heid, het toepassen van de regels van de Engelse

taal.

Bij Nederlands komen de volgende onderdelen aan
bod: brieven schrijven, de regels van de Nederlandse
taal, samenvattingen leren schrijven, het lezen en

begrijpen van teksten.

OPRUIMINGSFINALE

NU rek vol met restanten

voor de HALVE PRIJS

NU TWEE HALEN

EN EEN BETALEN

(alleen van dit rek)

Schröder
bij de kerk

ALBERT HEIJN HENGELO GLD

Wij willen ons team van medewerkers graag

nog versterken.

Daarom vragen wij een

aktieve verkoopster
Na een interne opleiding kunnen we u een

aantrekkelijke werkplek aanbieden.

Leeftijd liefst rond 18 jaar.

Reacties ft«n:

ALBERT HEIJN
ta.v. J. H. Wansink

Raadhuisstraat 36 - 7255 BN Hengelo Gld

Tel. 05753-1205

Gym.ver. Achilles start deze week met

het nieuwe seizoen volgens het normale

rooster. Nieuwe leden zijn van harte wel-

kom. Inl.: A. Dinkelman, tel. 2030

Op een cursusmiddag worden dus zowel de vakken
Engels als Nederlands behandeld.

In september start Studiehuis in Steenderen een
cursus schriftelijk formuleren voor volwassenen.

De cursus is bedoeld voor mensen die al redelijk
kunnen schrijven, maar hun schrif telijkte taalvaardig-
heid willen verbeteren.

Op een praktische manier wordt uitgelegd hoe u
brieven en andere teksten kunt leren schrijven.

Er wordt geotefend met persoonlijke, zakelijke en
creatieve teksten. Eerst komen de gemakkelijke
zaken aan bod, zoals bijvoorbeeld persoonlijke

brieven. Langzamerhand wordt toegewerkt naar het
schrijven van moeilijkere onderdelen zoals- klachten
brieven en eventueel sollicitatiebrieven. Verder
komen aan bod: het maken van notulen en verslagen

Naast de bijeenkomsten moet men bereid zijn huis-
werk te maken voor de volgende les.

Eveneens in september start in Hengelo Gld een rur-
sus spelling en grammatica.

Voor (te) veel Nederlanders is de spelling van hun
taal een probleem. Wie twijfelt er niet regelmatig bij
het schrijven van d of t Studiehuis organiseert een
cursus spelling om daar iets aan te doen. Het doel van
de cursus is het verbeteren van de spel vaardigheid
en het vergroten van het zelfvertrouwen. De cursus
is bedoeld voor mensen die al redelijk kunnen schrij
ven, maar een aantal spellingsproblemen beter onder
de knie willen krijgen.

In een vast programma van 12 cursusbijeenkomsten

wordt gewerkt aan de meest voorkomende sptellings
problemen: werkwoordspelling, meervoudsvormen,
ei en ij, c of k, leestekens enz.

Naast dte bijeenkomst moet men bereid zijn huis-
werk te maken voor de volgende les.

Voor nadere inlichtingen omtrent de 3 genoemde
cursussen zie men de advertenties elders in dit blad
of Studiehuis, tel. 08340-42343.

ZANGVER. EXCELSIOR TOLDIJK

Is er in deze vakantieperiode dan nog nieuws te
melden? Ondanks een maand onderbreking van de
repetities, worden er al weer voorbereidingen g&-

troffen voor komende aktiviteiten.

Het koor is zeer ingenomen met haar nieuwe dirigent
Martin Glas uit Zutphen en samen is de proef-
periode tevens als gewenningsperiode ervaren.

Nieuwe methodieken en opvattingen hebben hun uit-
werking niet gemist. Er is enthousiast gerepeteterd
en r^epetitieverzuim komt praktisch niet meer voor.

Het is frappant op welke manier dhr. Glas zijn
enthousiasme op het koor weet over te brengen en
daarbij ongemerkt zangles geeft en een ieder laat
meegenieten van zijn begeleidend pianospel.

He^ bestuur van Excelsior heeft besloten om een open
repetitie te organiseren, waarvoor iedere belang-
stellende van harte wordt uitgenodigd om te komen
luisteren. Ook krijgt men de gelegenheid zelf mee
te doen, want die avond zullen er voor de belang-
stellenden enkele makkelijk in het gehoor liggende

en bekende nummers worden geleerd. Ook is er een

optreden, tussen d eschuifdeuren, van o.a. een

a cappella-zanggröiep, bestaande uit zes jonge man-

nen, genaamd Strike Six, die op geheel eiger manier

laten horen wat zingen is.

Excelsor rekent er op dat in Toldijk en omgeving

vetel zangliefhebbers de moeite zullen nemen om op

dinsdagavond 15 september a.s. naar de hal van

school „de Rank" te komen. In ieder geval wordt

er gezorgd voor voldoende koffie en cake in de pauze

Vraag uw buren of kennissen om samen te gaan,

want hoe meer zangers, hoe meer vreugde.

ADVERTENTIE

NU OOK BANKZAKEN BLJ MEMELINK
ASSURANTIËN

Onlangs is er een samenwerkingsovereenkomst

gesloten tussen Memelink Assurantiën en de

N.V. Spaarbank Doetinchem.

Hierdoor kan Memelink Assurantiën, naast het

assortiment verzekeringsprodukten, een ruim

gevarieerd pakket spaar- en hypotheekvormen

van de Spaarbank aanbieden.

Door de samenwerkingsovereenkomst is

Memelink nu een allround financieel adviseur

geworden. Door middel van een persoonlijke

benadering kunnen er nu zowel verzekeringen

als bankzaken op de individuele situatie wor-

den afgestemd.

Voor informatie kunt u terecht bij Memelink

Assurantiën aan de Spalstraat 11 te Hengelo

Gld., tel. 05753-1521.

ZESKAMP IN VELSVVIJK

Op zondag 23 aug.a.s. zal wederom de jaarlijkse

Zeskamp bij café Coen Evers in de Velswijk plaats

vinden.

De vorige edities van dit bijzonder gezellige spek-

takel leverde elke keer een fanatiek doch sportieve

strijd op tussen teams afkomstig uit de hele regio.

Ook dit jaar hebben zich al diverse team1- aange-

meld voor deelname. Teams bestaan uit max. 10

personen, waaronder minimaal 2 vrouwen.

Dit jaar zal op een aantal nieuwe onderdelen de

strijd worden aangebonden, maar natuurlijk is de

waterbak en de opblaasbare zeephelling nog steeds

van de partij.

Het geheel zal worden georganiseerd door evente-

mentenburo Ambiance in nauwe samenwerking met

eigenaar Johan van Campen.

De aanvang van de Zeskamp is 13.00 uur.

CPB AKTIVITEIT

De CPB Hengelo Gld heeft een afdeling gymnastiek

onder de noemer „Beter Bewegen".

De start van deze afdeling is weer op donderdag 20

aug. om kwart voor acht in „Ons Huis".

VVV DORPSWANDELING (avondwandeling)

Op dinsdag 18 augustus is er weer een VVV-dorps-
wandeling onder leiding van een gids.
Begonnen wordt met de bezichtiging van 10e eeuwse
Remigiuskerk met haar fresco's, het Prop^i orgel en
meistersbankske.
De tocht gaat langs het Joods monument en de Holt-
hoek, waar vroeger populieren voor de klompen-
industrie werden opgeslagen.

Via het Nicodemuspad gaat de tocht naar de Bleike
met haar uniek bleekhuisje.
De duur van de tocht is ruim l uur. Om 19.30 uur
start de wandeling.

KRUIDENTUIN 't ZUNNEHÖFKEN

Evenals vorige keer bezochten er wederom een 100-
tal belangstellenden uit alle windstreken de kruiden
tuin.

Gezien de vele positieve reakties is een bezoek aan
de tuin dan ook zeker de moeite waard.
Voor informatie en gratis proeven bent u van harte
welkom op 20 augustus van 10.00 tot 11.30 uur.
De tuin is te vinden bij verzorgingshuis „de Zonne-
kamp" hoek Hengeloseweg-Roosweg.
Als hapje voor deze morgen bieden de dames van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen u:
muntroom met chocoladevla en peer aan.
De benodigde kruiden voor dit recept mag u mee-
nemen.

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

\

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v» aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten *.

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondeleven'
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonitcr postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 9SO.

L
J9SO WL Pieterburen. Giro 8020. l

J

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n



Praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. Leusink
Praktijk gericht op: maag-darmklachten,

moeheid, allergie,

eczeem, migraine,

chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4

Zelhem, tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak.

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6, HENGELO GLD.

begint l september a.s. weer met de cursussen

* knip- en naailessen
* costumiere
* coupeuse
* coupeuse-lerares

Bel voor meer informatie met
MIENKE STAPELBROEK
Tel. 05753-1703

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar

drukwerk
Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 AUGUSTUS

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Doopdienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Reiling, Hengelo Ov Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 23 augustus 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Dinsdag 25 augustus 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en dagelijks

rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

22 - 23 AUGUSTUS
dr. Hanrath, tel. 1277

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

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

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
22 - 23 AUGUSTUS

H.J.Ormel,tel.4119

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

studiehuis
BIJLEREN BIJBLIJVEN VOOR VOLWASSENEN

Cursus Nederlands en Engels

Bij Nederlands werken aan:

- brieven schrijven

- regels Ned. taal

- samenvatten teksten

Bij Engels werken aan:

- voeren Engelse gesprekken

- lezen eenvoudige teksten

- regels Engelse taal

duur: 1 jaar

kosten: ƒ 50,--

plaats: "Ons Huis", Bleekstraat 7, Hengelo

dagdeel: ma-mi 13.15-16.15 uur

info-mi: 24 augustus 14.00 uur "Ons Huis"

Inl. Studiehuis 08340-42343 of Joke v.d. Velde 05753-3026

STUDEREN IS

AAN UW TOEKOMST BOUWEN
(avondopleidingen)

N l MA-A start 14 september
NIMA-B start 18 september
NIMA-C start 4 november (NIEUW IN HOLTEN)

Hoge slagingspercentages door:

ï kleine groepen (max. 15 deelnemers)

|. rustig en comfortabel leslokaal.

bel nu voor informatie 05483-62666.

SYMBIOSE REKLAME- EN MARKETING ADVIESBUREAU B.V.

divisie opleidingen
p / a Keizersweg 30,7451 CS, Holten, Tel: 05483-63281.

t J

l

Banssehool
Bouman

op zondag 20 september a.s.
zullen we weer van start gaan met onze

nieuwe danscursus 1992/1993
De lessen zullen ev3nals voorgaande jaren weer op de zondag

worden gegeven in zaal "De Engel" te Steenderen.

Lestijden:

A. 14.30 tot 15.45 uur: Beginners 13 jaar en ouder.

B. 15.45 tot 17.00 uur: Zilver 13 jaar en ouder.

C. 17.00 tot 17.45 uur: Rock en Roll.

D. 19.00 tot 20.15 uur: Zilver Ster - Goud.

E. 20.15 tot 21.30 uur: Beginners (echt)paren.

F. 21.30 tot 22.45 uur: Zilver (echt)paren.

(wijzigingen voorbehouden).

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op zondag 30 augustus en

6 september van 19.00 tot 20.00 uur in zaal "De Engel" te Steenderen

of telefonisch op nummer 05755-2204.

DERKJE EN HERMAN BOUMAN
RUSSERWEG 16 - 7227 DD TOLDIJK

l

Dag/Avond M.AV.O.

Zutphen

De DAG-AVONDSCHOOL VOOR

VOLWASSENEN • ZUTPHEN

MAVO in 2 of 3 jaar
Studie per vak mogelijk.

Informeer naar ons aanbod van nieuwe
cursussen zoals wereldoriëntatie,

kunstgeschiedenis, computerkunde en

conversatie

Inlichtingen: maandag t/m donderdag 09.00-12.00 uur

en 19.00-21.00 uur

Leeweriklaan 17a - 7203 JD Zutphen

Telefoon 05750-17736

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tol. 05755-1 767

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut) . Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het

(uitleen)spreekuur is.

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-LJssel - tel. 05751-

1846.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65, 7255 ZH

Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld, tel. 05753-2345.

Kantoor Steenderen: "Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-

3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.

afd. Alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

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. 08330-

21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

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

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EEN PIJNLIJK

Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten

we niet graag. Daar is ook geen reden voor als

we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN

Mensen met een prikkelbare darm of chronische

obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.

En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,

leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,

galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?

Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd

raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR

Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke

fronten:

1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijs verteringsstel-

sel.
2. Voorlichting over deze ziekten.

3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.

Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER

Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en

finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-

plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breuketen

Giro 2737, Bank 70.70.70.538

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en

omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

K? geboorte- en huwelijkskaarten

es-jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken

<sr visitekaarten

«p rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
*r rekeningen, briefpapier

i®° circulaires, folders, prijslijsten

*& enveloppen, briefkaarten, sets

*& kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

j

DRUKKERIJ WOLTERS


