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Deelnemers enthousiast over Vorden culinair':

Geslaagde feestweek ëekenddiensten

De Vordense Ondernemers Vereni-
ging kan terug kijken op een geslaag-
de feestweek. Met name de culinaire
markt op woensdag 30 september bij
Hotel Bakker was een groot succes.
Vele mensen kwamen een kijkje ne-
men. De tien winkeliers die aan
Vorden culinair1 meededen, hadden
er alles aan gedaan om de zaal van
Hotel Bakker om te toveren in een ge-
zellige culinaire markt. Ook aan de
inwendige mens was gedacht, want
bij alle kramen werden de bezoekers
getracteerd op iets lekkers.

Banketbakker Jan Wiekart - die met het
idee kwam om een culinaire markt te
houden - was na afloop van ' Vorden cu-
linair' zeer tevreden over de publieke be-
langstelling. "Eigenlijk was het geen mo-
ment rustig. Het liep de hele tijd zo door.
En dat maakt zo'n culinaire markt ook
zo gezellig", aldus een enthousiaste Jan
Wiekart.
Diezelfde middag werden voor de jeugd
de Vordense stoepkrijtkampioenschap-
pen gehouden. Het zat de organisatie
niet mee, want juist op het moment dat
het stoepkrijten van ^tart ging, begon
het te regenen. Toch waren er nog zestig
kinderen naar het centrum van het dorp
gekomen.

Vrijdag 2 oktober liep ridder Victor door
het dorp en deelde hij aan elke vijftigste
voorbijganger een waardebon ter waarde
van vijftig kwartjes uit. Sinds de presen-
tatie van het nieuwe logo van de
Vordense Ondernemers Vereniging is
Ridder Victor het nieuwe boegbeeld van
de vereniging. Het winkelende publiek
reageerde zeer enthousiast op de ver-
schijning van Ridder Victor en verschil-
lende automobilisten claxonneerden bij
het zien van de ridder in het dorp. De
klassieke hofdansgroep Les Précieses
Ridicules uit Nijmegen zorgde voor nog
meer middeleeuwse sfeer in het het
dorp. Op zaterdag 3 oktober verzorgden
zij de hele dag middeleeuwse dansen in
het centrum van het dorp. Helaas was
het erg koud en viel daardoor de publie-
ke belangstelling tegen.

De Vordense Ondernemers Vereniging
sloot de feestweek af met een receptie bij
Hotel Bakker. Tijdens deze receptie nam
voorzitterjnevrouw H. Sueters de bezoe-
kers mee^Éu- 27 september 1948, de dag
dat de vordense Winkeliersvereniging
werd opgericht. "Daar zit nog een heel
leuk verhaal aanvast", begon mevrouw
Sueters haar toespraak. "De eerste voor-
zitter van de Vordense Winkeliers-
vereniging was de heer Herman Elbrink.
Hij is echter maar enkele weken voorzit-
ter geweest. De heer Elbrink was destijds
26 jaar en dat vonden de andere be-
stuursleden wel erg jong voor een voor-
zitter. Vandaar dat hij na enkele weken
weer aftrad en gewoon lid van het be-
stuur werd", aldus Sueters.

Verder memoreerde ze de protestmars
van l mei 1984 toen de Vordense winke
liers de barricades opgingen en protes-
teerden tegen de afsluiting van het dorp
voor al het doorgaande verkeer. "Geluk-
kig is dat plan toen niet doorgegaan en is
Vorden nog steeds een bruisend dorp",
aldus mevrouw Sueters. Vervolgens be
dankte ze haar voorganger Wim Polman
voor het vele werk dat hij voor de
Ondernemers Vereniging heeft verricht.
Polman heeft in totaal 25 jaar in bestuur
van de Vordense Ondernemers
Vereniging gezeten, waarvan 17 jaar als
voorzitter. "Wim Polman zit altijd vol
ideeën en lanceerde in de periode van
zijn voorzitterschap het plan om elk jaar
een paar honderd bomen in het dorp te
plaatsen. En ook de kerstmarkt is een ini-
tiatief van hem geweest", aldus Sueters.
De receptie werd afgesloten met de prijs-
uitreiking van de Vordense stoepkrijt-
kampioenschappen en de akties 'Ik word
deze week vijftig!' en 'Ik ben deze week
geboren'. In totaal werden er tien baby's
geboren in de feestweek en werden er 9
mensen vijftig.
's Avonds was er een feestavond voor de
leden van de Vordense Ondernemers
Vereniging. Tijdens deze feestavond bij
Hotel Bakker werden Wim Polman en
Geurt Harmsen door voorzitter Sueters
in het zonnetje gezet voor hun bijzonde-
re verdiensten voor de VOV.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 okt. 10.00 uur ds. H. Westerink, gezins-
avondmaal.

Kapel Wildenborch
Zondag 11 okt. 10.00 uur ds. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag J l okt. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
m.m.v. ZWOgroep.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 okt. 10.00 uur ds. HA Speelman HA;
19.00 uur ds. HA Speelman.

R JC kerk Vorden
Zaterdag 10 okt. 18.30 uur eucharistieviering
m.m.v. De Vordering.
Zondag 11 okt. 10.00 uur eucharisitieviering,
volkszang.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 10 okt. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 11 okt. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
11-12 okt.: pastoor J. Lamers, Ruurlo, telefoon
(0573) 45 14 56.

Huisarts 10-11 okt.:.
9, telefoon (0575) 55 f

Sterringa, Schoolstraat

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallendie niet tot deze spreek-
uren kunnen wacht^^kiarne altijd éérst bellen
voor overleg.

TANDARTS
10-11 okt.: f A. Kuyk, Lochem, tel. (0573) 25 1684.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel..
(0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswij k tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp
Eikenlaan 20a. Behandeling op afspraak tel.
556767.

Gehandicapten Platform Vorden
Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

VW-kantoor teL
55 32 22. Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30
uur; zat. 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij de
SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via de Stichting
Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. (0575) 557300.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. (0575) 557300.
Vrijwilligerswerk opgave bij de SWOV, tel. 553405.



AANBIEDINGEN
Week van het Brood
Een week vol leuke aanbiedingen

met krasloten voor een kans op ballonwlucht
en elke 25e klant mag een rondje draaien

op ons rad van avontuur voor een GRATIS verrassing

Appel - Caramel vlaai
lekker fris - calorie-arm

en goed voor

12 royale punten

deze week f15?5

Kastelen -Bol
speciaal voor de Week van het Brood

hebben onze bakkers deze bol ontwikkeld

dit moet U geproefd hebben!

deze week f4?5

Vers is bij ons warm of net
afgekoeld in onze producten
zijn daarom gelukkig geen

conserveringsmiddelen

nodig!

Dus is vers
natuurlijk, lekker en gezond!

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

De Stiepel
Woningcorporatie

Mededeling
openstelling

Vrijdag 8 oktober 1998
zijn onze kantoren in Zelhem en
Lichtenvoorde in verband met
personeelsactiviteiten

de gehele dag gesloten

Donderdag 15 oktober 1998
zijn onze kantoren

vanaf 12.30 uur gesloten
in verband met de officiële opening
van ons nieuwe hoofdkantoor
in Zelhem.

Vrijdag 16 oktober 1998
zijn onze kantoren eveneens

vanaf 12.30 uur gesloten
in verband met activiteiten rond het
'open huis voor bewoners' in het
kader van de opening van ons
nieuwe kantoor in Zelhem.

• Hoera, Willy Tolkamp is
thuis! Bezoek s.v.p. bellen 55
6843

• Te koop: diepvrieskist 400
liter. Tel. (0575) 55 68 08

• Nutsfloralia start weer
met een bloemschikcursus.
Er is een cursus voor begin-
ners en gevorderden. De cur-
sus start 7 oktober en wordt
eenmaal per maand gegeven.
Voor inlichtingen en opgave
kunt u contact opnemen met
H. Smallegoor 55 32 84

• Te koop: 2,2 ha en 2,45 ha
snijmais. G.R. Brandenbarg,
Oude Varsselseweg 3, Hen-
gelo (Gld.), tel. (0575) 46 37
59

• Vogelvereniging 'De Vogel-
vriend' houdt een snijbloe-
menactie in Vorden. Zater-
dag komt men met snijbloe-
men bij u langs

• Zaterdag 10 oktober van
11.00 tot 12.00 uur voetbal-
verkoop van Fair Trade ballen
door de Wereldwinkel bij de
Vordense Voetbal Vereni-
ging

• Te koop: 1,35 ha goede
snijmais. Vliem, Zelledijk 7,
tel. (0575) 55 68 94

• Te koop gevraagd: kleine
partijtjes eikels voor onze
herten. Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, tel. 55 10 10

• Snijbloemen van vogel-
vereniging 'De Vogelvriend'
Vorden

• Torn is zijn vriendje Jerry
kwijt. Jerry is een zwarte ge-
kastr. kater met een heel klein
wit befje. Hij is weggelopen
vanaf de Brinkerhof, vermoe-
delüfcichting Overweg. Wie
heelWerry gezien? Bel dan
(0575) 55 41 56

CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
31 oktober - 28 november

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Ze zijn er weer volop:
eigen gemaakte rookworsten

Nu 3 Rookworsten voor 1 tientje!

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f Ij™ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Varkensrollade
100 gram I 1,89

Balkenbrei
100 gram f 0,69

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Karbonade !!!
5 halen 4 betalen

MAANDAG/DINSDAS

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4j98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +

4 boomstammetjes

samen f 7,95

Het adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

TrefPunt
Graafschap-West

ook
telebankieren

via Internet
Informatie bij uw

Rabobanl'
Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

Td.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
i contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

(0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

CONTACT
een goed
en graag

gelezen blad

Mevo b. v., Nijverfieidsweg 3, 7251 J V Vorden,
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 17 / Fax (0575) 55 11 91

Mevo Precision Technology, een metaalbewerkings-
bedrijf met hoogwaardige CNC-machines gespeciali-
seerd in de productie van fijnmechanische onderdelen,
gevestigd te Vorden op het industrieterrein 'Werk-
veld', zoekt ter versterking van de afdeling Nabe-
werking op korte termijn een

produktie-
medewerker m/v
Op de afdeling Nabewerking worden verschillende
bewerkingen uitgevoerd zoals elektrochemisch polijs-
ten, ontbramen, honen, leppen en speciale schoon-
maakprocedures.
Bent u in staat precies en nauwkeurig te werken? Heeft
u interesse en bent u enthousiast en gemotiveerd? Dan
behoort u tot de personen die wij zoeken.

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan ver-
zoeken wij u uw sollicitatiebrief vóór 16 oktober 1998
te zenden aan Mevo B. V., Postbus 105, 7250 AC
Vorden.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot
onze produktieleider, de heer P. Huyskes (teinr. 0575-
552617)

uitnodiging

Helmink Meubelen in Vorden viert dit jaar

niet alleen haar 40 jarig jubileum, maar is

ook nog eens totaal vernieuwd! En dat

moet natuurlijk ook worden gevierd. We

laten u natuurlijk graag in de feestvreugde

delen door aan de heropening van onze

winkel een feestelijk tintje te geven. Dat

doen we op vrijdag 9 oktober a. s. waarbij

we u uitnodigen voor een indrukwekkende

ontdekkingstocht tijdens ons Open Huis

van 14.00 - 22.00 uur. U hebt dan volop

de gelegenheid onder het genot van een

hapje en drankje alle afdelingen op uw

gemak te bekijken.

De familie Helmink en hun medewer-

kers heten u van harte welkom.

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24 - 7251 DK Vorden



Wij zijn dolblij met de geboor-
te van onze

Linde sofie

Zij is geboren op 26 septem-
ber 1998.

Jan en Dorien
Groot Jebbink-Michels
Luuk en Merel

Ganzensteeg 1
7251 LC Vorden

Wij rusten van 13.00-15.00 uur

Je bent nog zo klein,
maar al zo groot van betekenis.

Erg blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en zusje

Aike

29 september 1998

Tony, Elke en Jelle
ter Maten-van Zuilekom

Wichmondseweg 3
7255 KX Hengelo (Gld.)

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden.

Voor de felicitaties, cadeaus en kaarten die ik op
mijn tachtigste verjaardag mocht ontvangen, wil ik
iedereen hartelijk bedanken.

Antoon Helmink

Berend van Hackfortweg 22
7251 XC Vorden

• Donkere meubels, keu-
kens en klokken worden
weer blank. Vraag vrijblijvend
int. Corantiek / CB Renovatie.
Tevens het adres voor al uw
loogwerk en houtworm be-
handeling. Vakkundige res-
tauraties en lakwerk! Tel.
(0544) 46 39 54, mob.: 06-
55143833

• Jan Bloemendaal koopt en
haalt uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85

• Te koop: gekloofd droog
open haardhout en een par-
tij meters-stammen. P.R.A.
Zents (0575) 55 67 23

• Te koop: houten pakhuis
97 cm hoog, 73 cm breed,
f75,-; stofzuiger AEG-
Vampyr f 50,-; kinderbankje
met opklapbare zitting -i- tafel-
tje f 25,-. Tel. (0575) 55 65 05

• Te huur: caravanstalling.
Tel. (0575) 44 16 54

• A.s. zondag 11 oktober gro-
te bingo. Aanvang 19.30 uur
bij café-rest. d'Olde Kriet te
Wichmond

• Jonge vrouw zoekt huis-
houdelijke hulp voor zater-
dagmorgen van 09.00 t/m
11.00 uur. Brieven onder nr. V
30-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Te koop: 2 ha snijmais.
Wesselink Zutphenseweg 127,
tel.(0575)551521

• Te koop: walnoten en di-
verse meubels. Wilhelmina-
laan 4, Ruurlo (na 17.00 uur)

• Te koop: noten zelf rapen.
Zaterdag 10 oktober van 9.00-
12.00 uur. Huize Zelle, Ruur-
loseweg 92, Hengelo (Gld.)

• Te koop: z.g.o.h. luxe half
vrijst. woonhuis met garage,
schuur en diepe achtertuin.
Gelegen aan de rand van
Vorden met vrij uitzicht. Info:
(0575) 55 38 77 tussen 18.00
en 20.00 uur

Heden overleed onze lieve moeder, oma en over-
grootmoeder

GERRITDINA HEHDRINA
SCHUERINK-HASSINK
WEDUWE VAN HENDRIK JAN SCHUERINK

* Vorden
31 december 1907

Driebergen:

Vorden:

Driebergen:

t Zutphen
3 oktober 1998

Annie Halfman-Schuerink
Jan Halfman

Anja en Roei

Jan Schuerink
Minie Schuerink-Booltink

Esther en Richard
Rutger

Geert Schuerink
Marietje Schuerink-Zweers

Ria en Ronald
Jeroen, Marco

Wouter en Claudia

Correspondentie-adres:
Jan Schuerink
Molen weg 24, 7251 E E Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag 8 oktober van 10.00 tot 10.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal om 11.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vordijc.

Na de begrafenis is er eveneens
gelegenheid tot condoleren in genoemd
uitvaartcentrum.

'Veilig in Jezus armen'

Na een lang, arbeidszaam leven en een moeilijke
laatste levensfase is hedenochtend rustig van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

HERMANUS JOHANNES BOSCH
(HERMAN)

op de leeftijd van 91 jaar.

Geboren te Warnsveld: 17 juni 1907
Overleden te Zutphen: 3 oktober 1998

Zutphen: J.G. Bosch-Beumer

Zutphen: Jan en Jo Bosch

Ruurlo: Greta en Bennie Klein Kranenbarg

Vorden: Tonnie en Dinie Bosch

Doesburg: Hemmie en en Dinie Bosch

Doesburg: Jopie en Henk Gossink

Vorden: Hans en Janny Bosch

Eefde: Harry en Wil Bosch

Klein- en achterkleinkinderen

Schuttestraat 11
7251 MP Vorden

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden op 8 oktober om 12.00 uur.
Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid
tot afscheid nemen in de kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve u
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Vanavond gaat
u lekker chinezen

Babi Pangang
(met witte rijst) per portie

Limburgse
varkensoesters, 100 gr.

gebraden varkens-
rollade, ontbijtspek
corned beef 100 gr.
per soort), samen voor

5 varkens
minutesteaks

Keurslager

98250 kip-kerriesalade, 4
WO gr.

met goud bekroonde
rookworst ^ AOO

5
rookworst

95 3 voor

95 gebr. champignon-
rollade, 100 gr.

;man
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Bedroefd zijn we om het heengaan van onze gelief-
de zwager en oom

HERMAN BOSCH
NOOT VAN J.G. BEUMER

op de leeftijd van 91 jaar.

Wichmond: G.H. Heuvelink-Beumer
T.G. Heuvelink

Laren: M.H. Langenkamp-Beumer
Joh. Langenkamp

Neven en nichten

Linde (gem. Vorden), 3 oktober 1998

Hiermee willen wij een ieder bedanken voor alle
hartverwarmende reacties, zowel persoonlijk als
schriftelijk, die wij ontvingen na het plotseling over-
lijden van mijn lieve man, onze vader en opa

JAN WILLEM OORTGIESEN

Uw medeleven betekent heel veel voor ons.

H.G. Oortgiesen-Eggink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1998

• IC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• nog eFFe ...

• Gevraagd: Amerikaanse
eikels. Peppelman, Kerkhof-
laan 1 a, tel. 552728

• Wie heeft gezien dat onze
rode Opel Kadett (YF-61-
SG) op zaterdagmorgen 3 ok-
tober om ca. 09.40 uur be-
krast werd? De auto stond
aan de Dorpsstraat gepar-
keerd bij Super de Boer.
Eventuele getuigen worden
vriendelijk verzocht zich te
melden. Telefoon (0575) 55 42
63 (na 17.30 uur)

• Zaterdag snijbloemen
van 'De Vogelvriend' Vor-
den kopen

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

-HUISDEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechtigheid
*• recepties en (bruilofts)party's
•" produktpresentaties
•" vergaderingen en congressen
•" besloten diners

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 35 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(n univcml.nl
www.huisdevoorst.nl
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JJDELSJKE VERKEERSMAAT-
REGEL

In verband met het aanleggen van een
rotonde en groot onderhoud van enkele
wegen hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om van 5 tot en met 27 ok-
tober 1998 (of zoveel langer als nodig is)
de Baakseweg tussen de Dorpsstraat en
de Hackforterweg, de Lankhorsterstraat
tussen de Dorpsstraat en de Baakseweg
en de Beeklaan tussen de Hackforterweg
en de Baakseweg en op 30 september en
l oktober 1998 de Okhorstweg tussen de
Polweg en de Riethuisweg, af te sluiten
in beide richtingen voor bestuurders van
voertuigen.

EMEENTEBEGROTING1999

U kunt de gemeentebegroting 1999 in-
zien in het gemeentehuis, de openbare
bibliotheek in Vorden en in de Rabobank
te Wichmond. Tegen betaling van de kos-
ten kunt u een exemplaar krijgen.

• I/T4

ANDBOUWFOUE GRATIS
KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de
mogelijkheid om uw landbouwfolie gra-
tis in te leveren.

waar
Dusseldorp Zutphen

wanneer
In de maanden oktober en november
1998 op werkdagen van 08.00 tot 16.30
uur

wat
het materiaal masJDestaan uit zwarte
landbouwfolie, str^Pifolie en grondstof-
zakken (tuin en voederzakken)

hoe
het materiaal moet bezemschoon zijn,
gebundeld en maj^ per bundel niet
zwaarder zijn dan \

Voor meer inormatie: Dusseldorp Lich-
tenvoorde b.v, tel. 0544-395555.

H » T A A

ERGADERING GEMEENTERAAD 20 OKTOBER 1998 VERSCHOVEN
NAAR 27 OKTOBER 1998

AVONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS EVENEENS VERSCHOVEN NAAR
27 OKTOBER 1998.

Door de beperkte agenda voor de raadsvergadering van 20 oktober 1998 heb-
ben burgemeester en wethouders deze vergadering doorgeschoven naar 27 ok-
tober, de dag dat de gemeenteraad eveneens de begroting en de meerjarenbe
groting 1999-2002 behandelt. Deze raadsvergadering begint om 15.00 uur. Van
ongeveer 17.30 uur tot 19.30 uur pauzeert de gemeenteraad.

De avondopenstelling van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken is daar-
door eveneens verschoven naar 27 oktober 1998. Van 18.30 tot 19.30 uur kunt u
terecht voor alle lokethandelingen.

RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN

De provincie adviseert het Rijk over subsidies voor restauratie van rijksmonumenten
op basis van een uitvoeringsprogramma. Voor dat programma geven gemeenten prio-
riteiten aan. Als gemeenten geen of niet tijdig prioriteitenlijsten indienen, komen res-
tauratieprojecten niet in het programma en krijgen dus geen subsidie.

De prioriteitenlijsten moeten in beginsel door de raad worden vastgesteld en vóór l
oktober bij de provincie zijn. Omdat de voorbereidingstijd erg kort was, hebben bur-
gemeester en wethouders een wat geïmproviseerde inventarisatie van projecten ge-
houden bij de eigenaren van rijksmonumenten en de raad verzocht om de vaststel-
ling van de lijst aan hen over te dragen.

criteria
De provincie hanteert criteria voor haar eigen uitvoeringsprogramma, o.a. de (techni-
sche) urgentie en het financiële dekkingsplan. Op de derde plaats komt de cultuur-
historische waarde.

gemeentelijke prioriteitenlijst
Bij het opstellen van de gemeentelijke prioriteitenlijst hebben burgemeester en wet-
houders zelf voorrang gegeven aan constructief herstel van rijksmonumenten.

Woonhuizen/boerderijen.
De lijst is ongewijzigd ten opzichte van 1997. De provincie heeft al deze projecten de
vorige keer in beginsel al voor subsidiëring geaccepteerd.

Kerken.
Alle kerkbesturen hebben meegedeeld de projecten die zij eerder hebben opgevoerd
te handhaven. Voor de gewelfschilderingen in de NH kerk te Vorden is het in elk geval
niet meer mogelijk om subsidie te krijgen, omdat vooruitlopend op de toekenning
van subsidie al begonnen is met de restauratie.

Molen de Hoop
In 1997 zou molen "de Hoop" van Kluvers op de eerste plaats zijn gekomen. De ur-
gentie werd het grootst geacht. Vanwege de financieringsproblematiek kreeg het pro-
ject echter een lage(re) plaats. De kans is aanwezig, dat de financiering van de restau-
ratie nu wel rondkomt. Burgemeester en wethouders hebben de restauratie van mo-
len "de Hoop" op de eerste plaats gezet.
Huize Het Enzerinck staat op plaats 2.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

Bouwvergunningen
plaats

Almenseweg 37

aanvrager

H. Wagenvoort

inhoud

veranderen boerderij,
schuur en loods-
gedeelte in logies-
accommodatie

vrijstelling

Schuttestraat 12

Zutphenseweg 61

de Voornekamp 5

Koekoekstraat 7,
Vierakker

Stationsweg 23

Dorpsstraat 30

Milieumeldingen
plaats

Koekoekstraat 15,
Vierakker

Kapvergunningen
plaats

het Wiemelink 40

ET. van Amerongen bouwen tunnelkas

L. Bosman

PJ.M. Balvert

J.W. RALink

bouwen serre en hoogte bijgebouw
uitbreiden bijgebouw

bouwen carport

bouwen paardenstal

MA Timmerije en bouwen garage annex
bergruimtemw. J.M. Kleve

BJ.

aanvrager

G.J. van Til

aanvrager

Stichting Kinder-
opvang de
Klimboom

bouwen garage annex
bergruimte

inhoud

aanleggen speelplaats voor het
ontsmetten van veewagens

inhoud

rooien ± 100 m2 bos-
plantsoen

herplantplicht

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

OUWAANVRAGEN

Ludger 18,
Wichmond
Biesterveld 15
Biesterveld 12 en 14

Lankhorsterstraat 16,
Wichmond

Ruurloseweg 46

Biesterveld 4 en 6

Wildenborchseweg 19

Biesterveld 11
Biesterveld 45

aanvrager

H. Wanders

AG. Winkel
M. Bergen-
henegouwen
en MJ. van Dijk
H.G.Th. Arends

HJ. Graaskamp

E. de Greef en
A Mulder
G.J. van Ark

inhoud

vergroten woning

datum
ontvangst

24-09-98

bouwen woning 24-09-98
bouwen dubbele woning 25-09-98

verbouwen boerderij tot 25-09-98
landbouwmechanisatie
bedrijf
inpandig verbouwen 25-09-98
boerderij
bouwen dubbele woning 28-09-98

verbouwen bedrij fs- 30-09-98
gebouw tot logies-
gebouw

mw. W. Rouwenhorst bouwen woning 30-09-98
RAM. Waanders bouwen woning 30-09-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.



Zaterdag 10 oktober

Nationale bokbierdag

Van 14.00-20.00 uur op de Houtmarkt:

bokbiermarkt
- 12 soorten bokbier
- 15 kramen met ruil- en

verkoopartikelen van de 'BAV'
- optreden op grote podium van:

De Berkelkapel
(25 personen)

Aanvang 14.30 uur:

grote nostalgische
optocht
met diverse oude brouwerij-voertuigen, koetsen,
oude auto's en motoren (1 -, 2-, 3-, 4-, 5- en 6-span in
deze optocht)

5 muziekkorpsen

vaar en wanneer
u maar wilt.

Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro Kamin kachel een
uitkomst. In voor- en najaar kunt u de centrale verwarming uit laten.
's Winters is het een prima bijverwarming. Voortaan snel, voordelig en
aangenaam warm in uw woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer.,,
precies daar, waar u dat rnaar witt. Een afvoer i$ niet nodig. Zibro Kamin
kachels branden op Zibro Plus en hebben een rendement van bijna 100%.

Er ligt een brochure voor u klaar en we steken de kachel
ook graag voor u aan.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59 én 55 12 61

WIL
HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. O65373O183

Beter
kloven?

Gaat u voor de bijl,
of voor een kloofmachine

10 oktober a.s. demonstratiedag en
div. aanbiedingen van kettingzagen, motor-
zeisen, houtversnipperaars etc. bij:

ROUWENHORST
BOS- EN TUI N MACHINES

Zwarteveenweg l, BARCHEM

tel. 0573-258094

Appel-bavaroise
vlaai

95
nu

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

'BEDANKT •

JALDALDALDEB*

Veul ow thuus bi'j

't Proathuus
Lindeseweg 23 • Vorden

SflrwMi Support

het kussen dat nek- en
hoofdpijn helpt voorkomen!

Interieuradviseur Rijksstraatweg 39
Warnsveld

''te woonwinkel nnW.rm.eU' Tel. (0575) 52 61 32

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 vorden tel. (0575) 551215

Ook elke maandag open van 13.30-18.00 uur

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand. grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Aanbiedingen geldig
maandag 5 oktober t/m zaterdag 10 oktober

klasse 1

WITLOF

per kilo 4 m

Rode
Grape fruit

10 stuks

Export

Tomaten

muskaat

Druiven

per kilo 3?8

Panklare
Bami groente

per kilo
298

Zeeuwse
Rauwkost salade

200 gram



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Dus bu'w 't t'r oaver eens da'w nao de receptie van 't dameskoor gaot". Siene
en Harm van 'n Driesprong waarn onder 't etten een halfuur an 't rikraon ewes
waor ze hen zoln gaon op dizzen zaoterdag. 't Ging tussen de receptie of de
meddag van de olderenbonden.
Harm, die nogal op de centen zat, vuuln meer veur de olderenbond. Maor Siene
had nogal wat bekenden biej 't dameskoor en die wol ze neet teleursteln.

Zee hadn de afwas goed en wel an de kante too de belle ging. Een nogal older-
wets uutziend kealtjen ston op de stoepe. "Of e hier an 't goeie adres was veur
kachelholt, hee had de advetentie in "Contact" eleazen".
"Jao, dat was e, loop maor met nao de holtlooze". Van Zanten, zo had e zich be-
kend emaakt, leep met Harm met. "Jonge, jonge, wat hè'j daor een mooi holt,
zo mooi op maote had e dat nog naans ezween. Daor wol e wel een paar meter
van hemmen at de pries t'r nao was".

Daor waarn ze 't metene over eens. f 80,- de meter was zu'k mooi holt wel
weerd. Jammer dat e neet metene geld had metenommen anders had e drek al
een meter op elaan. Maor jao, dan mos e maor een keer extra jagen, en was 't
hen en weerumme nao Reurle altied nog twintig kilometer.
"Dan nem iej toch vaste een anhanger vol met", steln Harm veur. "Oh jao, at dat
kon". Harm hilp um met 't oplaan. "A'j weerkompt zo'j 't meschien allene motn
doen, dan he'k 't goeie pak an, wiej mot nog nao de receptie". Daor had de ke-
arl gin bezwaor tegen.

"At de kearl maor neet te lange uutblif, de receptie begint al zo", zei Siene tegen
Harm die in zien goeie pak zat te wachten". Hee betaald wel zovolle da'w 't ka-
do veur de receptie d'r al weer uut hebt" was Harm zien wederwoord. Maor de
kearl bleef nogal ut en Siene mos maor allene nao de receptie. Too ze weer biej
huus kwam was Harm nog an 't oppassen. "He'j now nog neet in de gaatn dat e
ow biej de bene hef' foetern Siene, "groter kuukn as iej mot t'r nog geboorn
wodn, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

35e Oost-Gelderlandrit op zaterdag 24 oktober:

Wereldkampioen Smets
aan de start in Vorden
Het bestuur van de Vordense motor-
dub 'De Graafschaprijders' is al volop
bezig met de voorbereiding van de
Oost-Gelderlandrit. Deze Enduro -
één van de grootste betrouwbaar-
heidsritten welke jaarlijks in Neder-
land wordt georganiseerd - gaat za-
terdag 24 oktober voor de 35e keer
van start. De wedstrijd telt mee voor
het Open Nederlands Kampioen-
schap. De start is nabij Gasterij
Schoenaker op de Kranenburg.

De organisatie heeft bericht ontvangen
dat de wereldkampioen motocross Joel
Smets naar Vorden komt om zich voor te
bereiden op de wereldkampioenschap-
pen Enduro. Deze Internationale
Motorzesdaagse wordt dit jaar gehouden
in Australië. Joel Smets die dit jaar deel
uitmaakt van het Belgische zesdaagse
trophyteam, start op zijn Zweedse
Husaberg bij de 400cc viertakt senioren.

Zijn trophy teammaat en eveneens een
WK motocrossrijder Johan Boonen start
eveneens in Vorden. Hij rijdt op een 400
cc Husqvarna. De Nederlandse toprijders
kunnen zich op deze manier testen en
zien hoever zij met hun voorbereidingen
staan voor de zesdaagse. Het Neder-
landse Trophyteam bestaat geheel en
voor het eerst in de geschiedenis uit le-
den van de VAMC 'De Graafschaprijders'
uit Vorden.

Stephan Braakhekke en Patrick Isfordink
starten in de klasse 125 CC; Peter
Lenselink en Frank Isfordink in de 250
CC; Toine van Dijk (400 CC) en Rine
Streppel ( 500 CC VT). De Vordense
Enduro is de laatste wedstrijd voordat de
rijders zich naar Australië verschepen.

Deze editie van de 'Oost Gelderlandrit' is
vergelijkbaar met die van 1997 en heeft
een lengte van 67 kilometer. In de route
zijn 3 klassementsproeven opgenomen.
De twee tijdscontroles zijn gesitueerd in
de Kranenburg en het Medler. De senio-
ren zullen de Enduro 4 maal afleggen,
de nationale rijders 3 maal. Vanaf ronde
twee is er bij de klassementsproeven
tijdsopname.
Belangstellenden kunnen zich die zater-
dagmorgen bij de inschrijving op de
Kranenburg melden voor nadere infor-
matie. Sportiiefhebbers die die dag een
helpende hand willen uitsteken kunnen
zich melden op telefoonnummer 0575-
554118.

De strijd om de Nederlandse titel is nog
compleet open. De Vordense deelnemers
vertoeven in alle klassen in de bovenste
regionen. Het eerste clubteam van 'De
Graafschaprijders' bezet op dit moment
in het tussenklassement de tweede
plaats. Voor hen nog voldoende perspec-
tief om de nationale titel te kunnen pak-
ken.

Ta
wat is uw motief voor tapijt?

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Opbrengst collecte
De in Vorden gehouden collecte van de
Nierstichting leverde f 10.918,45 op. In
Vierakker en Wichmond haalden de col-
lectanten f 1.859,50 op. De organisatie
bedankt alle gulle gevers voor hun gift
en de collectanten voor hun inzet.

Woensdag 28 oktober
kbidermiddag Super
De Boer Grotenhuys
Super De Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys houdt woensdagmiddag 28 ok-
tober een grandioze kindermiddag. Deze
middag heeft plaats in de zaal van café-
restaurant De Herberg. Gratis kaarten
voor deze kindermiddag zijn te verkrij-
gen bij aankoop van drie van de vier pro-
dukten die deze week in de advertentie
staan van Super De Boer Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys. De aktie duurt tot en
met zaterdag 24 oktober.
Er zijn allerlei leuke activiteiten tijdens
deze kindermiddag. Zo zijn er schmink-
clowns aanwezig en is er een voorstelling
van kinderfletstheater Dolf Moed. Ook
kunnen de kinderen een video bekijken
en krijgen ze een gratis versnapering en
wat te drinken. Verder worden er kleur-
platen uigedeeld en is er een popcorn-
machine. En of dit nog niet genoeg is,
kunnen er van ballonnen figuren wor-
den gemaakt.

DE K A AS WAGEN
staaf ledere donderdagmorgen van 08.30- 12.00
uur op het marktplein bl] de kerk In Vorden

Deze week In de aanbieding:
JONGE KAAS, HEERLIJK!
1000 gram

OUDE SPECIAAL, 1,5 Jaar oud
1000 gram

STOLWUKSE BOERENGATENKAAS
1000 gram

Bij aankoop van kaas naar keuze
KAKELVERSE
EIEREN Q QQ
10 stuks voor U p «J O

7 QQ
1,510



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 10 rode grapefruits 6Ï5

grote cox 3 kiio 6.°°
20 zoete mandarijnen 5?°
er zijn weer volop paddestoelen

KOLDEN HOF's Versmarkt
- e n K O o r d e l i Q " O m d a t h e l v e r s e r i s

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

Iaat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

£lff interieuradviseur

jfiieterse
Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, tel (0575) 52 61 32

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

Dagelijks verse snijbloemen
van eigen land.

Volop keuze
vanaf f 2,50 per boeket

ook vele andere handge-
maakte snuisterijen

SCHOENAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanaf het reclamebord
Schoenaker

TEM'^a
BOUWBEDRIJF B.V.

Ter versterking van ons team
zoeken wij

enthousiaste
metselaars

voor werkzaamheden in de regio.

Hoofdzakelijk werkzaamheden
aan vrije sectorwoningen.

Wenden voor sollicitaties aan het kantoor
Van Reedestraat 14, Lichtenvoorde
of tel. de heer Veerbeek jr. (0544) 27 13 00

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
VORDEN

Denk aan het

CONCERT
op vrijdag 9 oktober en
zaterdag 10 oktober in het
Dorpscentrum te Vorden,
aanvang 19.30 uur,
zaal open 19.15 uur.
Toegang gratis.

U bent van harte welkom!

Bij ons komen
de prijzen
niet uit de

Bij besteding vanfl. 10,- maakt

ualkansopeenbaUonvhtcht,

of een van de extra prijzen.

Deze artfc wurdt u aangeboden doon

Broodspecialiteilen van de echte warme bakker Echte Bakker
VAN ASSE
Zutphenseweg 18, Vorden,
tel. (0575) 55 13 84
Drelumme 31-33 - Warnsveld
tel. (0575) 52 31 72

Burg. Galleestraat 22,
Vorden, tel. (0575) 55 18 77

Plattelandsvrouwen Vrouwendub Medler
De afdeling Vorden van de Plattelands-
vrouwen houdt woensdag 14 oktober een
bijeenkomst in café-restaurant De Her-
berg. Mevrouw M. van de List-Bos komt
op deze avond iets v^ellen over orgaan-
donatie en transplaMRie. Mevrouw Van
de List komt uit Vorden heeft zelf twee
niertransplantaties achter de rug.

Maandag 28 september was weer de eer-
ste clubavond van de damesclub Medler.
Na het lezen van het jaarverslag en kas-
boek werd er afscheid genomen van twee
bestuursleden: mevrouw Brummelman
en mevrouw Fokkink. Deze worden op-
gevolgd door Annie Rutgers en Annie
Woltering. Na de pauze was er een bingo
en werd de avond door de voorzitter af-,
gesloten.

AUTORUIT

Wij stolen uw eigen risico*

Vanaf standaard WA-Extra verzekering

ClasCarage
specialist in autoruiten

Rijksstraatweg 91, Warnsveld, Tel: 0575 • 57 24 94,

10 jaar schriftelijke garantie, incl. unieke breukgarantie,
gratis* ster-reparatie (met kunsthars)

RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS



Waterbed rijf
Gelder land

Werkzaamheden leidingnet
Vorden

Vanaf half oktober vinden er schoonmaakwerkzaamheden aan het leiding-
net plaats. Deze werkzaamheden zullen een aantal maanden duren.
Bewoners worden tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien u afhankelijk bent van waterlevering verzoeken wij dit zo spoedig
mogelijk door te geven aan onze afdeling Klantenservice,
telefoonnummer 0314 32 85 55.

Actueje informatie vindt u op teletekstpagina 180 van TV Gelderland.

Karitoor pöetinchem
Bij storingen t?uiten kantoortijd

031432 8555
0315 32 31 14

'De Deurdreajers'
starten met
streetdancegroep
Streetdance is in! Dat moet ook carna-
valsvereniging De Deurdreajers hebben
gedacht, want de vereniging start bin-
nenkort voor de jeugd met een street-
dancegroep. Voor meer informatie kan
men bellen met Kitty van der Linden, tel.
55 12 73.

Open Dag Smederij
Oldenhave trekt
ruim 750 bezoekers
De Open Dag bij Smederij Oldenhave
werd afgelopen zondag door maar liefst
750 mensen bezocht. De bezoekers wa-
ren zeer enthousiast over de demonstra-
ties die werden gehouden en kregen een
goed beeld van de werkzaamheden in de
smederij.

"In onze sfeervol ingerichte Deco Home
showroom zoekt u rr^Bteloos de mooiste
combinaties bij elkaar̂ r̂ een sfeervolle
inrichting van ieder vertrek in uw huis.
Verf, behang, gordijnen,
vloerbedekking,
binnenzon-
wering en
accessoires:
u vindt het
allemaal onder
één dak bij
elkaar".

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 2 \ Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

-Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA - Telefoon [0575) 55 18 85

ze zijn er weer . . . nieuwe oogst

JONAGOLD APPELEN
2 kilo

Qg&
O.

kogelharde

SPRUITEN
kilo

de echte roodstovers . . .

GIESER WILDERMAN
2 kilo

459
^\m

vers gesneden

HAM/PREI SALADE
200 gram

949
ét.

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 7 t/ m zaterdag 10 oktober

nieuw in ons assortiment

St. ALBRAY
zacht romig 100 gram

45

echte boerenbrie

BRIE DE PAYS
100 gram

O
£m

g8

limar

ZEEBANKET
geschenkverpakking

Qg5
^Mm

WENSWIJNEN
bedankt - sarah - abraham of van harte
per fles Q95

Zaterdag 10 oktober
open Huis
touwtrekvereniging
Touwtrekvereniging TT Vorden houdt za-
terdag 10 oktober op haar complex aan
de Ruurloseweg 110 een open dag. Op de
velden worden een aantal demonstraties
verzorgd, terwijl voor het publiek tevens
de mogelijkheid bestaat de accomodatie
te bekijken.
In het clubhuis zelf is een expositie met
allerhand fotomateriaal en wetenswaar-
digheden over 40 jaar touwtrekken te be-
zichtigen. Tevens is er een reunie voor
oud- leden. Daarmee wordt dan tevens
het jubileumjaar 1998 afgesloten.
Voorzitter Gerrit Barink kijkt met een te-
vreden gevoel op dit jaar terug.
"m sportief opzicht buitengewoon goed
geslaagd. We hebben twee kampioen-
schappen behaald te weten in de &• cate-
gorie de klasse 640 kg en 680 kilogram.
Dat houdt in promotie naar de A- Klasse
en legt ons tevens verplichtingen op. Zo
zullen de teams zeer zeker meer trai-
ningsarbeid moeten verrichten. We heb-
ben daar intern natuurlijk al lang over
gesproken en is de afspraak gemaakt dat
de training in januari van start gaat.
Tweemaal in de week trainen. Voorne-
mens die er ook bij onze jeugdleden Ie
ven", aldus Barink.
Toch ook nog een teleurstelling in het ju-
bileumjaar. De touwtrekvereniging heeft
een paar op stapel gezette evenementen
vanwege gebrek aan deelname moeten
annuleren. "Met name ben ik teleurge-
steld over het feit dat het open Vordense
kampioenschap niet is doorgegaan. We
hebben dat jarenlang georganiseerd en
met succes. Dit jaar laat men ons in de
steek. We geven de moed echter niet op
en zullen trachten het Vordense kam-
pioenschap touwtrekken in 1999 wel van
de grond te krijgen", zo^^lt Gerrit
Barink strijdlustig. QP

Opbrengst collecte
voor Beatrix Fonds

Amnesty

De collecte voor het P r i k Beatrix
Fonds heeft in Vorden en Kranenburg in
totaal f 4.783,05 opgebracht. De organi-
satie bedankt alle gevers en collectanten.

Workshop
Modeontwerpster Renate Kreuzer houdt
zaterdag 10 oktober een workshop in de
galerie Agnes Raben aan de Nieuwstad
20. Tijdens deze workshop kunnen de
deelnemers de techniek van het vilten en
het maken van hoeden leren.

Snijbloemenaktie
De Vordense vogelvereniging De
Vogelvriend houdt 14 en 15 november de
jaarlijkse vogelshow in het Dorps-
centrum. Om de kosten voor deze ten-
toonstelling te dekken en de bevolking
van Vorden gratis toegang te kunnen ge-
ven om het prachtige kweekresultaat te
laten zien, houdt De Vogelvriend een
snijbloemenverkoopaktie. Op zaterdag
10 oktober zullen de leden van De
Vogelvriend de bewoners van de ge-
meente Vorden bezoeken en de bloemen
te koop aanbieden. De leden van De
Vogelvriend hopen op een groot support
van de Vordense bevolking om deze aktie
te laten slagen.

De Zonnebloem
De regio IJsselstreek van De Zonnebloem
houdt zaterdag 17 oktober haar jaarlijk-
se ontspanningsmiddag in de Hanzehof
voor ouderen, hulpbehoevenden en rol-
stoelpatiënten. De artiesten Ernst Daniël
Smid en Lucy de Lange zorgen voor een
vrolijk en gevarieerd programma dat spe-
ciaal is geschreven voor De Zonnebloem
onder het motto 'Mensch durf te leven'.
Voor meer informatie en opgave kan
men in Vorden contact opnemen met
mevrouw T. Klein Kranenbarg, Molen-
weg 4, tel. 55 13 47 en in Wichmond met
mevrouw R. Klein Kranenbarg, Hackfort-
seweg 31, tel. 44 12 69.

De werkgroep Vorden van Amnesty
International bezorgt deze week de voor-
beeldbrieven aan de thuisschrijvers. Een
van de brieven is gericht aan de minister
van Binnenlandse Zaken van Peru. In de
brief wordt de bezorgdheid uitgedrukt
over de veiligheid van de mensenrech-
tenactivist en voorzitter van de Orde van
Advocaten te Lima Heriberto Benitez
Rivas en zijn moeder Isabel Rivas
Ramirez. Beiden worden sinds april her-
haaldelijk met de dood bedreigd.
De bedreigingen houden verband met
het werk van Benitez als advocaat. In
Peru heerst een klimaat van intimidatie
van mensenrechtenactivisten. Onlangs
bracht hij de zaak van Delia Revoredo
Marsano onder de aandacht bij de
Verenigde Naties. Zij is een prominent
voormalig rechter en mensenrechtenad-
vocaat en moest uit Peru vluchten nadat
zij diverse malen met de dood was be-
dreigd.
Deze bedreigingen ontving zij nadat ze
met twee andere rechters tegen een der-
de ambtstermijn van president Alberto
Fujimoro stemde. Een andere dient van
Heriberto Benitez is een vrouw die voor-
heen bij de geheime dienst van het leger
werkte, maar door haar collega's werd ge-
marteld omdat zij geheimen zou hebben
laten uitlekken.
Isabel Rivas, die lijdt aan een te hoge
bloeddruk, ontving in juli een anoniem
telefoontje. Haar zoon moest stoppen
met het ondermijnen van de regering.
De briefschrijvers vragen de autoriteiten
van Peru de veiligheid van Heriberto
Benitez en zijn moeder te garanderen en
een onafhankelijk onderzoek in te stel-
len naar de bedreigingen.

EN 3A
OKTOBER
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in De Wehme
Jeu de boulebaan bij De Wehme: info
bij de receptie

7 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-
centrum

7 HVG Linde Israël avond
7 NBvP Excursie edelhertenfarm
7 ANBO klootschieten bij t' Olde Lettink
7 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
8 Bejaardenkring Reisje

9-10 Sursum Corda: najaarsconcert in het
Dorpscentrum

10 TTV Vorden opendag
10 HSV de Snoekbaars afsluitwedstrijd
10 Klein Axen - Frank Kwaaitaal
12 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
12 Damesclub Medler: de heer v.d. Broek
13 Bejaardensoos Kranenburg Vorden
14 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
14 NBvP Orgaandonatie / Transplantatie
14 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
15 PCOB in de Wehme - Dini Hiddink
15 HVG Wildenborch-Anja Kalk
19 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp Dames Leunk uit Harfsen
21 Welfare handwerkmiddag in de Weh-

me (verkoop)
21 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
21 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
22 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Openstelling tuinen de Wiersse
25 Vorden zingt in de Dorpskerk
26 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
26 Damesclub Medler: touwknopen
27 NCVB Boekbespreking
27 Bejaardensoos Kranenburg
27 NBvP middag contact dames
28 ANBO Klootschieten bij t' Olde Lettink
28 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
30 NBvP, GLTO, Jong Gelre: feestavond
31 Brommertrial in "'t Proathuus"



NAJAARS
TOPPERS

MODEKOOPJE
dames-
ruitbroeken

normaal 65,00 nu voor:

AKMOWORKS
kabeltrui
mt. 104-176 oc AA
nu voor: 35,00

corduroy
broek
met zijzakken
mt. 92-140 ^— cn
nu vanaf: 27,50

CITY LIFE
blOUSeS voile
div, dessins
mt, S-XL ~K ftn
nu voor: OOjUw

CITY LIFE
rokken voite
div. dessins
mt. 38-44 ~,-Aft
nu voor: OO5UU

denim jack
kort
mt. 92-176 ^o
n u voor: 29 ,

PERSIVAL
trui
mt. 128-176
nu voor:

denim broek
met zijzakken
mt. 92-176 1Q
nu voor: l «7,

••MBl fc '

fiuntc fashion

WINTERSWIJK-
WIERDEN-VORDE-
TERBORG-
DIDAM^ILTEN-ZEVENAAR-
LICH'WrOORDE-'s-HEERENBERG

Betalen
met je
pincode

mode VOOr het héle gezin advertentie geldig t/m 17 oktober.

.ï /etter
| lady

Najaars
2 folder

gezien?

lommers

L I N G E R I E

Vordcn
Zutphcnscwcg 29

Winterswijk
Misterstraat 76

Doctinchem
I Dr Hubcr Noodtstraat 14

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Te koop:

MOOIE
KALEBASSEN EN
POMPOENEN

± 100 variëteiten tot
zeer exclusief.

Verkoop alleen op
zaterdag

BOOMKWBKBRIJBN
M.G.SPIEGELENBERGB.V.
Oude Zuttilienscweg 5a, Vouien
Tol. (0575) 55 14 64/Autotol. (X>-
54323046 - Fax (0575) 55 11 05

Helmink Meubelen in Vorden
viert dit jaar niet alleen haar 40
jarig jubileum, maar is ook nog
eens totaal vernieuwd! Nieuw
is de flinke uitbreiding van
onze zaak met maar liefst 700 m2.

De gespecialiseerde slaap-
kamerafdeling op de eerste ver-

$ dieping met een overzichtelijke pre-
i sentatie van slaapkamers in modern
* en klassiek, matrassen, bedbodems,

boxsprings, waterbedden en bedtextiel.
De uitgebreide afdeling zitmeubelen,

met een enorme
keus in diverse stijlen.
En het tapijtmagazijn, met
maar liefst 80 rollen
kamerbreed tapijt in de
meest uiteenlopende kleu-
ren en dessins op voorraad.

ZOMÖAG 11 OKTOBER GEOPEMÖ
t/ttn 12.00 - 17.00 uur

(Koopzondag Vorden)

Zutphenseweg 24 - Tel. 0575-551514

~M A A

fzondag 11 oktober tentoonstelling en verkoop van
zijdebloemboeketten door Atelier Mikara.

HELMINK
meubaJen

Omdat het dubbel feest is kunt u tot 31 december 1998
profiteren van een spetterende kraslotenactie met

TOT IOO% KANS
OP GRATIS KOPEN!

Want Helmink doet niet kinderachtig. Bij besteding van elke
ƒ100,- ontvangt u tijdens ons openings/jubileumfeest een
kraslot. Elk lot is prijs,
met een bedrag van
ƒ 5,-tot ƒ 100,-. Bij
een aankoop in 1999
wordt het totale
bedrag in mindering
gebracht. Dus hoe
meer loten, hoe
lager uw aankoopbedrag in
1999 uitvalt. Dat wordt een feest! l\j*f§

Natuurlijk vieren we dit openings/jubileumfeest
ook in onze vestiging in

J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 0545-474190

H E L M I N K H E M l E .6..J ƒ T .H..i/.-1-..S



Rabobank
Midden hl de samenleving

De Rabobank i$ een

(oopeiatieve bank die opkomt

teden.Via één gekozen

èëjf uur en de leden-

mgaóering oefenen delfden

M¥t0€duitop liet beleid

n hun "plaatselijke bank,

positie als een dienstverterter

<tie,rtauw betrokken is bi) de

lokale gemeenschap waarvan

: <je Men deel uitmaken,

Uitnodiging AlgemeneVergodering
van de Rabobank Graafschap-West
De Coöperatieve Rabobank Graafschap-West. houdt op donderdag 22 oktober 1998 haar jaarlijkse Algemene
Vergadering. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
De vergadering staat in het teken van het thema 'Klant en Bank'. Dit sluit nauw aan bij het thema 'Samenspel',
waarmee de Rabobankorganisatie haar eeuwfeest omlijst.

Verkorte agenda
Opening
Notulen vorige vergadering
Jaarrekening 1997

1.
2,
3.
4. Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht
5. Voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement
6. Mededelingen en rondvraag

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering, de volledige tekst van de voorgestelde statuten
en huishoudelijk reglement alsmede de jaarrekening 1997 liggen vanaf heden op onze kantoren voor de
leden ter inzage.

Het Bestuur

Rabobank
Graafschap-West

jbrengst collecte
)e jaarlijkse collecte van de Nederlandse
'ankerbestrijding heeft in Vierakker en
Achmond f 2.008,85 opgebracht. Het

ajeld wordt besteed aan projecten op het
?rrein van wetenschappelijk kankeron-
lerzoek, patiëntenbegeleiding en voor-
lichting. De organisatoren van de collec-
te bedanken alle vrijwilligers heel harte
lijk voor hun bijdrage. Speciale dank gaat
uit naar de collectanten voor hun geheel
belangeloze inzet voor dit goede doel.

Agrarische vrouwen
De GLTO commissie Vrouw en Bedrijf
heeft voor het komend winterseizoen
een uitgebreid activiteitenprogramma
samengesteld. Zo wordt er bijvoorbeeld
de orientatieavond "Werk en Inkomen"
georganiseerd. Op dit moment zijn er
veel zorgen over de mogelijkheden om
het bedrij fsinkomen op peil te houden.
Op deze avond welke woensdag 14 okto-
ber bij Meilink in Barchem gehouden
wordt, wordt stil gestaan bij de huidige
omstandigheden, waarna middels een
persoonlijk begeleidingsprogramma
met excursies en gesprekken gekeken
wordt welke mogelijkheden het bedrijf
op de arbeidsmarkt heeft.

SUPER DE BOE
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
YVONINtt EN WILBERT GROTENH0YS
Dorpsstraat T8, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

HOUDT OP WOENSDAGMIDDAG 28 OKTOBER OM 14.OO UUR EEN

( GRANDIOZE •

thaaterfiets

ER ZIJN ALLERLEI LEUKE ACTIVITEITEN

1 VOORSTELLING VAN HET KINDERFIETSTHEATER DOLF MOED
SGHMINKGLOWNS
KINDERVIDEO
GRATIS VERSNAPERINGEN & DRINKEN
KLEURPLATEN KLEUREN
POPCORNMACHINE

- BALLONNEN FIGUREN MAKEN

BIJ AANKOOP (TEGELIJKERTIJD) VAN 3 VAN DE ONDERSTAANDE
ARTIKELEN ONTVANGT U

1 GRATIS TOEGANGSBEWIJS*
* GELDIG VAN MAANDAG 5 TOT EN MET ZATERDAG 24 OKTOBER

WE VERZAMELEN WOENSDAGMIDDAG OM 13.3O UUR BIJ S U P E R DE BOER YVONNE EN Wl LBERT GROTENHUYS
AGHTER OP DE PARKEERPLAATS EN V E R T R E K K E N OM 13,45 UUR NAAR GAEE RESTAURANT DE H E R B E R G .

BAMBIX
ALLE SOORTEN

3 pakken

CHOCOMEL
VOL/HALFVOL

3 pack

NUTRICIA

199

FRISTI
ALLE SOORTEN

3 pack
NUTRICIA

ZONNATURA
MEUSLIBAR of

KINDERROZIJNTJES
pakje

Zonnatura.1?»





Gouden jubileum Weenk

Wegens een technische fout is vorige week de foto van de huldiging van jubilaris H.
Weenk tijdens het volksfeest in Linde niet goed afgedrukt. Vandaar dat we de foto
nogmaal publiceren. De heer H. Weenk: werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lid-
maatschap van de feestcommissie die jaarlijkse het volksfeest in Linde organiseert.

Op zoek naar innerlijke groei bij 'Klein Axen':

Winterseizoen van start
bij Klein Axen in Vorden

Ongeveer een jaar geleden bezochten
Gerda Ellerkamp en Jan Polak uit
Vorden een lezing bij Karien Doper in
Lochem. Doper organiseerde tot op
dat moment jaarlijks een aantal le-
zingen die allemaal te maken hebben
met innerlijke groei. Tijdens deze bij-
eenkomst hoorden Ellerkamp en
Polak dat Karien Doper ermee zou
stoppen. De meeste bezoekers van de
lezingen vonden dit erg jammer.
Vandaar dat Gerda Ellerkamp en Jan
Polak samen met de eveneens uit
Vorden afkomstige Fred Rötgers de
stoute schoenen aantrokken en een
eigen Veste voor innerlijke groei'
hebben opgericht onder de naam
'Klein Axen'.

Maandelijks worden er aan de
Nieuwstad 10 lezingen gehouden.
Meestal op de tweede zaterdag in de
maand. De eerste lezing was in februari
van dit jaar. Het winterseizoen van Klein
Axen gaat zaterdag 10 oktober van start
met een lezing van Frank Kwaaitaal on-
der de titel 'Het mistieke leven van jezus-
Het onze vader!'. Frank Kwaaitaal is al
meer dan 25 jaar bezig met 'spirituele za-
ken', terwijl hij van jongs af aan de be
schikking heeft gekregen over paranor-
male gaven. Na een maatschappelijke
carrière als accountant heeft hij 15 jaar
geleden het accountantskantoor aan de
kant gedaan en zich volledig gericht op
het welzijn van de mens door een prak-
tijk te beginnen voor alternatieve ge
neeswij zen. Ook helpt hij op het gebied

van financiële begeleiding van zwakbe
gaafden in zelfstandig woonsituaties. Na
studies in de jaren 70 en 80 van theoso-
fie en filosifie en tal van cursussen op
het gebied van anatomie, pathologie en
alternatieve therapieën is hij ook nog
een tijd in India en Nepel geweest om
kennis te nemen van Hindoeisme en
Boeddhisme.
Naast zijn praktijk geeft hij tal van lezin-
gen over innerlijke esotherische onder-
werpen en maakt hij aura-foto's. Deze au-
ra-fotografie wordt ook wel Kirlian ge
noemd. Na afloop van zijn lezing bij
Klein Axen wordt er van elke deelnemer
een aura-foto gemaakt en geeft Frank
Kwaaitaal - als u dat wilt - een toelichting
op uw persoonlijke situatie.

Naast de maandelijkse lezingen bij Klein
Axen geeft arts Jan de Swart vanaf 15 ok-
tober een zestal workshops onder de titel
'Klanken en hun helende werking'. In
een serie van zes donderdagavonden wil
Jan de Swart de deelnemers voeren naar
de wereld van klank. Jan de Swart leert
de deelnemers aan de cursus de rust en
harmonie te ervaren die uitgaat van har-
monische klanken. "Zo ga je de weg van
de innerlijke genezing. Stap voor stap ga
je ervaren dat herstel van de harmonie,
het weer heel worden, mogelijk is door
klanken juist aan te wenden. Hier liggen
onvermoede wegen naar gezondheid', al-
dus de folder van Klein Axen.
Voor meer informatie over de activitei-
ten van Klein Axen kunt u bellen met
Gerda Ellerkamp, tel. (0575) 55 20 44.

Voet b n l

GO AHEAD-VORDEN 2-1
Vorden heeft de volle winst in Deventer
moeten laten, alhoewel een puntende
ling meer recht had gedaan aan de spel-
verhouding. Uit de eerste acties viel het
spelconcept van Go Ahead reeds te zien.
Vanuit een solide verdediging counter-
voetbal via de snelle vleugelspelers Uenk
en Mammadou.
De eerste kansen waren dan ook voor Go
Ahead via snelle uitvallen. Doelman
Besselink wist echter zijn doel schoon te
houden. Gaandeweg de eerste helft
kreeg Vorden meer greep op het spel en
wisten ze het spel enigszins te verplaat-
sen. Eric Oldenhave ging als mandekker
spelen op "Mamma"dou. Eric toonde
weinig ontzag voor "Mamma", want hij
legde de publiekslieveling volledig aan
banden. De kansen waren over en weer
dan ook schaars. Het spel speelde zich
met name op het middenveld af. Met een
dubbelblanke stand werd er gerust.
Erwin Hengeveld werd in de tweede helft
ingebracht voor Oscar Olthuis, waardoor
Ronald de Beus als rechtervleugelverde-
diger ging spelen en Hengeveld als rech-
terspits.
Uit een voorzet van De Beus kopte
Dennis Wentink reeds na 3 minuten on-
houdbaar raak: 1-0.
Lang wist Vorden deze voorsprong niet
vast te houden want 5 minuten later was
het al weer 1-1. Doelman Besselink ging
onder een scherpe inzet van Uenk door
en via het lichaam van Rob Enzerink ver-
dween de bal in het doel.
Vorden zette vervolgens Go Ahead onder
druk en ontstonden er kansen voor de ij-
verige Ronnie de Beus en Mare Sueters.
De Go Aheadgoalie kon te nauwer nood
een afstandsschot van Dennis Wentink
onder controle krijgen en Erwin
Hengeveld miste op een haar na het doel
met een kopbal. Uit een ̂ m de schaarse
Go Ahead aanvallen was ̂ Pdan toch Go
Ahead die scoorde. Uenk haalde van 30
meter verwoestend uit en de bal ver-
dween onbereikbaar voor Besselink in de
kruising: 2-1.
Vorden zette nog alles oj^lles om een
verdiend gelijkspel in de ̂ pht te slepen.
Een dropkick van Dennis Wentink had
een beter lot verdiend, doch de bal ver-
dween enkele centimeters naast en ook
de schoten van Ronnie de Beus en Erwin
Hengeveld misten doel.
Een smadelijke nederlaag voor Vorden te
gen de koploper van de 4e klasse G. Door
deze uitslag is Vorden in de tweede helft
van de stand terechtgekomen.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Beekbergen.

UITSLAGEN
Vorden Dl - IJsselstreek Dl 7-4; Gazelle
Nieuwland D4 - Vorden D2 0-10; Oeken
El - Vorden El 1-1; WHCZ E4 - Vorden E2
3-1; Gazelle Nieuwland E3 -Vorden E3 6-
0; Vorden E4 - Be Quick E4 18-1; Vorden
E5 - Warnsveldse Boys E5 2-5; Vorden Fl -
Eefde Fl 0-20; Vorden F3 - Voorst Fl 0-8;
Vorden F2 - Gazelle Nieuwland F3 5-0.

Steenderen Al - Vorden Al 5-3; Vorden BI
- Gazelle Nieuwland Bi 8-9; Dierense
Boys Cl-Vorden Cl 2-1.

Go Ahead l - Vorden l 2-1; Vorden 2 -
Doetinchem 3 0-1; Vorden 3 - Witkamp-
ers 3 6-0; Reunie 3 - Vorden 4 4-2;
Vorden 5 - Ruurlo 5 3-1; Erica '76 9 -
Vorden 6 13-0.

PROGRAMMA
Vorden Dl - SHE Dl; Vorden El - AZC E2;
Brummen E2 - Vorden E2; Brummen E3 -
Vorden E3; Vorden E4 - WHCZ E8; Voorst
E3 - Vorden E5; Vorden Fl - SHE Fl;
Vorden F2 - Vorden F3.

Vorden Al - WO Al; Warnsveldse Boys BI
- Vorden BI; Vorden Cl - Wilp Cl.

snel te vergeten voor de jongens uit de
Kranenburg. Het eerste kwartier werd er
leuk mee gevoetbald. Toch liep men snel
weer tegen een 1-0 achterstand aan. Een
foute terugspeelbal op de keeper van
Erix waar Martin Leegstra goed op dodr
ging belandde via de keeper voor de voe
ten van Antoinne Peters die zo de gelijk-
maker liet aantekenen. Na de gelijkma-
ker kwam de ploeg uit Lievelde in hun
spel en bleek een maatje te groot te zijn
voor Ratti. De ploeg werd bij vlagen wég-
getikt en mocht de handen dichtknijpen
dat het bij rust slechts 4-1 was.
De tweede helft begon Ratti weer opti-
mistisch om er zo nog het beste van te
maken, maar tot echte kansen kwam het
niet. Na de 5-1 was het gedaan met Ratti,
zodat Erix nog vrij eenvoudig kon uitlo-
pen tot 8-1. Jeroen Fleming redde toch
nog enigszins de eer van Ratti door te
zorgen dat de scheidsrechter voor de
tiende maal een doelpunt in zijn boekje
kon noteren.
Teleurgesteld liep Ratti richting de kleed-
kamer, maar met het oog alweer op de
volgende belangrijke thuiswedstrijd te
gen M.E.C.

Uitslagen Socü
DEO 1-Socii l 4-4, Erix 2-Socii 2 6-1, Socii
4-Gorssen 5 5-2, Oeken 5-Socii 6 1-1, Klein
Dochteren B-Socii B 0-7, Socii D-DKA E 9-
0, Dierense Boys E-Socii e 1-5, Zutphania
F-Socii F 0-3.

Programma
Socii 1-WHKZ l, Socii 2-Ruurlo 3, Warns-
veldse Boys 5-Socii 4, De Hoven 7-Socii 5,
Socii 6-Dierense Boys 6, Socii B-Gorssel B,
Socii D-Baakse Boys D, Be Quick E-Socii E,
AZC F-Socii F.

7 a n l v o c i
VELDHOEK - VELOCITAS 4-4
In de Veldhoek werd door Vglodtas het
eerste puntverlies geleden.TegSnÜS^jon-
gens uit Hengelo G. (Hengelo G. heeft
zelf geen zaalvoetbalvereniging) werd na
een zeer zware strijd een punt behaald.
Doelman Gerrit Wenneker kreeg de
hand er nog wel tegenaan, maar het was
niet genoeg om de bal te stoppen. Dick
Smit tekende voor de gelijkmaker op
aangeven van Rob Enzerink. Met 1-1 gin-
gen beide ploegen de rust in. Weer kwam
Velocitas op achterstand, maar ook nu
werd het snel gelijk. Ronald de Beus zette
Dennis Wentink vrij voor de keeper, en
deze scoorde met een bekeken balletje.
Het spel was vrij onrustig, doordat de
Veldhoek Velocitas geen meter ruimte
gaf, al ging dit regelmatig met een over-
treding gepaard. Op een afstandschot
had Wenneker geen verweer en weer
keek Velocitas tegen een achterstand
aan. De keeper van de Veldhoek had een
engeltje op de lat zitten, bij verschillende
doelpogingen werd paal of lat geraakt, of
hij kreeg er net een vingertje tegenaan.
Na een cornerbal van Velocitas kon Rob
Enzerink de gelijkmaker intikken. Het
spel ging over en weer en het lukte de
Veldhoek om voor de vierde keer op voor-
sprong te komen, maar na de aftrap kon
Ronald de Beus direct de 4-4 aan laten te
kenen. Met nog een paar minuten op de
klok ging Velocitas vol op de winst spe
len. Dit kon door de Veldhoek alleen nog
worden tegengehouden door zware over-
tredingen. Velocitas had de pech dat de
scheidsrechter waarschijnlijk z'n dag
niet had, en verzuimde op te treden. Met
een of twee tijdstraffen voor de Veldhoek
had Velocitas met een meertal zeker ge
scoord. Al met al een zwaar bevochten
gelijkspel.
Scores Velocitas: Dick Smit, Rob
Enzerink, Dennis Wentink, Ronald de
Beus.
Vrijdag speelt Velocitas thuis in sporthal
't Jebbink tegen ZVZ uit Zieuwent.

Vorden l - Beekbergen l; Rood-Zwart 2 -
Vorden 2; Pax 3 - Vorden 3; Vorden 4 - Erix
2; Warnsveldse Boys 4 - Vorden 5; Vorden
6 - Brummen 6.

ERIX l - RATTI l
De westrijd in Lievelde was er een omr*. TJ » >.«

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte van het
Prinses Beatrix Fonds voor de afdeling
Wichmond-Vierakker heeft f 1.433,25 op-
gebracht.



Wij hebben samen met Rodenstock
een fantastisch scherpe aanbieding.

Drie hoogwaardige lookover leesbrillen,
met originele Rodenstock glazen.

Deze exclusieve modellen zijn leverbaar in
2 kleuren. Tijdelijk van ƒ 249,- voor ƒ 129,-.
Een leesbril van topkwaliteit compleet met

alle RVO garanties en zekerheden.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

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

Te koop:

MOOIE
KALEBASSEN EN
POMPOENEN

± 100 variëteiten tot
zeer exclusief.

Verkoop alleen op
zaterdag

BOOMKWEKERIJEN
M.G.SPIEGELENBERGB.V.
Oude Zutphenseweg Sa, Vorden
Tol. (0575) 55 14 64/Autotel. 06-
54323046 - Fax (0575) 55 11 05

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Particuliere verkoop
elke zaterdag of op
afspraak.

U kunt ons vinden
richting Varsselring
Varsselseweg 20,
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92
of 06-53 36 23 00

PALINGKWEEK/
ROKERIJ

argo
Voortseweg 8 • Toldijk
Tel. (0575) 46 37 43

Heeft u iets te vieren,
of gewoon voor de lek-
kernij.
Wij hebben dan iets
voor u,
zeer lekker en vast niet
duur:

dagelyks verse

of gerookte

paling

De Heesterhof
OKTOBER - TUINMAAND

Buxus
12-15 cm è f 1,50 15-20 cm è f 2,-

20-25 cm è f 2,25
Vaste planten die in voorraad zijn

f 1,50 per stuk of 25 voor f 25*-

Wij leveren de volledige beplanting voor uw tuin
tegen een scherpe prijs.

Bestellingen worden gratis thuis bezorgd

Girkvat, McMn, Anrip, BrMstooc, Unitoy*!, Pinffi,
f 6HZ,

Se f banden voor tiw kruiwagen
*u voor 19 f 95

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RtéTMAN
AV708ANDCH

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld.. tel. (0575) 462779

OKTOBERMAAND
= AKTIEMAAN

= WOONMAAND

duizenden guldens
voordeel!!1.

Op de keukenafdeling grote!

CRAMIETAKTIE
Indien u in de maand oktober bij ons een keuken koopt

mag u uit vijf soorten graniet een aanrechtblad uitzoeken,

voor de prijs van kunststof.
Gratis opslag voor latere levering op afroep is mogelijk!
(Alleen bij keukens v.a. f 7.500,-)

vredige HO garant» ̂

OP ONZE SPECIALE AFDELING
Vele nieuwe showroomapparaten waaronder:

Fornuizen, kookplaten, schouwkappen,
magnetrons, afzuigkappen etc.

MET KORTINGEN VAN

30-40-50-60 TOT ZELFS 7O°/t

f GRAMETEH
AftNRECHTBlAOEN

VOOR DE PRUS

Miele
inbouwkoelkasten
Geen/4495T maar oktober aktieprijs T

Miele
vaatwasser inbouwmodel
Geen /-Ï795T- maar oktober aktieprijs T f 9 r S §

Miele
combi magnetrons M636ECLW
Geen /-2249T- maar oktober aktieprijs f 9 9 O •

GRANIETEN AANRECHTBLADEN
VOOR DE PRIJS VAN KUNSTSTOF

GRATIS OPSLAG VOOR LATERE LEVERING IS MOGELIJK

prijzen incl. btw

BoüwCenterlHCI

öniek

Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

U W K E U S I S R U I M E R .B.J.J . . .H..C J
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DASH VERLIEST EERSTE COMPETI-
TIEDUEL NA SPANNENDE STRIJD
Het eerste damesteam van de Vordense
volleybalvereniging Dash moest afgelo-
pen zaterdag aantreden voor de nieuwe
competitie. Er stond om 14.30 uur, de
nieuwe aanvangstijd van het eerste
team, een thuiswedstrijd tegen Set Up
'65 uit Ootmarsum, vorig seizoen als vijf-
de geëindigd in de derde divisie B, op het
programma. Dash zelf degradeerde in
april jl. uit de derde divisie G, maar pro-
moveerde ten gevolge van een nieuwe re-
gio indeling bij de Nederlandse Volleybal
Bond terug naar de derde divisie Regio
Oost.
Een op papier tamelijk ongelijke strijd
dus, temeer daar bij Set Up '65 weinig
veranderingen in het team hadden
plaatsgevonden en deze tegenstander
derhalve hoog mocht worden ingeschat.
Coach Louis Bosman sprak na afloop van
het met 3-0 verloren duel dan ook over
Set Up '65 als mogelijke kandidaat voor
de eerste drie plaatsen.
Toch was de strijd minder ongelijk dan
op papier mocht worden verwacht. In te
gendeel; de gasten hadden de handen vol
aan de Vordensen. Dash speelde een ge-
degen wedstrijd met attractief en fris
ogend volleybal. Gevolg hiervan was een
spannende wedstrijd, welke voor het tal-
rijke publiek meer dan het aanzien
waard was. (Mogelijk werd dit mede ver-
oorzaakt door de gedeeltelijk nieuwe
outfit; het team was door de vier hoofd-
sponsors van nieuwe broekjes met pijp-
jes voorzien). Maar het publiek waardeer-
de zeker ook het vertoonde spel; de talrij-
ke lange ralley's werden na afloop zeer
regelmatig gevolgd door spontaan ap-
plaus voor beide teams.
Dat Dash beslist niet overklast werd mo-
ge blijken uit de setstanden (12-15,10-15
en 11-15) en uit het feit dat Dash zowel in
de eertste als in de tweede set regelmatig
een kleine voorsprong opbouwde. Dat
deze voorsprong niet in setwinst kon
worden omgezet kwam door de ervaring
van Set Up '65 en door de persoonlijke
foutjes aan Dash zijde. Deze laatsten wer-
den veroorzaakt door vermoeidheid, wel-
ke weer een gevolg was van het feit dat
de Vordense dames alle zeilen bij moes-
ten zetten om het hoge tempo, de grote
re service druk en het harde aanvalsspel
van de gasten te kunnen volgen.
Licht teleurgesteld zocht het team na af-
loop van de wedstrijd, waarvoor de wed-
strijdbal beschikbaar werd gesteld door
subsponsor Salon Marianne, de kleedka-
mer op. Toch was er ook tevredenheid
over het vertoonde spel, waarin Gracia
Rouwen na lange tijd weer haar eigen,
hoge niveau haalde.
Ook de begeleiding toonde tevreden-
heid: "Deze tegenstander was nog een
maatje te groot voor ons, maar dit was
wel een wedstrijd op een hoog derde di-
visie niveau", sprak de Vordense coach
na afloop. Hij complimenteerde zijn
team, waarbij Bianca Doornebosch ont-
brak wegens werkverplichtingen, met
name met de vechtlust en met het ver-
toonde spel, dat er goed verzorgd uitzag.
"De resultaten zijn nu een kwestie van
tijd".
Zaterdag 10 oktober speelt Dash in
Sporthal De Kamp in Hengelo (Gld.) te
gen DVO. Een heuse streekderby dus wel-
ke door de rivaliteit de nodige spanning
met zich mee zal brengen. Beide teams
ontmoetten elkaar reeds enkele malen
in de voorbereiding, waarbij Dash steeds
aan het langste eind trok. "Maar de com-
petitie brengt andere belangen en ande
re druk met zich mee', aldus waarschuw-
de Bosman zijn team bij voorbaat.

DASH HEREN l
Vorige week heeft u in weekblad Contact
kunnen lezen over de bekerwedstrijd van
het eerste damesteam van Dash. Deze
week was het de beurt aan Heren l met
het verschil dat er naast de bekerwed-
strijd ook nog twee competitie wedstrij-
den in dezelfde week gespeeld moesten
worden!
Het eerste herenteam is ten opzichte van
het vorige seizoen op een aantal posities
gewijzigd. Rinus Brandwacht is gestopt,

voor hem was het moeilijk om zijn druk-
ke baan met volleybal te combineren.
Mark Droppers is een stapje lager gaan
spelen in het tweede team. Vanuit het
derde team is Edwin Bruinsma het eerste
komen versterken. Gebleven zijn de spel-
verdelers Richard Bijenhof en Martij n
Reuvekamp. De midaanvallers Hans
Leunk en Wietze ten Kate. Bert Nijbroek,
vorig jaar nog midaanvaller, gaat het dit
jaar op de buitenaanval proberen samen
met Gerard Wullink en Dick van
Maanen. Op de libero positie en tevens
aanvoeder is ook dit jaar weer Herman
Vlogman. In vergelijk met het vorige sei-
zoen is het team met een man minder
toch wat aan de kleine kant. Dit bleek al
meteen in de voorbereiding van het
nieuwe seizoen toen Dick van Maanen
zich blesseerde. Ondanks de goede trai-
ningsopbouw van trainer Willem
Oldenhave speelde een oude blessure,
over gehouden van het vorige seizoen,
van Maanen na twee trainingen al weer
op. Het duurt zeker vier weken voor hij
de training weer kan hervatten. Ook
Edwin Bruinsma is de eerste twee man-
den door zijn werk niet aanwezig. Door
deze slechte bezetting was de voorberei-
ding op de competitie natuurlijk niet ge
weldig. De Nederlandse Volleybal Bond
heeft het aantal districten dit jaar flink
teruggebracht. Door deze herindeling
speelt Dash in de eerste klasse in Regio
Oost.
Op zaterdag 26 september stond de be
kerwedstrijd gepland tegen Bovo uit
Aalten. Helaas werd deze wedstrijd als 'ri-
sico'-wedstrijd beschouwd en dus door
de burgemeester van Aalten verboden.
De nieuwe datum werd woensdag 30 sep-
tember. Dat de NeVoBo iets slimmer is
dan de K.N.V.B. bleek al gauw want op za-
terdag 26 september werd gewoon een
inhaalwedstrijd voor Dash gepland.
Tegenstander was nu Boemerang l uit
Eibergen. Gezien de slechte voorberei-
ding kwam deze wedstrijd Dash wel erg
ongelegen. Ook d^^ainer zag de bui al
hangen en vertrokmimiddelijk naar de
canarische eilanden. Hij had het goed ge
zien want het verslag van deze wedstrijd
houden we kort: het was knudde. Na 58
minuten was het^^) voor Boemerang,
setstanden 15-5, l^^Jen 15-5.
Na telefonisch spoedoverleg met de trai-
ner op z'n strandmatje werd besloten om
het spelsysteem te veranderen. Op de
training dinsdagavond werden de punt-
jes nog even op de i gezet want woensdag
moest men alweer naar Aalten. Omdat
twee spelers niet mee konden spelen
(blessure en werk) hadden we te weinig
spelers. Gelukkig lossen we dat in een
vereniging met 250 leden op door ie
mand van het tweede team mee te ne
men. Midaanvaller Erik Boel kwam ons
versterken en na het debacle van afgelo-
pen zaterdag zag Dash de bekerwedstrijd
tegen Bovo als een welkome oefenwed-
strijd. Het vroege aanvangstijdstip van de
wedstrijd brak Dash in de eerste set op.
Al snel stonden de mannen uit Vorden
met 6-0 achter. Daarna begon het aan de
kant van Dash steeds beter te lopen.
Ondanks het duidelijke verlies van de
eerste set (15-5) was het spel aanmerke
lijk beter dan 4 dagen ervoor. In de twee
de set ging Dash zeer voortvarend van
start. Er werd een 5-1 voorsprong opge
bouwd en ineens liep het als een trein.
Enigszins van de schrik bekomen kwam
Bovo hierna sterk terug naar 5-6. De in de
eerste set ingevallen Erik Boel maakte
met een geweldige opslag beurt een ein-
de aan de tweede set: 11-15 voor Dash. De
wedstrijd kreeg nu ineens een heel ander
karakter en het werd een echte beker-
wedstrijd. De derde set ging de strijd ge
lijk op maar de routine aan de kant van
Bovo gaf de doorslag en de Aaltenaren
wonnen deze set met 15-12. Ook de vier-
de set kende een zeer spannend verloop.
Met Martij n Reuvekamp als spelverdeler
in de ploeg in plaats van Richard
Bijenhof werd het goede spel voortgezet.
Bovo kwam aan het eind van de set op
een 13-12 voorsprong maar nu wist Dash
door een geweldige vechtlust de achter-
stand weg te werken en de set met 13-15
te winnen. Het rallypointsyst eem van de
vijfde set, waarbij uit iedere opslag ge
scoord wordt, is vaak een loterij. Hoewel
beide ploegen aan elkaar gewaagd waren
had Bovo het goede lot gekocht en won

de set met 15-12. Ondanks de nederlaag
kan Dash terug kijken op een heerlijke
wedstrijd.

DASH - TORNADO l
Zaterdag 3 oktober moest Dash tegen
Tornado uit Laren. Tornado is het afgelo-
pen seizoen gepromoveerd naar de eer-
ste klasse. De ploeg van oud-Dash trainer
Ben Kuiper is zeker niet een van de sterk-
ste teams in de eerste klasse zodat er voor
Dash goede winstmogelijkheden waren.
Dash begon goed aan de wedstrijd en
nam meteen een ruime voorsprong in de
eerste set. Tot 10-3 bood Tornado weinig
weerstand maar toen kwam de ploeg uit
Laren toch nog even sterk terug tot 13-10.
Na een time-out wist Dash de set vrij sim-
pel af te maken met 15-11. In de tweede
set dacht Dash het karwei heel makkelijk
af te maken maar zoals zo vaak pakt het
dan net even iets anders uit. Het was
Tornado die meteen een voorsprong
nam. Tot 5-9 liep Dash behoorlijk achter
de feiten aan maar kwam puntje voor
puntje dichterbij. Het eind van de set
werd zelfs nog spannend op een stand
van 14-14. Het was Dash dat in deze fase
net iets minder fouten maakte en de set
met 17-15 won. In de derde set kwam
Edwin Bruinsma voor Gerard Wullink en
Martij n Reuvekamp voor Richard
Bijenhof in het veld. Het begin van de set
verliep wat rommelig maar Tornado kon
absoluut geen vuist meer maken. Dash
won ook deze set vrij eenvoudig mewt
15-9 en de wedstrijd met 3-0. De volgende
wedstrijd is zaterdag 17 oktober om 16.15
uur in sporthal 't Jebbink in Vorden te
gen Harfsen.

SAVICO - DASH 2 1-3
Het tweede damesteam van Dash moest
voor de Ie competitiewedstrijd naar
Enschede om daar tegen het Ie team van
Savico te spelen. Een onbekende tegen-
stander, die dit jaar voor het eerst in de
derde divisie uitkomt. Doorde nieuwe
regio-indeling van de NeVc^Moijgen de
teams dit seizoen te makernnet enkele
nieuwe tegenstanders.

Het team van Savico bleek een evenwich-
tig opgebouwd team dat uitstekend kan
passen en verdedigen. Blokkerend kwa-
men de Enschedesen wat te kort. De
Vordense dames moesten in de Ie en de
4e set in een gelijkopgaande strijd elk
punt duur bevechten. Door een makkelij-
ke overwinning in de tweede set verloren
de dames hun concentratie en profiteer-
de Savico daarvan. De setstand 15-4 zegt
voldoende.
Mede dankzij de grote inzet van Carla
Jansen, zowel aan het net als in de verde
diging, de uitstekende opslagen van
Margreet Smid, die ook verder een prima
partij speelde en een berepartij van
Wilma Wolters kon in de 4e beslissende
set Dash de overwinning naar zich toe
trekekn. Vanzelfsprekend zijn drie spe
Iers niet voldoende om een wedstrijd te
beslissen. Ook de overige zes speelsters
speelden solide.
Verheugend is dat spelverdeelster Emmy
Jansen weer speelklaar is na een in de
voorbereiding opgelopen lichte enkel-
blessure. Dit legt wat minder druk op de
schouders van Ellen Leunk, die in de aan-
loop naar de competitie als het spelver-
deelwerk voor haar rekening moest ne
men.
Dash 2 mist dit jaar Esther Wentink door
een langdurige blessure. Bettine
Vlogman kan alleen de thuiswedstrijden
spelen. In de uitwedstrijden zal Marjan
Üjftogt haar op de middenpositie vervan-
gen. In de wedstrijd tegen Savico liet
Marjan zien dat zij deze moeilijke positie
aankan. De versterking van het team
door de inbreng van Margreet Smid, die
vorig seizoen voor het eerste team uit-
kwam, is dan ook meer dan welkom.

UITSLAGEN
Heren eerste klasse: Dash l - Tornado l 3-
0. Heren tweede klasse: Overa l - Dash 2
0-3. Heren derde klasse: Dash 4 - Avanti 3
1-3. Dames derde div.: Dash l - Set Up '65
2 0-3; Dames derde div.: SHS Savico/Dash
21-3. Dames eerste klasse: Dash 3 -Avanti
l 0-3. Dames tweede klasse: Dash 4 -
Avanti 2 1-3. Dames derde klasse: Side
Out 4 - Dash 5 3-1. Dames derde klasse:

Alex vanden Berg neemt
afscheid van Dorpsschool

Alex van den Berg heeft afgelopen
woensdag 30 september afscheid ge
nomen van de leerlingen van de
Dorpsschool, de school waarvan hij
ruim acht jaar directeur is geweest.
Met ingang van l oktober is Alex na-
melijk genoemd als directeur op de
o.b.s. t Montferland in 's-Heerenberg.

In de bakfïets werd hij naar zijn huis,
aan de Voornekamp, gebracht. Alle leer-
lingen liepen achter de bakfïets aan en
dat was niet alleen een prachtig gezicht,
maar ook een oorverdovend lawaai; de
kinderen hadden namelijk van huis spul-
letjes, om lawaai mee te maken, meege-
nomen.
Thuis aangekomen werd meester Alex en
zijn gezin door de kinderen een brood-
maaltijd aangeboden. Op school hadden
de leerlingen een tafelkleed gemaakt en

per groep een boek. Een aantal kinderen
maakten de tafel klaar en die zag er uit-
eindelijk heel smakelijk uit. Als kado
kreeg Alex een ballon met een mandje.
Hij wist al snel wat dit betekende, want
één van zijn grootste wensen was om
ooit nog eens met een luchtballon de
lucht in te gaan.
Voordat de kinderen weer terug gingen
naar school, kregen ze uit handen van
Alex nog een lekkere krentenbol.
Afgelopen vrijdag vond er op de
Dorpsschool een officiële afscheidsrecep-
tie plaats. Hier konden de ouders en an-
dere genodigden Alex bedanken voor
hetgeen hij heeft betekend voor de
Dorpsschool en hem succes wensen met
zijn nieuwe baan.
Inmiddels is ook al een nieuwe directeur
benoemd: de heer Stefan Tamboer uit
Soest. Hij zal beginnen op l januari.



Side Out 5 - Dash 6 3-1. Dames vierde
klasse: Rivo 5 - Dash 7 2-2. Meisjes A: Dash
Al - BOVO Al 3-0. Meisjes B: Rivo BI -
Dash BI 0-3. Meisjes C2 Willems Gemini
Cl - Dash C2 0-3. Jongens C3: Dash C3 -
Boemerang Cl 0-3. Dames recr.: Dash l -
SVHarfsenl-2.

PROGRAMMA
Heren tweede klasse: Dash 2 - DVO 2.
Heren derde klasse: Dash 3 - DVO 4.
Heren derde klasse: WSV 3 - Dash 4.
Dames derde div.: DVO l - Dash 1. Dames
derde div.: Dash 2 - AA stad. Dames eer-
ste klasse: DVO 2 - Dash 3. Dames tweede
klasse: WSV l - Dash 4. Dames derde
klasse: Dash 5 - WSV 4. Dames derde
klasse Dash 6 - WSV 3. Dames vierde klas-
se: Dash 7 - Sparta 6. Meisjes A: Longa '59
A2 - Dash Al. Meisjes B: Dash BI - SV
Harfsen BI. Meisjes Cl: Dash Cl - WSV
Cl. Meisjes C2: Dash C2 - BVC C2.
Jongens C3: WSV C3 - Dash C3. Dames re-
cr.: Epse 2 - Dash 1.
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Wolbrink neemt
Ten Have BV over
Ten Have Produktie BV aan de Indu-
strieweg in Vorden is overgenomen
door buurman Wolbrink Nederland
BV. Half september ging Ten Have fail-
liet. Vier van de vijftien werknemers
van Ten Have hebben inmiddels ander
werk gevonden.
Wolbrink Nederland BV is niet van
plan om de bouw van grote silo's
voort te zetten. Direkteur T. Rouwen
heeft verklaard dat Wolbrink zich
meer wil toeleggen op de onderhoud,
aanpassingen en uitbreidingen van de
bestaande silo's.
Wolbrink BV heeft alle gebouwen,
voorraden en machines van Ten Have
overgenomen. Hoogste prioriteit heeft
nu het binnen halen van nieuwe or-
ders. Daarna kan worden bekeken
hoeveel personeelsleden van Ten Have
aan de slag kunnen bij Wolbrink BV.
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Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

HOBBYISTEN EN GEHANDICAPTEN
KUNNEN WEER AAN DE SLAG

Vanaf 5 oktober kunnen gehandicapten
en 55 plussers hun beschikbare vrije tijd
weer invullen met een leuke bezigheid.
Alleen of samen met anderen kan een
hobby uitgeoefend worden, zoals;
pitrieten, papierbewerken, houtbewer-
ken, modelbouw, electrisch figuurzagen,
koper/zink, draadwerk en schilderen.

De hobby-ruimte is in de kelder van het
Dorpscentrum, Raadhuisstr. 6, te Vor-
den, en is geopend op maandagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur.

De heren Bekman, Bruggert en Luichies
zijn aanwezig om u te ontvangen en
eventueel te ondersteunen.
Er is niet alleen een goede werkruimte
beschikbaar, maar ook allerhande ge
reedschap, groot en klein, waardoor
men in staat is een hobby te beoefenen
waar thuis niet mogelijk voor is.
Deelname is gratis. Materiaalkosten zijn
voor eigen rekening. Heeft u thuis wei-
nig ruimte of plaats?
Heeft u niet de benodigde gereedschap?
Zoekt U sociaal contact/
Kom eens kijken of bel voor de eerste in-
formatie met de coördinator van de
stichting Welzijn Ouderen Vorden, mevr.
Louise van Uden, tel 553405

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

De groepen voor het meer bewegen voor
ouderen zijn weer van start gegaan.
Behalve aan gym, sport en spel en zwem-
men is het deelnemen aan het volksdan-
sen een goe^aen gezellige manier om re
gelmatig vl^kan lichaamsbeweging te
doen.
De uit te voeren dansen zijn speciaal
voor de ouderen uitgekozen; er zit veel
variatie aan bewegingen in en het tempo
is aan ouderen aangepast. Muziek maakt
het bewegen niet alleen wat gemakkelij-
ker, maar zorgt ook voor een gezellig sa-
menzijn.
Als u voor het komende seizoen een be
wegingsactiviteit zoekt kunt u altijd een
keer komen kijken.
In Vorden is het volksdansen op woens-
dag van 9.30-11.00 uur in het Dorpscen-
trum en in Wichmond/Vierakker op

dinsdag van 18.00 - 19.30 uur in het
Ludgerusgebouw.
Bij de zwemgroepen is momenteel geen
plaats meer. Opgave is altijd zinvol; zod-
ra er een deelnemer uitvalt is iemand
van de wachtlijst aan de beurt.

MEER BEWEGEN BIJ SUIKERZIEKTE

Ouderen kunnen op hogere leeftijd te
maken krijgen met "ouderdomssuiker-
ziekte". De lichaamscellen kunnen dan
niet voldoende glucose opnemen, omdat
de beschikbare insuline niet goed werk-
zaam is. Door regelmatig lichamelijk ac-
tief te zijn bevordert u niet allen uw alge
hele gezondheid, maar stimuleert u ook
de werking van insuline. Bewegen is ook
een uitstekende manier om uw gewicht
onder controle te krijgen en te houden.
Overgewicht heeft namelijk een slechte
invloed op insuline.
Al met al een goede reden om aan een
bewegingsactiviteit van het MBvO mee te
doen.

Een paar tips:
- overleg met uw arts voordat u gaat

sporten.
- vertel de docent over uw diabetes.
- zorg dat u snel opneembare suikers

bij u heeft ( bijv. dextro, sinaasappel-
sap)

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

De SWOV vraagt no^^kele vrijwilligers
voor de Dagopvang en Groepsopvang
van de Wehme ter ondersteuning van de
activiteitenbegeleidster.
Ook kunnen wij vrijwilligers gebruiken
voor Tafeltje Dek-Je^i voor het vervoer
van ouderen die na^^et ziekenhuis of
verpleeghuis moeten. Rijafstand en par-
keergeld worden vergoed.

CURSUSSEN EN ACTTVTrEITEN

De Stichting Welzijn Ouderen is bezig
haar activiteiten voor het jaar 1999 te
plannen. Tot deze plannen behoort o.a.
een schildercursus en een damgroep.
Wanneer u nog andere wensen of sug-
gesties hebt voor bepaalde cursussen
kunt u dit kenbaar maken bij de coördi-
nator van de Stichting, mw. L. v. Uden.
Cursus schilderen.

Naar aanleiding van de tentoonstelling
van amateur schilderwerken in ons kan-
toor hebben enkele ouderen belangstel-
ling getoond voor een schilderscursus.
De bestaande groepen zitten echter vol.
Het is wel mogelijk bij voldoende belang-
stelling dit najaar/voorjaar een nieuwe
cursus te starten. Wanneer u ook eens
met deze boeiende hobby wilt kennisma-
ken kunt u zich opgeven bij ons kantoor.
Dammen als hobby.

Dammen is een denksport! Een boeiend
spel dat uw hersenen scherp en fit
houdt. Leden van de Damclub Vorden
willen ouderen uitnodigen het damspel
te beoefenen. Het is de bedoeling om op
een middag in de kantoorruimte van de
SWOV dit spel te spelen. Voor informatie:
dhr. J.F. Geerken, tel. 554169.

OPROEP!!!

Ouderen die elkaar thuis willen ontmoe
ten en met elkaar een spelletje willen
doen, zoals scrabbelen, rummicuppen of
kaarten, kunnen zich melden bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

VERVOER NAAR ZIEKENHUIS

Het is bekend dat wanneer men regelma-
tig naar het ziekenhuis of verpleeghuis
moet het vervoer naar deze instellingen
een probleem is. Wanneer familie, buren
of kennissen niet meer de helpende
hand kunnen bieden kunt u een beroep
doen op de vrijwilligers van de SWOV.
Een bezoek aan dokter of tandarts valt
hier ook onder. De vergoeding is fl 0,60
per km.

Ouderen in een rolstoel kunnen via de
WVG een vergoeding voor vervoer krij-
gen. Aanvraagformulieren zijn zowel bij
de Gemeente als de SWOV verkrijgbaar.
Voor ouderen met een laag inkomen is
het ook mogelijk via de WVG een maan-
delijks bedrag te krijgen voor zgn. sociaal
vervoer. Hiermee wordt bedoeld het ver-
voer (taxi) voor een bezoek aan de kap-
per, kennis, clubje e.d. Het is beslist de
moeite waard hier naar te informeren.

Voor vragen of informatie kunt u terecht
bij de Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

ZbrgGroep Qostpf lierland

Opvoedingsvragen

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Op woensdagavonden, te beginnen op woensdag 28 oktober 1998 organiseert
ZorgGroep Oost-Gelderland een cursus over de ontwikkeling en opvoeding van peu-
ters (5-wekelijkse bijeenkomsten) voor ouders/verzorgers van peuters in de leeftijd tus-
sen ca. anderhalve maand en vier jaar. De bijeenkomsten worden gehouden in het ge-
bouw ZorgGroep Oost-Gelderland, Hogestraatje 3 te Zutphen.

Het volgen van de ontwikkeling van peuters is boeiend. Ze leren steeds beter praten,
ze kunnen zich beter bewegen, ze leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Peuters ont-
dekken de dingen om zich heen en hun eigen persoontje. Hun leeftwereld wordt
steeds iets groter.
Ook al is je kind nog zo klein, je kunt als ouder steeds voor nieuwe vragen komen te
staan, zoals: moet ik alles maar goed vinden; hoe krijg ik hem/haar aan het eten; zou
een ander dit ook zo doen? De opvoeding gedurende de eerste levensjaren is voor een
kind van doorslaggevende betekenis voor het hele verdere leven. "Doe ik het wel
goed", vragen ouders zich wel eens af.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met andere ouders/verzorgers onder leiding
van een opvoeddeskundige gepraat over alles wat met de ontwikkeling van uw peuter
te maken heeft. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk het definitieve pro-
gramma vastgesteld. Onderwerpen die zeker aan de orde komen zijn eten, slapen, zin-
delijkheid, angst, drift, jaloezie, regels en grenzen.

Inschrijven kan via het telefoonnummer 09 00 88 06 (22 ct/min. 24 uur per dag be-
reikbaar). De kosten bedragen f 37,-per persoon (indien de toegangsbijdrage voor
1998 is betaald)

Goudkeur voor Vlogman
Op 22 september hield de Vereniging
van Keurslagers de jaarlijkse keuring
van ambachtelijk gemaakte Gelderse
Rookworst. Keurslager Vlogman ver-
diende door de goede kwaliteit van
zijn rookworst het predikaat Goud-
keur.

Om Goudkeur te behalen moet de rook-
worst aan strenge eisen voldoen. Het pro-
duct wordt door een onafhankelijke en
deskundige jury beoordeeld op de vol-
gende onderdelen: geur en smaak, kleur,
samenstelling en snijdbaarheid.
In totaal kunnen 100 punten behaald
worden, pas bij 90 punten of meer ont-
vangt men het Goudkeur-certificaat.
Keurslager Vlogman is zeer tevreden met

het behaalde totaal van 100 punten.
Vooral aan het begin van het rookworst-
seizoen is het behalen van Goudkeur
voor een product een goede stimulans.
Op die manier houdt men de kwaliteit in
het oog en kan men zien of de rookworst
nog verbeterd kan worden om een per-
fect product af te leveren aan de klanten.

De Vereniging van Keurslagers heeft 550
leden, gevestigd door het hele land.
Iedere Keurslager moet voldoen aan
strenge eisen op het gebied van kwali
teit, versheid, presentatie, assortiment
hygiëne en service. Voldoet een lid niel
aan de door de WK gestelde normen dan
kan hem het K-embleem worden ontno
men.

l;IJh '



Diverse huldigingen tijdens receptie Vordens Dameskoor:

Gouden Bondsspeld voor drie koorleden

Mevrouw Klein Brinke^otink - die 35 jaar de functie van voorzitter bekleedde van het
Vordens Dameskoor - werd zaterdag in het zonnetje gezet vanwege haar 50-jarig lid-
maatschap van het koof.

Hoofdmoot tijdens de receptie van
het Vordens Dameskoor, zaterdag-
middag in de grote zaal van het
Dorpscentrum ongetwijfeld de huldi-
ging van een zevental koorleden. Zij
werden daarvoor in het zonnetje ge-
zet door de heer Ten Brink, voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse
Bond van Zang-en Oratoriumvereni-
gingen.

Drie dames kregen de gouden
Bondsspeld vanwege het 50 jarig lid-
maatschap. Mevrouw Klein Brinke-
Gotink een vrouw die aan de wieg heeft
gestaan van het Vordens Dameskoor.
Bovendien heeft zij 35 jaar de functie
van voorzitter bekleedt. "Een vrouw om
van te houden", zo omschreef Ten Brink
haar.
Later op de middag deed mevrouw Klein
Brinke nog een keer van zich spreken. Zij
had namelijk "50 jaar Vordens
Dameskoor" in, een verhaal vastgelegd
dat werd voorgelezen door Annie Boers.
Daarin alle hoogte- en dieptepunten van
het gouden koor. Vermeldenswaardig
dat de dames van het koor, eens temid-
den van een concert, allemaal op de stoel
sprongen aangezien een muis de orde
verstoorde. "Een muis was 40 dames te
veel", zo schreef de pers toen!

Verder werden mevrouw Wissels-
Bosman en mevrouw Norde-Grotenhuis
eveneens vanwege het 50 jarig lidmaat-
schap gehuldigd. Voorts de dames
Aaldering en Bargeman (45 jaar) en de
dames Berenpas en Brinkerink ( 25 jaar).

De dames kregen bovendien uit handen
van voorzitter Carla Zieverink een bloe-
metje aangeboden. Carla Zieverink
schetste in haar toespraak de hechte
band onder de leden, met daarbij een
hint naar de vergrijzing. "De kleur van
het haar van de dames begint aardig op
de kleur van de grijze bloezes te lijken",
zo sprak zij. De vergrijzing kwam even-
eens in de toespraak van landelijk voor-
zitter Ten Brink aan de orde.
"Een typisch verschijnsel in Nederland.
In Nederland staat door de vergrijzing
het voortbestaan van vele koren op het
spel. Wellicht m«|het beleid wat bijge-
steld worden dolPbijvoorbeeld andere
muziekkeuzes te maken of leeftijdsli-
mieten te stellen. Het belangrijkste is
echter dat zich nieuwe jonge leden zul-
len aanmelden." aldus Ten Brink.

Wethouder H. Boogaard legde in zijn toe-
spraak een link naar de totale vergrijzing
in Vorden. De gemiddelde leeftijd van de
Vordenaar gaat omhoog wat zich duide-
lijk afspiegelt in het Vordens Dameskoor.
'Veel jeugd vertrekt naar elders, terwijl
het vertrek van de Sorbo uit Vorden geen
goeie zaak is voor onze gemeente", zo
stelde hij. Overigens hoeft het Vordens
Dameskoor er niet op te rekenen ooit
nog eens gezinsleden van wethouder
Boogaard te kunnen begroeten. "Wij
kunnen geen toon houden en helaas
hebben mijn kinderen dat overgeno-
men", zo sprak hij. Hij overhandigde een
geschenk onder couvert. Verder wenste
hij het koor op weg naar de honderd een
goede tijd toe!

Ook mevrouw Wissels-Bosman kreeg zaterdag een gouden Bondsspeld.

Mevrouw Norde-Grotenhuis ontving eveneens een gouden Bondsspeld vanwege haar
50-jarig lidmaatschap van het koor.

AlbertHeijn Hengelo in de race voor 'beste franchise-winkel 1998':

Albert Heijn Hengelo best uit regio
Afgelopen week maakte Albert Heijn
de finalisten bekend in de Albert
Heijn Beste Winkel Wedstrijd. In elke
Albert Heijn-regio is een winnaar
aangewezen. De Albert-Heijn-winkel
aan de Raadhuisstraat 36 bleek de
Beste In Hengelo en omgeving. De su-
permarkt scoorde hoog op het verle-
nen van service, op de presentatie van
de winkel en op het assortiment.

Inmiddels is de Albert Heijn Beste
Winkel Wedstrijd een jaarlijks terugke-
rend fenomeen. De winkels, inclusief
franchisewinkels, strijden daarbij fel om

de titel Beste Winkel en Beste Fran-
chisewinkel. De supermarkten worden
beoordeeld door een vakjury.

Bij alle Albert Heijn-supermarkten staan
de wensen van de klant centraal.
Gedurende de Beste Winkel Wedstrijd
kan elke winkel laten zien waarom hun
klanten zo tevreden zijn. Beoordeling
vindt plaats op diverse aspecten zoals
dienstverlening aan de klant en het aan-
bod in de winkel.

Service
Het kritisch oog van de jury ging regel-

matig over de schappen en 'performan-
ce' van de medewerkers. "De klanten ver-
wachten van ALbert Heijn al veel service.
En terecht. Maar het kan altijd nog beter.
Dat heeft Albert Heijn Hengelo opnieuw
bewezen. Deze supermarkt mag zich
welverdiend tot de besten rekenen".

Al sinds jaar en dag runt de familie
Wansink de Albert-Heijn-winkel. Samen
met dertig medewerkers combineren ze
het gemoedelijke van een buurtwinkel
met de nieuwe snufjes van een super-
markt. Service aan de klant staat bij de
winkel hoog in het vaandel. Wansink sr.

verwoordt het als volgt: "Onze klant is
gast. En wij allen zijn gastheer of gast-
vrouw".

De Albert Heijn-franchisewinkel in
Hengelo moet - samen met zeven andere
supermarkten - nog twee ronden gaan in
de strijd om de titel Beste Albert Heijn
Franchisewinkel van Nederland 1998. Na
een jureringsronde blijven er vier win-
kels over. Wie zich daarvan de Beste on-
der de besten noemen mag, wordt op 31
oktober 1998 tijdens een feestavond,
waarbij ook de vier winkels aanwezig
zijn, bekend gemaakt.



Inboedelverzekering ?
Bij Univé zitje goed!

In de Consumentengids van juli 1997 kunt u het
nalezen: de extra uitgebreide inboedelverzeke-
ring van Univé biedt u een complete dekking,
gunstige voorwaarden en een zo laag mogelijke
premie. Toch kan het nóg voordeliger: als uw
woning beveiligd is en voorzien van het politie-
keurmerk Veilig Wonen. Wij leggen u graag uit
hoe u in het bezit komt van dit certificaat. Heeft
uw woning het keurmerk, dan krijgt u van ons een
extra korting van f 0,20 per f l .000,- verzekerd
bedrag. Daarmee wordt onze inboedelverzeke-
ring wel heel voordelig. Tijd voor een vrijblijven-
de offerte dus! Kom eens langs of bel ons voor
een afspraak. Of stuur de coupon in.

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Stuur mij snel een offerte voor de extra
uitgebreide verzekering voor mijn inboedel.

Waarde inboedel: ƒ
Waarde kostbare inboedel: ƒ
(antiek, elektronica, sieraden, e.d.)

Huis van steen met harde dakbedekking:
Q ja
Q nee, anders, nl.
In bezit van keurmerk Veilig Wonen: Q ja Q nee

Naam:

Adres:

PC/Woonplaats:

Telefoon:

V kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

Wat geeft Herwers iemand die ^
niets meer te wensen overheeft^

Afgebeeld is de Nissan Primera GX XI
met lichtmetalen velgen en mistlampen

ƒ 2.000,- aan concertzaalkwaliteit + orkest.

De Nissan Primera X1 is van huis uit voorzien

van specificaties die bij andere merken door

de bank genomen als optioneel te boek staan.

En waarvoor u dus extra in de buidel moet

tasten. Denk daarbij o.a. aan airconditioning,

2 airbags, centrale portiervergrendeling,

4 speakers en toerenteller. Voor / 37.995,-

schaft u zich dus een auto aan die bijna niets

meer te wensen overlaat. Des te verrassen-

der is het aanbod waarvan u kunt profiteren.

Maar op is op! Aan de rijke uitrusting voegen

we namelijk een radio/cassettespeler en

CD-wisselaar toe met een totale waarde van

maar liefst / 2000,-! Als u daar geen oren naar

heeft, mag u dat bedrag ook besteden aan

andere zaken uit de Nissan collectie*), zoals

b.v. lichtmetalen velgen, mistlampen, een

spoiler, allesdrager of zijwindschermen.

Wij showen ze u

graag als u ons een

bezoek brengt om

de Primera X1 uit-

gebreid aan de tand
te voelen. Think about it.

Consumentenadvicsprijs incl. BTW en BPM, excl. kosten njklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.
*) Alleen originele door uw Nissan dealer geleverde accessoires (vraag naar de aclievoorwaarden). Leaseprijs vanaf / 890,-

(excl. BTW) via Nissan Lease op basis van 60 maanden/20.000 km per jaar (full operational lease).

AUTOBEDRIJF DOETINCHEM Plakhoretweg U, ndustrietefr, Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 56

HENGELO G. Hummetoseweg l O, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampórestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

REUMA •
PATIËNTEN

SERVICE

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

De beste kwaliteit,
zeer goede service,
messcherpe prijzen

V.O.F. klompenfabriek

Annex Museum

Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

ledere vrijdag tot 14.30 uur gesloten. Verder alle
dagen open en ook ' s avonds uw leverancier voor
alle soorten en merken

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen
• laarsen al vanaf f 13,98
• werkschoenen
• werkkleding

't Past als bast

Kom, kijk en overtuig uzelf. Goede koop en niet duur.
U bent van harte welkom

DE KAPSTER
BIJ U AAN HUIS.
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goud vinkend ij k la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

Automatiseringsdag
voor de melkveehouderij

zaterdag 10 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur

Deelnemende bedrijven: vervoersleveranciers
ABC (Lochem) en Vogelzang (Staphorst), de
Rabobank, Uniform Agri (managements-
systemen), computerleverancier Dangremond
te Rijssen en Fullwood bv

Locatie:
Scholengemeenschap't Beeckland
Het Hoge 41 in Vorden

Voor meer informatie:
Melkveetechniek Bloemert
(0522) 46 19 77

11 oktober
SPECIALE
AANBIEDINGEN
Op de Smidsstraat:

NIEUWE EN
TWEEDEHANDS
FIETSEN
Op de Dorpsstraat:

FIETSEN
UIT DE VERHUUR

P R O Fl L
D E F I E T S S P E C I A L I S T

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • 7e/. f0575; 55 13 93



Bokbierdag
De Ondernemersvereniging Zutphen
houdt zaterdag 10 oktober voor de twee
de keer een Bokbierdag. Onderdeel van
deze dag is een grote nostalgische op-
tocht. Vorig jaar trok de Bokbierdag in
Zutphen ruim 30.000 bezoekers.
Dit jaar zijn de meeste grote brouwerijen
vertegenwoordigd met prachtige aan-
spanningen in een grootse optocht door
het centrum van Zutphen. Hieronder be-
vindt zich een brouwerij-voertuig van
Bavaria dat getrokken wordt door maar
liefst zes paarden. Verder zijn er diverse
vier-, twee en enkelspannen te zien van
Heineken, Dommelsch, Amstel, Grolsch,
Oranjeboom en Palm. Ook de oude
brandweerspuit van Heineken Brouwe
rijen zal aan de optocht deelnemen.
Verder in deze optocht voeel door paar-

den getrokken koetsen en een aantal au-
to's uit de tijd dat de biervaten bij de
Horeca nog werden afgeleverd met paard
en wagen. Een vijftal muziekkorpsen
completeren het geheel.
Het centrum van Zutphen is zaterdag 10
oktober tot een gezellige biermarkt.
Bijna alle bekende Nederlandse bokbie
ren worden hier gepresenteerd. Vanuit
prachtig - in herfstsfeer en kleuren - in-
gerichte stands zal menigeen zich tegoed
doen aan een heerlijk bokbiertje. Vanaf
een groot podium zorgt De Berkelkapel
uit Haarlo met een 25-tal muzikanten
voor een geweldig stuk Egelandermu-
ziek. Verder zijn er op de Bokbiermarkt
diverse oude ambachten te zien. Ook de
Bier- en Verzamellaarsvereniging is van
de partij met een vijftiental kramen al-
waar men terecht kan voor in- of verkoop
of ruilen van zaken als bierviltjes en
bierglazen.

ViYtV.ViY

Zaterdag in Scholengemeenschap 'tBeeckland:

Automatiseringsdag
voor melkveehouders

In scholengemeenschap t Beeckland
in Vbrdenis wordt op zaterdag 10 ok-
tober een automatiseringsdag voor
melkveehouders gehouden. Op onge
veer de helft van de melkveebedrijven
staat een personal computer. Steeds
vaker wordt deze succesvol ingezet
bij de verbetering van het manage-
ment van het voeren, het melkvee en
het bedrijf. Toch zijn er ook vragen.
Reden voor melkveetechniek
Bloemert om 10 oktober een automa-
teringsdag voor melkveehouders te
organiseren.

Er zal op deze dag een breed scala aan
onderwerpen worden behandeld: tele
bankieren, millenniumvraagstuk, boer-
derij-management voor de lange en kor-
te termijn, optimaal voeren van het
melkvee en uiteraard melken met de
melkrobot. Voor particulieren zijn er de
modernste pc's. Een brede opzet waar-
voor ook voerleveranciers ABC (Lochem)
en Vogelzang (Staphorst), de Rabobank,
Uniform Agri (managementsystemen),
computerleverancier Dangremond te
Rijssen en Fullwood BV (automatisering,
melkrobots en melkinstallaties) zijn uit-
genodigd.

Ongeveer twintig jaar geleden begonnen
veehouders te automatiseren met een
krachtvoer-proces-computer. Een groot
succes, want daarmee werd op voerkos-
ten bespaard. Later volgen de automati-
seringstoepassingen als de electronische
melkmeter, bewakingssystemen voor de
melkproductie, melkkwaliteit en tussen-
kalftijd en managementssystemen voor
de lange planning. Integratie van deze
systemen geeft de veehouder de moge
lijkheid om de processen op zijn bedrijf
optimaal te sturen. Verfijning die hem
geld oplevert, omdat hij kosten bespaart

en tijdig fouten kan corrigeren.
Onmisbaar voor elke vorm van moderne
automatisering is de personal computer.
Reden ook om een compterleverancier
uit te nodigen.

Melkveetechniek Bloemert verkoopt
jaarlijks 300 tot 400 personal computers
aan bedrijven en particulieren. Op de au-
tomatiseringsdag in Vorden staan de
nieuwste pc's. Particulieren kunnen zich
daar ook uitstekend oriënteren. Is een
nieuwe pc te kostbaar, dan is een ge
brukte een goed alternatief. Ook voor re
paraties en storingen kan men bij
Bloemert terecht.

Melkrobot
De nieuwste ontwikkeling is de melkro-
bot, die de veehouder z'n kernactiviteit -
namelijk het melken - volledig uit han-
den neemt. Een melkrobot melkt drie
keer per dag de koeien volledig zelfstan-
dig. Verfijnde automatisering bewaakt
de melkkwaliteit, de reinheid van de
melk, de uiergezondheid en de tochtig-
heid van de koe. Een revolutionaire ont-
wikkeling die vergelijkbaar is met de ont-
dekking van de melkmachine zelf.
Fullwood heeft inmiddels diverse robots
operationeel.
Op de open dag worden de diverse kan-
ten van automatisering belicht. Tevens
introduceert Uniform Agri te Assen sa-
men met Melkveetechniek Bloemert het
PC-project Uniform Consultant, dat de
veehouder al gauw een paar duizend gul-
den voordeel kan opleveren. Doel is de
begeleiding (dierenartsen, voerleveran-
ciers) van veehouders te helpen door au-
tomatische aanlevering van essentiële
bedrijfsgegevens, waardoor er beter ge
adviseerd kan worden. Tevens zijn er di-
verse aanbiedingen van nieuwe en ge
bruikte personal computers.

17 oktober grote veiling
Zaterdag 17 oktober wordt er een grote veiling gehouden in café-restaurant De
Herberg in Vorden. De opbrengst van de veiling is bestemd voor het onderhoud van
de kerken in Vorden. Er zijn weer allerlei spullen - waaronder veel an tiek ingezameld.

De kwaliteit van de goederen is vergeleken bij de afgelopen jaren van een hoog ni-
veau. Drukkerij Weevers geeft in het kader van de veiling een speciale catalogus uit.
U kunt deze catalogus vanaf deze week gratis afhalen bij drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 in Vorden.

Inova tapijt van Bergoss:

De nieuwe norm voor
zacht en sterk tapijt
Als eerste Nederlandse tapijtfabri-
kant brengt Bergoss een tapijtcollec-
tie op de markt waarin het, door Du-
Po iit ontwikkelde, Antron microvezel
is toegepast. Het bijzondere aan deze
vezel is dat het supersterk is en tege-
lijkertijd heel zacht aanvoelt. Door
deze unieke combinatie én het uitge-
breide assortiment kleuren is Inova
in elk interieur toepasbaar. Met Inova
tapijt zet Bergoss de nieuwe norm
voor zacht en sterk tapijt. Inova tapijt
is verkrijgbaar bij de Wonerij in
Ruurlo.

Inova is een revolutionair produkt om-
dat het de nieuwe, door DuPont ontwik-
kelde, Antron microvezel bevat. Deze ve
zei heeft de bijzondere eigenschappen
dat het sterk is en slijtvast, maar tegelij-
kertijd ook zeer zacht aanvoelt. Deze
combinatie is uniek en maakt van Inova
een tapijt dat in alle ruimtes van het
huis toepasbaar is. Het Inova tapijt heeft
nog meer praktische voordelen, zo is het
antistatische polyamidegaren voorzien

van een Teflon beschermingslaag. Deze
laag voorkomt dat vuil en vlekken in het
tapijt doordringen. Zelfs het meest inge
droogde vuil kan makkelijk worden ver-
wijderd. In de praktijk komt het er op
neer dat regelmatig stofzuigen voldoen-
de is om het tapijt mooi en schoon te
houden. Inova tapijt van Bergoss heeft
dan ook een hoge PIT-normering. Het is
antistatisch, vlamwerend en geschikt
voor intensief gebruik.

LEVENDIGE UITSTRALING
Niet alleen de kwaliteit en de duurzaam-
heid bepalen het bijzondere karakter
van de Inova-collectie. Het tapijt heeft
ook een luxe en levendige uitstraling.
Dat komt door de gesneden pool. Die
voelt zacht en comfortabel aan én zorgt
voor een levendig licht-schaduweffect.

Het tapijt lijkt - afhankelijk van de lig-
ging van de pool - te spelen met zonlicht.
Ook na het stofzuigen, als de pool op-
nieuw in model is gestreken ziet het er
sprankelend en strak uit.
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Vroege
ontdekking
van kanker

SOMMIGE
KLEINIGHEDEN
KUNT U MAAR

BETER NIET
NEGEREN

l/raag de g/É folder
Vraegeontdetting'aan;

Sopttaf) 8,10/5 8/7 Merdam

KANKERBESTRIJDING

Bergoss Inova brengt topkwaliteit in uw huis. Het tapijt is gemaakt van een antistatisch poly-
amide-garen en is bijzonder dicht van structuur. Als eerste Nederlandse tapijtfabrikant heeft
Bergoss in zijn Inova collectie de door DuPont ontwikkelde Antron microvezel toegepast.
Deze vezel maakt het mogelijk om een zeer sterk, duurzaam en slijtvast tapijt te maken dat

bovendien uitzonderlijk zacht aanvoelt. Juist daardoor vormt Bergoss Inova
de perfecte basis voor elke woonomgeving. Van slaapkamer tot trap, van
woonkamer tot kinderkamer, van kantoor tot atelier. De luxe gesneden
pool geeft een levendige uitstraling aan het tapijt. En die uitstraling wordt
nog eens extra vergroot door de rijke kleurschakering: maar liefst 42 ver-
schillende tinten. Het tapijt is praktisch en gemakkelijk te onderhouden.
Bovendien is ook DuPont's legendarische Teflon bescherming op het tapijt
aangebracht. Daardoor dringen vuil en vlekken niet in het tapijt en kunnen
zelfs de meest ingedroogde vlekken gemakkelijk worden verwijderd.
Kortom, Bergoss Inova biedt voor elke sfeer de juiste toonzetting. Het is
de top in comfort en duurzaamheid. Bewonder de stalen bij De Wonerij
en overtuig uzelf van de unieke kwaliteit van Inova tapijt.

Nu met GRATIS ONDERTAPIJT
in de OKTOBER WOONMAAIMD

bij Bergoss Inova tapijt
Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

net even

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Tel. : 0573 45 12 39

Afgelopen zomer publiceerde Weekblad Contact een ̂ feina over Attractiepark
Slagharen. Voor de kinderen stond er op deze pagina eeH^ebus. De oplossing van
deze rebus is:*'Slagharen, daar geniet je nog het meest'. Er kwamen vele goede op-
lossingen binnen bij de redactie.
De volgende tien personen kunnen een gratis toegangskaart voor vier personen
ophalen bij Drukkerij Weevers aan de Nieuwstad 30 in Vorden. Deze kaarten zijn
alleen geldig in 1998. Het attractiepark is nog open tot <^}iet zondag l november.

Leonie Schieven, 7 jaar
(GW.)
Marijke Brand, 9 jaar

Joyce van Leussen, 9 jaar
Karin Old enhave
Bertine Bielderman, 7 jaar
Martijn Visschers. 12 jaar
Karin Hakker, 9 jaar
Niels Scheffer, 5 jaar
Marjon Arfinan, 11 jaar
Denise de Hart, 7 jaar

Adres

Julianalaan 10

Groene Kruisstraat 8

Dorskamp 10
Ida Gerhardtsingel 79
Soerinkweg3
VellerdijkS
Hazelnoot 3
Nieuwenhuisweg l
De Leuke 2
Hoetinkhof60

Woonplaats

Hengelo

Hengelo

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Boeken

DRUKKERIJ
WEEVERS

PARANORMALE BEURS RUURLO
Zondag 11 oktober, zaal De Luifel, Dorpsstraat 11

van 11.00 tot 17.00 uur
Toegang f W,-. Info: De Phoenix, telefoon (0314) 34 18 07

yanisaUeBinnen onze organisatie zijn als gevolg van mutaties en uitbreidingen momenteel
verschillende vacatures voor

All-round Service Monteur
Het takenpakket bestaat^^uit:
• het zelfstandig verlen^Hm technische service aan: klimaatinstallaties, elektro-

technische installaties en regel- en besturingsinstallaties van industriële tankparken
• verzorgen van schriftelijke rapportage van uitgevoerde werkzaamheden

Functie-eisen:
• opleiding op MBO-niveau, bij voorkeur elektrotechniek
• kennis van installatietechniek en PLC-besturingen
• rijbewijs en een klantvriendelijke opstelling
• bij voorkeur ervaring in serviceverlening

Installatie-Monteurs
• cv-monteurs op LBO/MBO-niveau metaal
• tank-monteurs (pijpfitters)
• loodgieters
• elektriciens

Hulpmonteurs
Voor jonge zelfstandige mensen met een technische achtergrond op LBO- of MBO-niveau zijn binnen ons
bedrijf diverse mogelijkheden om te worden opgeleid in verschillende vakdisciplines zoals:
• klimaattechniek
• elektrotechniek
• procesbesturing en -automatisering
• service en onderhoud
Wij kunnen als Erkend Leerbedrijf veelal het praktijkdeel van de opleiding in eigen huis verzorgen.

Herkent u zich in een profiel van bovenstaande functies en durft u de uitdaging aan in een groei-
ende, winstgevende organisatie te werken? Dan zien wij uw schriftelijke of telefonische sollicita-
tie graag binnen een week tegemoet bij
EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2, 7250 AA Vorden
(0575) 55 1546
t.a.v. de heer R.A.F. Veenendaal, bedrijfsleider

IEM5I5RO1EK
installatietechniek vorden



De uitlopende collectie gaat nu de deur uit
voor waanzinnig lage prijzen!!!

& &1O

C 7 persoons
Paradies Medica 90% wasbaar van 199,- voor 119-
Paradies yippee van 149,- voor 69,-
Syntetisch dekbed van 99,- voor 59,-
Lin - O - Lux van 149,- voor 89,-
Polydaun 4-seizoenendekbed van 199,- voor 119,

c 7 persoons XL
Polydaun 3D Hollow Fiber van 219,- voor 149,
Polydaun 4-seizoenendekbed van 199,- voor 139,
Synthetisch dekbed van 99,- voor 59,-
Paradies 4-seizoenendekbed van 299,- voor 199,
Hollow Fiber 4-seizoenendekbed van 199,- voor 119,

C 2 persoons
Synthetisch dekbed van 169,- voor 99,-
Polydaun 4-seizoenendekbed van 349,- voor 219,-
Hollow Fiber 4-seizoenendekbed van 299,- voor 199,-
Polystar 4-seizoenendekbed van 299,- voor 179,-

c Lits Jumeaux
Synthetisch dekbed Holle vezelvan van 399,- voor 139,
Polydaun Hollow fiber van 249,- voor 159,
Polydaun 3D Hollow Fiber van 329,- voor 199,
Irisette Terry van 299,- voor 199,
Polydaun Hollow Fiber van 359,- voor 199,
Synthetisch dekbed van 199,- voor 129,
Lin-O-Lux van 149,- voor 89,-
Polydaun 4-seizoenendekbed van 399,- voor 269,
Hollow Fiber 4-seizoenendekbed van 369,- voor 239,
Van Dijk 4-seizoenendekbed van 469,- voor 249,

C Lits Jumeaux XL
Polydaun 3D Hollow Fiber
Polydaun 3D Hollow Fiber
Paradies Layla
Van Dijk
Lin-O-Lux
Syntethisch 4-seizoenendekbed
Hollow Fiber 4-seizoenendekbed

van 379,-
van 329,-
van 329,-
van 319,-
van 329,-
van 459,-
van 399,-

voor 219,-
voor 199,-
voor 199,-
voor 159,-
voor 199,-
voor 269,-
voor 259,-

( 7 persoons
^nerella wol 4-seizoenendekbed van 499,-
raradies 4-seizoenendekbed van 399,-
Paradies wolAatoen 4-seizoenendekbed van 399,-
Paradies wol/zijde 4-seizoenendekbed van 429,-
Rofima 1600 4-seizoenendekbed van 469,-

voor 299*
voor 219,-
voor 249,-
voor 299,-
voor 299,-

1
^ 7 persoons XL
Paradies 4-seizoenendekbed van 389,-
Paradies wolAatoen 4-seizoenendekbed van 459,-
Rofima 1 600 van 249,-

voor 269,-
voor 279,-
voor 179,-

( 2 persoons
Cinderella wol 4-seizoenendekbed van 699,-
MATKA wol van 399,-
Paradies 4-seizoenendekbed van 589,-
Paradies wolAatoen 4-seizoenendekbed van 599,-
Paradies wolAatoen 4-seizoenendekbed van 729,-
Paradies wol/zijde 4-seizoenendekbed van 729,-
Rofima 1 600 4-seizoenendekbed van 629,-
Van Dyck Cashmère/wol van 699,-

voor 399,-
voor 219,-
voor 379,-
voor 379,-
voor 399,-
voor 399,-
voor 399,-
voor 199,-

( Lits Jumeaux
Paradies 4-seizoenendekbed van 689,-
Paradies wol van 379,-
Paradies wolAatoen 4-seizoenendekbed van 699,-
Paradies wol/zijde 4-seizoenendekbed van 759,-
Rofima 1 600 van 499,-
Rofima 1 600 4-seizoenendekbed van 729,-

voor 429,-
voor 249,-
voor 459,-
voor 429,-
voor 299,-
voor 479,-

( Lits Jumeaux XL
Rofima 1 600 van 529,-
Paradieswol van 419,-
Paradies wolAatoen 4-seizoenendekbed van 739,-

voor 319,-
voor 279,-
voor 499,-

DONS

( 7 persoons
90% eendedons 4 seizoenen van 639,-
Ideens 65% ganzedons van 499,-
Van Dyck 65% ganzedons 4-seizoenen van 450,-
Van Dyck 90% ganzedons van 499,-
Van Dyck Swissmade 90% ganzedons van 599,-
Van Dyck Swissmade 65% ganzedons van 399,-

voor 349,-
voor 299,-
voor 259,-
voor 299,-
voor 399,-
voor 199,-

c 7 persoons XL
90% eendedons 4 seizoenen van 729,- voor 399,
Feduama Kassette 90% ganzedons van 579,- voor 349,
Feduama Natura 90% ganzedons van 650,- voor 399,
Van Dyck 65% ganzedons 4-seizoenen van 499,- voor 299,
Van Dyck Swissmade 90% ganzedons van 699,- voor 399,

C
90% eendedons 4 seizoenen van 949,- voor 599,-
Feduama Natura 90% ganzedons van 995,- voor 599,-
Van Dyck 90% ganzedons 4-seizoenen van 999,- voor 499,-
Van Dyck 90% ganzedons van 749,- voor 469,-

J

C Lits Jumeaux
90% eendedons 4-seizoenen van 1049,- voor 699,-
Feduama Natura 90% ganzedons van 1095,- voor 599,-
Feduama Kassette 90% ganzedons van 829,- voor 499,-
Van Dyck 65% ganzedons 4-seizoenen van 699,- voor 459,-
Van Dyck Swissmade 90% ganzedons van 1149,- voor 649,-
Van Dyck Swissmade 65% ganzedons van 779,- voor 439,-

C Lits Jumeaux XL J
90% eendedons 4 seizoenen van 1099,- voor 799,-
Feduama Natura 90% ganzedons van 1195,- voor 699,-
Feduama Kassette 90% ganzedons van 969,- voor 599,-
Van Dyck 90% ganzedons 4 seizoenen van 1299,- voor 699,-
Van Dyck 90% ganzedons van 999,- voor 579,-
Van Dyck Swissmade 65% ganzedons van 879,- voor 499,-
Van Dyck Swissmade 90% ganzedons van 1249,- voor 699,-
Royal Sleep 65% ganzedons van 679,- voor 349,-

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 05750-12816
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