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Overname advertenties berichten verboden

Kraskaartaktie van de eeuw bij Super De Boer Grotenhuys:

Hoofdprijs Daewoo Matiz

Maandag 25 oktober gaat bij
Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys de kraskaartactie van de eeuw van start.
Hoofdprijs is een gloednieuwe
Daewoo Matiz ter waarde van
twintig duizend gulden. De
tweede prijs bestaat uit een
reischeque van tweeduizend
gulden en de derde prijs is een
videorecorder. Ook de nummers vier tot en met tien gaan
niet met lege handen naar huis.
Zij ontvangen elk een fles
champagne.
Bij elke 35 gulden die de klant bij
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys besteedt, krijgt hij een
kraskaart. Onder het krasvak
bevindt zich een deel van een slagzin. De totale slagzin bestaat uit
vijf delen. De vijf kraskaarten die
de zin 'Ik voel me thuis bij Super
De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys' vormen, dient men in
een speciaal daarvoor bestemde
envelop te doen die te verkrijgen is
bij de infobalie. Nadat de envelop

EHBO-vereniging
Baak-Vierakker
Het nieuwe winterseizoen staat
weer voor de deur, dit houdt in dat
de EHBO-vereniging weer haar
herhalingslessen gaat geven.
Tevens wil men bij voldoende deelname half novembe een cursus
gaan starten.
Deze opleiding wordt gegeven
door een artsdocent en een gediplomeerd kaderinstructrice. Men
zal ongetwijfeld het nut van zo'n
opleiding inzien, misschien loopt
men al jaren met de gedachte dat
men eigenlijk ook wel zo'n cursus
had willen volgen. Zet de stap en
geef uzelf op om zo'n cursus te volgen.
De opleiding is verdeeld voer ca. 16
avonden van 2 uur en wordt afgesloten met een examen afgenomen door het Oranje Kruis.
Opgeve en/of inlichtingen tot half

is voorzien van naam, adres en
leeftijd kan men deze in de Daewoo Matiz depone^^die bij de
uitgang van de supermarkt geparkeerd staat. Het raampje van de
Daewoo Matiz is op een kiertje
gezet en functioneert dus als het
ware als brievenbus.
De kraskaartactie van super De
Boer loopt tot en met woensdag 29
december. Tot 18.00 uur kan men
op deze dag de envelop nog inleveren. Om 20.00 uur worden alle
mensen die meedoen aan de kraskaartactie verwacht in de grote
zaal van café-restaurant De Herberg. Hier zal onder het toeziend
oog van een notaris de trekking
van de kraskaartactie van de eeuw
plaatsvinden en bekend worden
gemaakt wie er naar huis gaat met
de Daewoo Matiz. Om in aanmerking te komen voor de prijs dienen
de prijswinnaars persoonlijk bij de
trekking aanwezig te zijn.
Omdat 29 december nog erg ver
weg is, is er ook wekelijks een prijs
te verdienen. Elke week wordt er
november bij het secretariaat of bij
een van de bestuursleden. Zie ook
de advertentie elders in dit blad.

Voetbalfeest
v.v. Vorden
Op zaterdag 23 oktober 1999
houdt de voetbalvereniging Vorden haar jaarlijkse feestavond in
bodega 't Pantoffeltje te Vorden. 't
Pantoffeltje is ook het komend seizoen sub-sponsor van de voetbalvereniging. Tijdens dit feest zullen
een vijftal leden gehuldigd worden; twee ervan zijn vijftig jaar lid
(!) en drie zijn vijfentwintig jaar lid
(waaronder hoofdsponsor Henk
Barendsen). Het bestuur heeft
stemmingsvolle muziek gecontracteerd. Het voetbalfeest is toe
gankelijk voor leden, donateurs,
sponsors, vrijwilligers, supporters
en allen die de vereniging een
warm hart toedragen. Het tweede

namelijk één slagroomtaart weggegeven. Het idee om een kraskaartactie van de eeuw te organiseren, is afkomstig van Yvonne
Grotenhuys. "De laatste jaren hadden we op het eind van het jaar telkens een kassabonnenactie. Maar
omdat we straks een nieuw millennium ingaan, vond ik dat we
iets extra's moesten doen. Vandaar
dat we dit jaar een auto wegge
ven", zegt Yvonne Grotenhuys.
Haar man Wilbert Grotenhuys
vult aan: "Toen we wisten dat we
deze actie gingen doen, hebben we
gelijk contact opgenomen met
Autobedrijf Groot Jebbink. Ik vind
het belangrijk dat je andere Vordense middenstanders bij zo'n
actie betrekt. Jan Groot Jebbink
was gelijk enthousiast over de
kraskaartactie. De Daewoo Matiz
is dus afkomstig van Autobedrijf
Groot Jebbink. En ook de Rabobank en Electro World Eliesen werken mee aan de kraskaartactie. Zij
dragen zorgen voor respectievelijk
de reischeque en de videorecorder."
elftal zal zorgdragen voor de zaalaankleding.
De timing van het feest is uitste
kend, want de volgende dag hoeft
slechts één elftal te spelen.

Metaaldraad
Ontwerper en edelsmid Karin Kortenhorst houdt zaterdag 23 oktober in galerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad in Vorden een workshop. Belangstellenden maken in
deze workshop kennis met allerlei
eigenschappen en verwerkingsmogelijkheden van verschillende
soorten metaaldraad zoals bijvoorbeeld buigen, wikkelen en hame
ren.
Vervolgens maken de deelnemers
naar eigen ontwerp een sieraad of
object. In deze workshop ligt het
accent op het werken met metaaldraad in combinatie met kralen,
glas en stenen.

Leer ook reanimeren: u kunt er
levens mee redden
Waarom is reanimatie zo belangrijk? In Nederland worden per jaar
veertigduizend mensen door een
hartinfarct getroffen, meestal
thuis. Dat zijn elk uur zes landge
noten. In veel gevallen stopt het
hart met pompen: dan treedt er
een hartstilstand op. Als gevolg
daarvan overlijden elk jaar tienduizend mensen voordat een arts
of ambulancepersoneel hulp heeft
kunnen verlenen. Als familie,
buren of vrienden op dat moment
ingrijpen met reanimeren (uitwendige hartmassage en mondop-mond beademing) tot de arts of
de ambulance er zijn en de hulp
overnemen, kunnen jaarlijks honderden mensen worden gered.
Ook is het belangrijk dat de huisarts en ambulance onmiddellijk
worden gealarmeerd op het alarmnummer 1-1-2.
Het is van groot belang dat zoveel
mogelijk mensen leren reanime
ren, en niet meer machteloze toe
schouwers zijn. De vrienden van
artstichting Comité Gorssel, organiseren in Gorssel,
Harfsen, Almen en Vorden reanimatiecursussen. De cursusduur is
2 avonden van 3 uur. Inlichtingen
daarover bij uw plaatselijke
itp (Zie adv. elders in dit blad).

VW nieuwe
vestigingsplek

Het zal maar weinig Vordenaren
zijn ontgaan dat de plaatselijke
VW een nieuwe vestigingsplek
heeft gevonden in het pand Kerkstraat 1. Velen kwamen er al een
kijkje nemen. Voor wie dat nog
niet deed gaan dinsdagmiddag 26

oktober de deuren open. Men kan
zich dan zelf overtuigen van de
praktische indeling en de overzichtelijkheid van de geboden collectie waaruit wellicht een keuze
gemaakt kan worden.
In elk geval kunnen de bezoekers
de routebeschrijving van de traditionele achtkastelenfietstocht gratis mee naar huis nemen.

NBvP Vrouwen
van Nu

Op woensdag 27 oktober is er weer
onze maandelijkse bijeenkomst in
Café-Restaurant "De Herberg".
Deze avond wordt verzorgd door
mevr. Teule uit Zutphen.
Deze mevrouw geeft namens de
patiëntenvereniging ons. voorlichting over borstkanker. Komt allen!

Passage
Op dinsdagavond 26 oktober vergaderen de leden van Passage. Het
onderwerp is "familie wapens".
Een deskundige op dit gebied, de
heer Van Hemert uit Brummen, is
uitgenodigd. Belangstellenden
zijn van harte welkom in het
Dorpscentrum.

Opening
onderkomen VW
De VW te Vorden beschikt sinds
enkele maanden over een nieuw
onderkomen aan de Kerkstraat 1.
Woensdag 27 oktober zal het kantoor op officiële wijze worden geopend. Dit gebeurt middels een ontvangst in het Dorpscentrum,
gevolgd door de "openingshande
ling" bij het kantoor zelf.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur CJV dienst in NH Kerk ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 oktober 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathmen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 oktober 10.00 uur CJV dienst in NH Kerk ds. M. Beitier;
19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 23 oktober 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 24 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cantemus
Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 oktober 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 24 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
24-25 oktober pastoor J. Nijrolder, Baak tel.: (0575) 44 12 91, Rheden,
tel.: (026) 49 53 118.
Huisarts
23-24 oktober W. A. Houtman, Vorden tal.: (0575) 55 22 53.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedge
vallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten
Tandarts 22-23 oktober WA Houtman, Vorden, telefoon
(0575) 552253. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder afspraak).
Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking 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 wenden 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
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 tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en
gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.
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)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur. woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 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 gezondheidszorg. 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 onÖer tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspnenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Contactjes
• Te huur gevraagd: landbouwgrond met gebruikersverklaring. Tel. (0575) 46 73
36
• 5, 10, 15 kilo onder-/overgewicht? En wilt u dit beheersen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 46 73 81
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69
• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 10 weken. Bel voor
info: mevr. A. Eysink, tel. (0575)
57 21 27.
• Uitnodiging najaarsbijeenkomst van de Werkgroep Tuinkeuring Vorden op maandag 1
november aanvang 19.45 uur

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE
VORDEN:
opengesteld voor de laatste keer dit jaar op
zondag 24 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur open.
Entree f 9,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

• Gevraagd: zelfstandige en
zorgvuldige hulp in de huishouding voor 2 werkenden.
Tenminste eenmaal per week.
Werktijden in overleg. Zutphen
(Leesten/Eme), tel. (0575) 57
1625
• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
vallen onder opgeslaes. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een
healing zal er van binnen
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
infaiKatie Marg Bekken (0573)
44046
• Wijnazijn van 4,48 voor
3,95. Daar hoeft u niet zuur bij
te kijken! Wereldwinkel Vorden

• Verse walnoten, kastanjes, vele soorten snijbloemen, kalebassen, eieren en
andere snuisterijen. Kalebassen zeer laag geprijsd.
Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.

ulaaien
keuze uit ruim
30 soorten

WalnotenHcaramelvlaai
deze week
voor maar

f Q95

Peren-advocaatvlaai

f«15?

van 17,95
voor maar

1CQ5

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Herfst-caramelbol

Huis De Voorst in Kcfcle biedt een
unk'ke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijksplechti^heid
*• recepties en (hniilofus)party's
•• produktpresentaties
«• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
•• bruidshuis op het landgoed

gevuld met rozijnen, kaneel,
caramel en noten
ook lekker bij de koffie

per stuk voor

Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 5 4 / 5 1 35 20
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huLsdevoorst.nl

• Oliebollenactie vrijdag 22
oktober voor de Ned. Hervormde Kerk in Wichmond
• Vermist sinds 9 oktober
grote wit/zwart gevlekte gecastreerde kater. Zutphenseweg 46, (0575) 55 36 85
• Gevraagd: hulp in de huishouding 1 dagdeel per week.
Tel. 44 13 93
• Kom gratis koffie proeven
bij Wereldwinkel Vordert tot
23 oktober
• PC Thuishulp voor hulp bij
problemen van hard- en software. Tel. (0575) 55 37 57 of
06-50546417
• Wij zoeken met spoed
zorgzame en flexibele oppas voor onze 2 kinderen van
3 en 1 jaar. Brieven onder n r. R
21-1 bureau Contact, postbus
22,7250AAVorden

14!95

Zaterdagmorgenaanbieding:

Huis De Voorst

• Wie durft? Oppas voor • Een extra inkomen in uw
vrij tijd? Info AMWAY distribionze 4 zoontjes (5-7 jaar)
teur 0575-555114 (na 19.00
voor de woensdag- en vrijdaguur)
middag. Bel ons op 55 41 40
• Wij zoeken nog steeds hulp
in de ochtend voor de verzorging van onze dressuurpaarden voor ± drie uur per dag
van maandag t/m vrijdag. Tel.
(0575) 46 73 82; na 18.00 uur
(0314) 62 42 18

Heerlijke

goed voor 12 royale punten

• Te huur aangeboden: woonruimte. Tel. (0575) 44 13 14
• Te koop: nieuwe skelter
f395-, rubber stuur, tel. (0316)
22 54 18

Weekaanbiedingen

warme roomboterappelflappen
A Hoc

gevuld met verse appels.
Zo uit de oven! Lekker, lekker!
even lekker 4 halen en de 5e

gratis

Nieuw in ons assortiment:

Amerikaanse donuts
Zie ook onze dagaanbiedingen

95

ledere donderdag: 5 broden voor maar

Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten.
Iedere dag . . . . vers varjLde warmeJ>akker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake
Schiiiiiitterende collectie:

BERG-, WANDEL- en
SURVIVALSCHOENEN

• Te koop: Heteluchtkanon
20.000 cal. Master; 1 compressor 220 V 100 liter tank;
hogedrukreiniger 380 V, 150
bar. Tel. (0573) 45 31 44

20 soorten o.a. Blackstone en Lomer

• Afrikaanse percussie 30
okt, 13 nov., 27 nov. Gevorderden 9.45-11.15 uur, beginnersgroep 11.25-12.45 uur. Docent:
Kaloga Traore. Kosten f 90,-.
Plaats: GAIA Praktijk voor Creatieve Therapie en Orthopedagogische Muziekbeoefening,
Muldersweg 3, Ruurlo

enz. enz. enz.

89.- 99.119.- 129.149.OUTDOOR-KLEDING o.a.
Camojacks - Camobroeken - Khakibroeken
Groene broeken - Camo-T-shirts - Urban-shirts
Urbanbroeken - Survivaljacks

BROEKEN met afritspijpen
maten 44 t/m 60, 4 kleuren v.a.

59.-

"Mogen we zelf bepalen welke kleding
de overledene draagt bij de opbaring?"
"U bepaalt /elf hoe de overledene wordt gekleed voor de u i t v a a r t , l r / . i j n
mensen die voorkeur geven aan een pyjama, terwijl anderen juist weer kie/en
voor nette kleding. Wij k u n n e n ons voorstellen dat u uw dierbare in / i j n
of haar licvelingskleding wilt begraven. Omdat hij of /.ij /ich in die kleding
het prettigst voelde. Bij M o n u t a weten wij hoe b e l a n g r i j k het p e r s o o n l i j k
afscheid van een dierbare is. Wij / u i l e n uw wensen voor de u i t v a a r t dan
ook volledig respecteren. De/e en 49 andere vragen over u i t v a a r t e n v i n d t

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

u terug in het handige boekje: 50 vriigen orcr het laatste

afscheid."

Dit boekje ligt gratis voor u klaar bij Gerrit Wiuink.
Ook voor vragen k u n t u bij hem terecht. Bel: (0575) 55 27 49.
Het lebbink 4a, Vorden.

Monuta V
leder z'n eigen wens.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

't loopt weer storm
voor onze pepersteaks

Uitnodiging

Céliah
Céliah is geboren op 12 oktober 1999 om 21.25 uur en
weegt 4100 gram.

Voordat wij 4 november met ons vijfjes naar Denemarken verhuizen, willen wij nog graag met jullie een
afscheidsborrel drinken.

'L ':il

Lijkt je dat gezellig, kom dan:
zaterdag 30 oktober van 20.30 tot
23.00 uur naar het Usselpaviljoen,
Usselkade 1, Zutphen.

Han, Sandra en Kyra
Havenaar
Mulderskamp 11
7251 EX Vorden
(0575) 55 30 03
Sandra en Céliah rusten van
12.00 tot 15.00 uur
Een heel groot wonder
een klein nieuw leven
Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en broertje

Wim, Ingrid
Torn, Riek, Kris Wesselink
'Weezenloo'
Vordenseweg 17
7231 PB Warnsveld

Sr

12 oktober 1999.

Sekdijk 1
7251 J B Vorden
Tel. (0575) 55 69 02
Wilt u beschuit met muisjes
komen eten, laat het ons dan
van tevoren weten

Na een kortstondig ziekbed is vandaag overleden
mijn geliefde zuster Dien, onze schoonzuster en tante

DINA MARGARETHA DIK

Oude Zutphenseweg 1
7251 HL Vorden
Vele felicitaties mochten wij bij
ons 50-jarig huwelijksfeest
ontvangen. Het is ons niet
mogelijk om eenieder hiervoor
persoonlijk te bedanken.
Langs deze weg willen wij dan
ook eenieder die, op welke
wijze, dit feest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt,
hiervoor hartelijk dank zeggen.
H. Pelgrum
R. Pelgrum-Rietman
Geurkenweg 2
7251 MN Vorden
Voor de vele kaarten, bloemen
en uw persoonlijke belangstelling bij ons 50-jarig huwelijk
ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.
Familie Helmink
Vorden, oktober 1999
Horsterkamp 21
Graag willen wij allen die blijk
hebben gegeven van hun
warme belangstelling en deelneming tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
vriendin en onze lieve zuster
en tante

MARIA JOSINA
DE HAAS
hiervoor hartelijk bedanken.
L Vel
Familie de Haas

Zutphen,
15 oktober 1999

Haarlem,
6 mei 1905

Wij denken aan haar met liefde en bewondering.
Zij was ons allen zeer speciaal.
G. Dik-Buys
T. Dik
A.H.A. Dik-Vledder
J.P. Dorsman-van Leeuwaarden

Wij willen iedereen bedanken
die ons 50-jarig huwelijksfeest,
op welke manier ook, tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.
Ben en Annie
Korenblik

runderschnitzel,
gemarineerd,
WO gr.

Milanese reepjes,
.jjf> 1°°gr'
6$-^ scharrelsalade, •

kalfsgehakt,
wijncervelaat,
katenspek,

98

(100 gr. per soort) samen

Joh. Wentink
Kinderen en
kleinkinderen
Vorden, oktober 1999

75
^
2

A 19

700 gr.

Hausmacher
98 met walnoot,
WO gr.

5

hamlappen,
500 gr.

Neven en nichten
en hun kinderen en kleinkinderen

Correspondentie-adres:
T. Dik,
Hertlaan 32, 8076 PH Vierhouten

Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Gelegenheid tot afscheid nemen en tekenen van het
condoleanceregister ojHünsdag 19 oktober van 19.00
tot 19.30 uur in het uiiMwl
irtcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 20 oktober om 12.00 uur in de Usselzaal van het
crematorium te Dieren^^
Na de plechtigheid is ^Pblegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Dient de Heer met blijdschap
Dient elkander door de liefde

Met grote dankbaarheid voor alles wat zij voor ons
heeft betekend.flven wij u kennis dat na een langdurig ziekbed van ons is heengegaan in vertouwen op
haar Heer onze lieve tante

Voorafgaande aan de plechtigheid is er van 11.45 tot
11.55 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de aula
van het crematorium.

WILHELMINA MARIA
DE GRAAF-HARSELAAR
WEDUWE VAN JOHANNES GERARDUS DE GRAAF

Vol ongeloof en voor ons moeilijk te aanvaarden, hebben wij temidden van allen die haar dierbaar waren
afscheid genomen van mijn innig geliefde vrouw en
onze zorgzame lieve moeder

Amsterdam,
•25 december 1911
Bovenkarspel:
Amsterdam:
Den Helder:
Purmerend:
Hattem:

JANSJE VREEMAN-BRANDENBARG
30 september 1941
te Vorden

16 oktober 1999
te Lochem
Henk Vreeman
Nicolette en Raymond
Hendrik

Goorseweg 27
7241 PA Lochem
De begrafenis heeft in besloten kring in Vorden
plaatsgevonden.

Zutphen,
116 oktober 1999
Frans en Hinke van Haaren
Tineke en Otto Mansees
Wim en Yvonne Heemskerk
Peter en Lina van Haaren
Arie en Miny Maat

Vorden, De Delle 6
Correspondentie-ad res:
De Waag 7, 8051 VG Hattem
Gelegenheid tot het nemen van afscheid donderdag
21 oktober 1999 van 13.00 tot 13>5 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden,
waarna de rouwdienst zal worden gehouden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden om
ca. 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd uitvaardcentrum.

Trimsalon
'De Batsheuvel'
Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd
hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39
Te huur:

2 woningen
Vorden, Het Gulik 5
tussenwoning met 4 slaapkamers,
diepe tuin, rustige straat.

Hengelo (Gld.)
Prins Bernhardlaan 1
Helft van dubbel met 3 slaapkamers. Perc.opp. 472 m2 met vrij
uitzicht. Deze woning is zowel te
huur als te koop.
Prijzen in overleg.
Brieven onder nr. W 38-1 bureau
Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS

Vorden, oktober 1999
De overweldigende belangstelling en deelneming welke u
ons heeft betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma, hebben ons diep
getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

St(\

4 pepersteaks 10

Dion
Evert en Henriëtte
Otten-Horck
Joyce
Jarno

l^^^3*e

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Kokstraat 37
Eefde

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?

l

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !

Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

Monuta

kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 29 28, b.g.g. 06-23090793

Tel. 0575-512927

Bel de Winterschilder!
65,- korting per man per dag.
voor
in- en exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

OPHIE'S

V

EMEENTE
OUWAANVRAGEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

plaats
Bleuminkmaatweg 2
Baron van der
Heijdenlaan 13,
Wichmond
Industrieterrein
Werkveld Oost
Biesterveld 25a
Broekweg l,
Wichmond
Christinalaan 3

aanvrager
H.J. Kleine
LI. Huurnink

inhoud
verbouwen
boerderij
verbouwen
woning

datum ontvangst
07-10-1999
08-10-1999

n.v. Nuon Oost- plaatsen trafo
08-10-1999
Gelderland
AJ. Dadema
bouwen woning 12-10-1999
12-10-1999
B.H.G. Wolbrink veranderen
bedrijfsruimte
H.J. Waenink
bouwen woning 13-10-1999
met garage

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12^00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

ERGUNNINGEN
slopen
plaats
de Eldersmaat 7
kappen
plaats
Burgemeester
Galleestraat 18

IJDELIJKE
aanvrager
Vereniging Natuurmonumenten

inhoud
geheel slopen
kippenhok en schuur

aanvrager
mw. A. WolteringEijkelkamp

inhoud
vellen l es

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.

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 urndonderdag
van 1330 tot 1730 uur

VERKEERSMAATREGEL

In verband met de Oost-Gelderlandrit op 23 oktober 1999 hebben burgemeester en wethouders besloten om op die dag een gedeelte van de
Wientjesvoortseweg vanaf de Oude Borculoseweg tot aan de slagboom, af
te sluiten voor alle bestuurders van voertuigen.

AS 65
Wilt u wat vaker naar een museum of bioscoop, een interessante voordracht bijwonen of een cursus volgen, er op uit in een mooi natuurgebied, of met bus of tram ergens naartoe. Dit en nog veel meer is dikwijls
voordelig m^^lijk met de Pas 65.
De Pas 65 is voor iedere 65-plus inwoner van Nederland. De Pas 65 hoeft
niet verlengd te worden, maar blijft levenslang geldig.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT
(artikel 8.26 Wet milieubeheerfl^kel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 22 oktober tot en met 4 november 1999, ter inzage
het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap
Lenselink, Vosheuvelweg 6, 7251 NC Vorden, op 22 september 1987 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2760, adres inrichting: Vosheuvelweg 4-6 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken om ammoniakproductieruimte van (bruto) 1101,6 kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch
bedrijf van maatschap Beltman, Winters wij kseweg 16a, 7152 BW Eibergen. Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder nog een
productieruimte van 1115 kilogram NH3. De depositie neemt met 50% af
van 216 naar 108,6 mol.
Bedenkingen:
Een ieder kan^edurende de termijn van ter inzagelegging, schriftelijk
en/of mondeling, gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 5
november 1999. Indien u dat wenst, maken wij uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend. U moet dat
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn
van 2 weken van de ter inzagelegging. Inlichtingen: bureau milieu, tel.
(0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben
ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 3 december
1999. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard
besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is
beslist. Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44

openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)
In. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 22 oktober tot en met 2 december 1999, ter inzage
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer EJ. Eggink, üeferinkweg 4, 7251 NV Vorden, op l februari 1994 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2183, adres
inrichting: üeferinkweg 4 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in om de productieruimte van (bruto) 501 kilogram NH3 over
te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Koning-Hazenbrink,
Bokkenstraat 7, 7031 ED Wehl. Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 1069 kilogram NH3 over. De depositie neemt met 32% af
van 89,5 naar 60,9 mol.

De pas 65-houder kan gebruik maken van de goedkopere regeling voor
het openbaajaervoer per tram, bus en metro en in sommige gevallen per
trein. Bij de^^voerbedrijven kunt u hierover nadere inlichtingen krijgen. Tevens kunt u voordelig reizen met enkele veerdiensten.
Verder zijn er diverse instanties waar de Pas 65-houder korting kan krijgen. Hierbij valt te denken aan de ledenprijs bij een bibliotheek, de transactiekosten bij Grenswisselkantoren (GWK), het huren van een vakantie
bungalow, taxivervoer, museum, bioscoop, schouwburg, concertzaal,
rondvaarten, zwembad, dierentuin, hobby, ontspanning enzovoort.
Omdat dit van plaats tot plaats verschilt, is algemene informatie hierover
niet mogelijk. Vraagt u ter plaatse naar bij de VW, bij het Ouderenwerk
of daar waar u betaalt voor toegang of deelname.
Hoewel de Pas 65 buiten Nederland geen rechten geeft, is het wel raadzaam deze mee te nemen als u naar het buitenland gaat. Als u weet of
vermoedt dat ouderen tegemoetkomingen krijgen, kunt u uw Pas tonen
als bewijs dat u 'senior' bent. Soms krijgt u dan dezelfde voor-delen.

VERGANGSREGELING

NAMENRECHT

Ouders van kinderen, waarvan het oudste kind nog geen 12 jaar is en
die de achternaam van de vader hebben, kunnen, voor alle kinderen
tegelijk, voor de achternaam van de moeder kiezen. De ouders leggen
dan gezamenlijk een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Alle volgende kinderen van deze ouders krijgen dan ook de achternaam van de moeder. Deze regeling geldt nog tot l januari 2000.
IEUW RAADSLID VOOR D66
De heer M. Bakker komt als raadslid voor D66 in de plaats voor de heer
R.M. Nobel. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 26 oktober
1999 de heer Bakker toelaten waarna hij in de vergadering van november
1999 de eed of belofte kan afleggen en met zijn werkzaamheden als
raadslid kan beginnen.

EEN BETER M]
BEGINT BIJ JEZELF

Voor hef einde van dit millennium hebben we nog
Op dinsdagmiddag 26 oktober houdt de
VWVorden van 14.00 tot 16.00 uur

DRIE MAANDEN OM U TE VERRASSEN

open huis

en dat gaan we ook doen!

Wie daarin geïnteresseerd is, kan dan
kennis nemen van de sterk verbeterde
omstandigheden waarin onze
medewerkers hun werk verrichten.

UNOXCHICKEN
TONIGHT
pot
3 halen —+~ 2 betalen

Ons inmiddels weer uitgebreide
assortiment routes, kaarten, bonnen,
lectuur en herinneringen aan Vorden
en de Achterhoek is overzichtelijk
gepresenteerd.
Wie daarbij niets van zijn gading vindt,
kan toch de routebeschrijving
van de Achtkastelenfietstocht gratis
meenemen.

3 kilo per klant
van 13,50 voor

95.00

2 betalen

KILO

4,70

van 3,99 voor

UNOX
LEVERPASTEI
blik
3 halen —*- 2 betalen

GROF OF FIJN

kilo
•^
• •
UCtg IS

Ë^^mmi^i
IGUKS

ALBERT HEUN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Gerba

1,99

6,98

van 7,65

voor

5,95

THEEUCHTEN
IN CUP
50 stuks
3 halen —*- 2 betalen
14,85—

Alle moec ers en

'
vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo
(Gld-) een 9ratis foto (formaat 18 x 27 cm) van hun baby
geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en tegen
inlevering van een negatief van hun keuze

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

54.95
59.95

STROFELS KLOMPSCHOENEN met
lichtgewicht zool ( PU)
van 79,95 voor
64.95
Gevavi van 84,95 voor
74.95
(ook veiligheidsklompen)

net, kg

3 flessen naar keuze
1,5 liter

160.00

BATA originele WERKSOKKEN
type Atlantis van 14.95 voor
..JSÜÜ.ÜiJÜUÜiJÜUEEB.4JaoapaaiUiUL..

CLEMEN1INES

COCA COLA

KNAKS

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN
met piepkleine schoonheidsfoutjes
HOOG en LAAG, ± 600 paar --

VEILIGHEIDSLAARZEN st. neus
VEILIGHEIDSLAARZEN st neus + zool

—
^ Oj

UNOX

Heelweg/Varsseveld, 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

2 PAAR

KILO

11,37

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

van 149.00/159.00 voor

Schouderkarbonade

on

Verkoop meubelen en diversen

'de Jaeger'
Ruurlo '
Stationsstraat 20

Werkschoenen
stalen neus - laag
oliebestendig £** * * _
Neusje van de zalm U «S •«/ O

Vrijdag 22 oktober
van 10.OO tot 13.00 uur

6 van de 10
mensen met diabetes
overlijden aan harten vaatziekten

NIETTE

KOOP
Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.
Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?
Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Huren m- geeft je alle ruimte

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes (suikerziekte). Onderzoek moet een
oplossing brengen.
Geef dit onderzoek dat extra
zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.
GEEF VOOR DIABETES
GIRO 5766

Gerrit Beerning:

"Herenkapper, een uitstervend
ras"!!

VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zaterdag
23 oktober "Oost- Gelderlandrit
Elk vrij uurtje die leden van de
Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" momenteel ter beschikking staat,
wordt aangewend om het parcours voor de "Oost- Gelderlandrit" in orde te brengen en
zonodig te perfectioneren.
Zaterdag 23 oktober wordt deze
editie, behorend tot de grootste
Enduro- evenementen in Nederland voor de 36e keer in de bossen
van het militair oefenterrein, op
de grens van Lochem en Vorden
verreden. Op de dag zelf zullen
niet minder dan circa 150 personen in touw zijn om alles "gladjes" te laten verlopen.
Voor het houden van dergelijke
wedstrijden zijn uiteraard de be
nodigde vergunningen vereist.
Aangezien "De Graafschaprijders"
in de loop der jaren na afloop van
de wedstrijd, de wegen weer in de
oude staat terug bracht, heeft het
verkrijgen van vergunningen bij
de plaatselijke overheden nooit
problemen opgeleverd. Daardoor
krijgt de club ook altijd toestemming van de verschillende grondeigenaren om over hun terreinen
te rijden.

De naam "Herenkapsalon Beerning" prijkt, op het moment
dat deze regels geschreven worden, nog steeds op de winkelruit. Eventjes nog en dan is een
vertrouwd beeld van bijna 70
jaren hè ren ka psa Ion verdwenen. Gerrit Beerning, inmid-

dels 65, heeft er dan ruim een
halve eeuw herenkapper opzitten. Het huidige pand is inmid-

dels verkocht. Volgens Beerning heeft de koper plannen er

een bloemenwinkel te beginnen.
Zelf gaat Gerrit Beerning en zijn
vrouw Annie een tiental meters
"naar achter" naar de plek waar
vroeger zijn moeder woonde en
waar hij thans een nieuwe woning
heeft gebouwd. "Ergens" in de woning toch nog een ruimte apart gehouden, want zo zegt Gerrit Beerning, "ik stop dan wel als herenkapper, ik wil een paar "jarenlang
trouwe klanten", toch nog van
dienst blijven met knippen en
scheren. Deze mensen wil ik niet
in de steek laten. Voor hoelang?
Dat weet ik niet, ik denk zo lang ik
mij goed voel"!
Gerrit Beerning is al heel vroeg het
kappersvak ingerold. Zijn vader
was kapper, dus viel de appel niet
ver vande boom. Senior, in de
volksmond Dolf genoemd, was afkomstig uit Doetinchem en heeft
vervolgens als leerlingkapper het
vak in Winterswijk geleerd. Toen
hij in Vorden zijn vrouw leerde
kennen, duurde het niet lang of
hij begon hier een kapperszaak.
Op de plek waar thans de Etos is
gevestigd, was ooit de kapperszaak
van Dolf.
In 1932 werd het huidige pand aan
de Raadhuisstraat 11 gekocht. Een
boerderij die werd "omgeturnd"
tot kapperszaak Gerrit, geboren in
1934, groeide als het ware op tussen de scheerkwasten en de
scheermesjes. Hij kan zich nog
herinneren dat pa de kapsalon
ook in de oorlogsjaren een paar
dagen in de week open had. Was
de zaak gesloten, dan was senior
voor de Duitse TOD aan het graven. En met hem vele Vordenaren.
Toen de oorlog voorbij was en de
(kappers) draad weer volledig werd
opgepakt, deed zich hetzelfde probleem voor als thans in 1999 nl.
"moeilijk om personeel te krij-

gen". De kleine Gerrit, inmiddels
een jongeling van pakweg 14/15
jaar kwam daardoor bij pa in
dienst. "Na de lagere school heb ik
nog wel een paar jaar op de Mulo
gezeten, maar ik was nu niet bepaald een erg goeie
zegt Gerrit diplomatiek.
Dus bij pa in dienst. "Nee, geld verdiende ik niet. Daar werd helemaal niet over gepraat. Ik kreeg
wat zakgeld en had ik een nieuw
pak nodig, dan werd dat gek(^R.
Zo ging dat in die dagen. Of ik ooit
wat anders wilde gaan doen? Dat
kwam gewoon niet bij je op. Bovendien, pa werd ziek, dus kon ik
ook niet gemist worden. Mijn
vader overleed jong, op 49 jarige
leeftijd. Ik heb toen de herenkapsalon vanaf mijn 24e zelfstandig
voortgezet. Mijn moeder en mijn
zus deden samen de damessalon",
zo blikt Gerrit terug.
SNIPPERDAG? WAT IS DAT?
Rijk worden was er voor een herenkapper niet bij. Knippen 40
cent. Kinderen een kwartje. Scheren een kwartje, terwijl de "vaste"
scheerklanten ( die een paar keer
in de week langs kwamen) 20 cent
betaalden! Vacanties, snipperdagen (wat is dat?) waren er niet bij.
"Ik heb ooit toen we trouwden,
drie dagen vrij gehad. En als je alleen werkt heb je eigenlijk ook
geen tijd om vrij te nemen. Wat
dat betreft is er in die halve eeuw
niets, of nauwelijks iets veranderd.
En dan had je ook bepaalde klanten die overdag niet konden en
dan in de avond geknipt en ge
schoren moesten worden. Ik heb
ik elk geval altijd goed mijn boterham kunnen verdienen", aldus
Gerrit Beerning. Hij prijst zich ge
lukkig dat hij tot dusver nooit ziek
is geweest. "Wel eens een griepje,
maar dan hobbelde je maar ge
woon door".
Vorig jaar 50 jaar in het vak. Terwijl gouden jubilea te doen ge
bruikelijk, veeal breedvoerig in de
pers worden uitgemeten, bij Gerrit
Beerning geen sprake van. "Ik
moet die poespas niet, laat mij
maar gewoon mijn werk doen".
Toch neemt hij het woord goud in
de mond. "Ik had dit vak voor geen
goud willen missen. Een gezellig
beroep. Vooral in vroegere jaren. Je
hoorde van alles. Ik denk dat ik
dikwijls meer wist dan er weke

lijks in "Contact" wordt geschre
ven", zo zegt Gerrit Beerning.
Uiteraard probeer je dan als "Contact" de herenkapper uit zijn tent
te lokken! Dat lukte met veel moeite, zij het met die restrictie dat wij
de "schandaaltjes" niet mochten
publiceren. En dat gebeurt uiteraard ook niet. Een woord is een
woord, niet waar! Dus zullen de Ie
zers van dit blad tot in lengte der
jaren in het ongewisse blijven,
welke buurman in Vorden ooit
met welke buurvrouw het bed
heeft gedeeld!
Gerrit hoorde van alles in de kapsalon. Het motto was "luisteren"
en vooral "mondje dicht". Kortom
het nieuws werd uitvoerig besproken. De Vordense nieuwsjagers uit
die tijd, denk aan de "Slaatjes", de
"Breukers", ze hadden altijd wel
wat te vertellen. En anders wel
Baron Arend van Westerholt van
kasteel Hackfort, ook een van die
markante Vordense dorpsfiguren.
KAARTJE LEGGEN

In de kapsalon een kaartje leggen?
Ook dat behoorde bij het ritueel
"ik moet vandaag ook nog naar de
kapper". "Ik moest de klanten
soms laat in de avond zeggen dat
ik de zaak dicht wilde doen. Eigenlijk was ik zelf mijn tijd al ver
vooruit want door het kaarten
ging ik soms pas laat naar een verjaardag. Wat ook leuk was , dat
heel wat klanten ( zonder dit af te
spreken) op hetzelfde tijdstip naar
de kapper gingen. Ze wisten dan
precies wie er nog meer waren.
Tegenwoordig is het toch wel duidelijk anders. Snel gaan zitten, als
het kan snel knippen en wegwe
zen. Altijd maar haast en dat vind
ik wel jammer", zo zegt Gerrit
Beerning. Ook is hij ervan overtuigd dat herenkappers tot een
uitstervend ras behoren. " Thans
worden de heren bijna allemaal
door dames geknipt en geschoren.
Zo gaat het nu eenmaal anno
1999". Wat Gerrit Beerning toch
wel een bedreiging voor het kappersvak vindt, is de beunhazerij in
het vak. Eveneens een fenomeen
dat niet meer in de huidige tijd is
weg te denken. Voor Gerrit Beerning in feite geen probleem meer
want de heren klanten die hij de
komende jaren nog "onder handen" neemt, ziet hij meer als een
betaalde hobby. "Iets blijven doen
wat je leuk vindt".

De "Oost Gelderlandrit" telt mee
voor het Nederlands kampioenschap Enduro. De senioren rijden
vier ronden van elk 65 kilometer.
De "nationalen" rijden drie ronden. Het aantal deelnemers be
draagt ca. 200. De eerste rijders
gaan s'morgens reeds om 9.00 uur
vanaf de Kranenburg van start.

In het parcours zijn 4 crossproe
ven opgenomen, waarvan l "Spe
cialtest". Deze laatste proef wordt
niet van te voren aan de rijders be
kend gemaakt. Dus waar en wanneer en hoe lang de proef is blijft
voor de coureurs een open vraag.
Dus van te voren verkennen is er
niet bij!! De overige drie crossproe
ven, waarbij het gaat om de snelste tijden zijn uitgezet aan de Kostedeweg in het buurtschap Kranenburg en twee proeven op het
crosscircuit "Delden" de thuishaven voor de Vordense crossers.
In de klasse 125 CC internationalen mogen Vordenaar Stefan
Braakhekke ( winnaar van de laatste wedstrijd in Havelte) en Peter
Lenselink uit Eefde tot de kanshebbers gerekend worden.In de
klasse boven 125 CC internationalen Patrick Isfordink uit Deventer.
In de klasse senioren viertact tot
400 CC, Alfons Hoevers uit Loenen.
In de klasse senioren viertact
boven 400 CC Erik Davids uit Holten.
Het clubteam van "De Graafschaprijders" , dat eveneens tot de favorieten behoort, bestaat dit keer uit
de rijders Peter Lenselink, Stefan
Braakhekke, Alfons Hoevers en
Rine Streppel. Gerrit Arfman is de
manager van het team. Het is nu
reeds bekend dat de tweedaagse
kampioensrit van de KNMV volgend jaar door "De Graafschaprijders" wordt georganiseerd. Dit in
het kader van het 50 jarig bestaan
dat de club halverwege 2000
hoopt te vieren.

(Advertorial)

BEURSPRAAT
In de Beurspraat in het Contact
van dinsdag 12 oktober is helaas
een fout geslopen. Het betreft de
alinea onder het kopje "Tijds- en
verwachtingswaarde". De juiste
tekst moet zijn:
Tijds- en verwachtingswaarde
De premie van de optie bedraagt
vrijwel altijd meer dan de intrinsieke waarde. Het verschil tussen
de te betalen premie en de intrinsieke waarde van een optie wordt
tijds- en verwachtingswaarde ge
noemd. Stel u koopt wederom een
call optie Ahold met als uitoefen-

prijs € 27,50. De koers van het
aandeel staat nu op € 25,-.
Intrinsiek is de optie niets waard,
toch zult u een premie moeten be
talen. Een belegger zal een optie
natuurlijk nooit kopen als hij niet
verwacht dat er winst mee te be
halen valt, in dit geval verwacht
de belegger dat het aandeel boven
€ 27,50 uitstijgt. Voor de kans dat
dat gebeurt, moet hij de tijds- en
verwachtingswaarde betalen. De
tegenpartij, de schrijver van de
call, verwacht dat de koers onder
de € 27,50 zal blijven. De ontvangen premie is dan zijn winst.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(057,5) 55 82 42
Kirsten Nijweide,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

Drie steps voor Sparta

Gymnastiekvereniging Sparta wordt met drie steps gesponsord door
Bleumink Tweewielers. Deze werden aangeboden en overhandigd tijdens de aerobicles van Wilma Koers door dhr. Bleumink zelf. Gymnastiekvereniging Sparta is maar wat blij met deze geste.

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra
in deze regio;
de Bundeling in Ruurlo en

vorden

de Wehme in Vorden

In de voedingsdienst in de Wehme hebben wij op korte termijn plaats voor:

OPROEPKRACHTEN (m/v)
Functie-omschrijving

: Het leveren van alle voorkomende werkzaamheden die zich in
de voedingsdienst voordoen.

Functie-eisen

: Werkt volgens rooster alle voorkomende diensten;
(werktijd dagelijks tussen 07.00 en 17.00 uur).
Collegiale instelling

Arbeidsovereenkomst
Arbeidstijd
Ingangsdatum

: O-urencontract
: Oproepbasis
: Zo spoedig mogelijk

Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SCtllldCTen niemand anders

schildersbedrijf - verf handel

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 23 oktober aanstaande richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
ta.v. afdeling personeelszaken
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen (0575-557302) en vragen naar
de heer R. Sanders, hoofd keuken.

S C H I L D E R S B E D R I J F

Peters

GEMEENTE
VORDEN

Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrjf- glas in lood atelier
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 21 oktober tot en
met woensdag 17 november 1999, voor een ieder op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Dorpsstraat 1a Wichmond".
i
Bij de goedkeuring van het bestemmingsplan "Wichmond 1994" hebben gedeputeerde staten goedkeuring
onthouden aan de bestemming "Woongebied" voor het
perceel Dorpsstraat 1a te Wichmond. Reden hiervoor
was dat gedeputeerde staten een nader bodemonderzoek op deze locatie noodzakelijk vonden omdat de
realiseerbaarheid van de beoogde bestemming niet was
gewaarborgd. Inmiddels is er aanvullend bodemonderzoek op deze locatie verricht. Het plan "Dorpsstraat 1 a
Wichmond" maakt alsnog de ontwikkeling van een
woningbouwlocatie mogelijk.

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

VLAAI VAN DE WEEK: AARDBEIENVLAAI

f 10,00
* ****

BITTERKOEKJESBROOD 5 plakjes f 2,00

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

* ****

2 waldcornbroodjes
2 maïsbroodjes
2 piccobello broodjes
2 krentenbroodjes
_2_ mueslibroodjes

Vorden, 20 oktober 1999
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van
Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

kandels-ofzetnierkgebied van
ttrtica-de \Ajfsprona
".therapeutische leef-Nerkgemeenschap en bfalogisch-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
bekeert een winhl in natuuryoedingsartifolen en staat op de
yrydagmarkt te Vorden.
Wy leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.
Bel voor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575) 554202

10 = 8 BETALEN
* ****

Trading

'Keeoordweg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02
Aanbiedingen geldig van 20 t/m 23 okt.
Binnenkort zal de naam van onze frisse,
zachtzure 'dikmelk' veranderen in 'fitmelk'.
FITMELK
deze week per liter van 1,95 voor
ROOMBRIE
per 100 gram van 2,45 voor
POMPOEN, zowel oranje als groen
nu met gratis recept - per kg

65
1.95
1.85

KOFFIESPECULAAS pak 9 stuks f 4,95
* ****

VOOR DE VROEGE VOGELS:
zaterdag tussen 7 en 8 uur

HARDE BROODJES f 0,25

1.

Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 1230 uur
woensdag
van Od.OO tot 1230 uur
en 14.00 tot 1S.OO uur

zaterdag
van OS.OO tot 15.00 uur
en vrijdag op de markt

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Grote belangstelling
Mode-koffietijd
Modecentrum Teunissen

Presentatie marathonploeg.

Op de speciale Mode-koffietijden van Modecentrum Teunissen in het afgelopen weekend,
was de belangstelling erg groot.
In vier koffietijden werden
door de mannequins en dressmen veel sets getoond uit de
enorme collectie van het modehuis. Vooral de prachtige creaties voor speciale feestdagen
werden met interesse bekeken.

Afgelopen zaterdag vond bij Indoor Sport Vorden de presentatie plaats van de Marathonploeg Ecotrans/Free-wheel. In
een ontspannen sfeer werd de
ploeg, in zijn nieuwe samenstelling, aan de pers en aan andere belangstellenden voorgesteld.

Rob Teunissen zelf vertelde over de
trends en thema's van het komende modeseizoen. Hij liet weten dat
het combineren met verschillende
stoffen en materialen de mode erg
spannend kan maken. "De stoffen
moet men dit seizoen juist voelen,
ze zijn zo zacht en soepel; dat
komt onder andere door de extra
lycra die wordt gebruikt en
natuurlijk door de mooie wollen
kwaliteiten". De mannenmode is
volop in beweging. Modecentrum
Teunissen heeft een grote collectie
in sportieve mannenmode. Merken als State of Art, Rosner, Lerros
en New Bondstreet laten een grote
keuze zien in sweats en shirts. Met

name de grijze en zwarte tinten
combineren erg goed met elkaar.
Ook de kostuums en blazers van
onder andere Desch, Peter van
Holland en Frans Molenaar zijn in
grote keuze aanwezig bij Modecentrum Teunissen, tot zelfs de

Optimisme schaatsploeg
ondanks blessure Arjan
Mombarg

extra grote maten toe. Rob Teunissen trakteerde de bezoekers van de
koffietijd op lekkere koffie, soesjes
en hij had bij een bonbonatelier
een speciale "Modecentrum-bonbon" laten maken. Het was weer
ouderwets gezellig.

27 HVG dorp, Ringmiddag in Lochem
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
OKTOBER

3 Welfare Basen Wehme
3 BZR Vorden Bridgen in Stampertje
3 ANBO Klootschiet bij t' Olde
Lettink
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Bridgen in Dorpscentrum
8 Vrouwenclub Medler fam. Ottema
9 Soos Kranenburg den Veen
apotheek
9 HVG dorp Vorden toerustingdagin Varseveld
10 HVG Linde
13 Slipjacht
13-14 Vogeltentoonstelling Dorpscentrum de Vogelarena
15 Bridgen in Dorpscentrum
17 Welfare handwerkmiddag
Wehme
17 HVEG Wichmond D. ter Harmsel over de Euro
17 BZR Bridgen in 't Stampertje
17 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
18 HVG Wildenborch Dinie Hiddink
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOB in de Wehme
20 Klein Axen, Coma Mossel
"Noodlot als kans"
22 Bridgen in Dorpscentrum
22 Vrouwenclub Medler kaarten
maken
23 Soos Kranenburg
23 Passage Jan de Swart
24 BZR Bridgen in 't Stampertje
•24 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 HVG dorp Vorden st. Nicolaasavond
29 Bridgen in Dorpscentrum

OKTOBER
W
Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
l Bridgen in Dorpscentum

20 HVG Wichmond, Zang
Sketches
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
20 Welfare Handwerkmiddag
Wehme
20 HVG dorp dhr. Zeilstra over
handschriften
21 PCOB in de Wehme
21 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Vrouwenclub Medler
25 Bridgen in Dorpscentr. Vorden.
26 KBO, Gewone soosmiddag
26 Passage, familiewapens, door
de heer Van Hemert
27 HVG Wichmond, Ringsamenkomst in Lochem
27 N B v Plattelandsvrouwen,
Borstkanker
27 Bridgeclub BZR Vorden, Dorpscentrum
27 HVG Linde, Ringmiddag in Lochem

organiseert in november te Vorden een

REANIMATIECURSUS
Informatie en opgave bij R. te Vaarwerk, De Voornekamp 59
7251 VK Vorden, telefoon (0575) 55 26 18

Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen kennismaken
met de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van klapschaatsen
an ander schaatsmateriaal.
De oraganisatoren konden terugkijken op een geslaagde middag.

Bridge

de schilder
geeft weer

winterkorting

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen 11 oktober: Groep A: 1.
mv. v. Gastel/dhr. Costermans
63,5%, 2. dhr. Bergman/mv. Walter
Kilian 59,9%, 3. dhr. Ten Have/dhr.
Dijker 59,4%. Groep B: l en 2 de
heren Ambtman/Kop en echtp.
Vrugging 61,7%, 3. echtp. Koekkoek 57,9%.

BZR

Uitslagen 13 oktober: Groep A: 1.
dms. v. Burk/Hendrik 65,9%, 2.
mv./dhr. Führi Snethlage 60,0%, 3.
dms. v. Asselt/Vruggink 52,1%.
Groep B: 1. mw./dhr. de Bruin
64,6%, 2. mv./dhr. Speulman 61,7%,
3. mv. de Vries/dhr. Lenderink
58,8%.

De drie plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting
tegen griep op

Ledenvergadering
te houden op maandag 1 november 1999
om 20.30 uur in het Dorpscentrum
te Vorden.
Agendapunten
-

Comité Gorssel-Vorden Vrienden van de Hartstichting

Regionale bestuursleden van de
KNSB, schaatstrainers uit de regio,
maar ook een groot aantal enthousiaste schaatsers waren naar
Vorden gekomen om hierbij aanwezig te zijn.
Na een korte inleiding door Martien Pater van Freewheel stelden
de leden van de ploeg, de trainer
en de sponsorszich voor. De rijders, met uitzondering van Arjan
Mombarg, waren optimistisch,
over het komende seizoen. Mombarg ondervindt nog hinder van
een blessure, die hij tijdens het
skeelerseizoen heeft opgelopen.
De eerste weken kan hij nog niet
aan wedstrijden deelnemen. Voorlopig is voor hem dus nog onzeker
wat het komende seizoen zal brengen. Bij de A-rijders is dus de hoop
gevestigd op Erwin Tiemens, die al
7 jaren in het A-peloton heeft mee
gereden. Martin Rietman, die dit
jaar in de Cl uitkomt, gaf aan dat
het niet eenvoudig zal worden om
naar de landelijke B te promoveren. Slechts de eerste 3 of 4 in de
eindrangschikking bij de regiowedstrijden komen hiervoor in
aanmerking.Hij verwachtte wel
dat hij redelijk mee zou kunnen
komen. Vtj^fcB-rijder Han Donderwinkel wa^onduidelijk hoe het
nivo bij de landelijke B-rijders zou
zijn. Hij hoopte de goede resultaten van het skeelerseizoen door te
kunnen trekken op het ijs. Yasmin
van BentJMin, die de rood/gele
kleuren v^l^le ploeg bij de lande
lijke dames vertegenwoordigt, verwachtte een aantal keren bij de

eerste 10 a 15 te kunnen eindigen.
Trainer Pieter van Savoyen onderstreepte de doelstellingen van de
schaatsers. Zo goed mogelijk presteren binnen de beperkte moge
lijkheden van de ploeg en op de
juiste manier de sponsors verte
genwoordigen zijn, wat hem be
treft, de hoofddoelstellingen. In
zijn toelichting over de opzet van
de ploeg benadrukte ploegleider
Martien Pater dat het nooit de be
doeling is geweest om van de Marathonploeg een echte profploeg
te maken. De ploeg moet eerder
worden gezien als een mogelijkeid
om talentvolle langeafstandschaatsers uit Oost-Nederland de
gelegenheid te geven om kennis te
maken met het marathonschaatsen of een nieuwe start te maken.
De verwachting is dat hierdoor de
belangstelling voor het (marathon)schaatsen en skeeleleren in
de regio zal toenemen en dat de
prestaties van regionale toppers
de aandracht krijgen, die zij verdienen.
Ecotrans treedt ook dit seizoen op
als hoofdsponsor met Freewheel
als subsponsor.
De ploegleden kunnen gebruik
maken van de faciliteiten van Indoorsport Vorden, die ook een deel
van de begeleiding voor zijn re
keneing neemt. Naast trainer Pie
ter van Savoyen bestaat het bege
leidingseam uit fysiotherapeute
Marga Leerkes uit Steenderen en
verzorger/coach Gert Tiemens. De
schaatser worden door RAPS uit
Almelo van materiaal voorzien,
Maxim Europe B.V. zorgt voor de
sportvoeding.

Opening door H. Reindsen, voorzitter.
Notulen van de vergadering 3 november 1998.
Jaarverslag.
Verslag penningmeester afgelopen boekjaar.
Verslag kascontrolecommissie.

- Benoeming kascontrolecommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend en niet herkiesbaar:

Kandidaat bestuurslid.
Contributie 1999/2000.
Wat verder ter tafel komt.
Sluiting.

G.J. Beek,
G. Nijenhuis.
G.H. Huetink.

maandagavond
1 november en
maandagavond
8 november
beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur.
ALLE patiënten (dus particulieren en
ziekenfondsleden) met chronische
hart-, long- of suikerziekte en
ALLE patiënten geboren vóór 1-51935, worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,contant te voldoen.

6 van de 10
mensen met
diabetes
overlijden aan
hart- en vaatziekten

O k t o b e r woonmaand-actie.

W e g d r o m e n of
g e w o on uit rust en
De Wonerij in Ruurlo; daar vindt u
alles wat mogelijk is op het gebied van
comfortabel slapen tot in detail. Grenzen
in trends en design worden verlegd

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes
(suikerziekte). Oogproblemen
en minder goed werkende
nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet
een oplossing brengen voor
diabetes en bijkomende
complicaties. Geef dit
onderzoek dat extra zetje in
de rug.
Diabetes Fonds Nederland
Amersfoort.
Tel: (033) 46 22 055.

voor een jarenlange tevredenheid.
Wij nodigen u graag uit om u zelf te
overtuigen van deze meest complete
collectie.
De gehele oktober woonmoond:
B/J AANKOOP VAN EEN COMPLEET LEDIKANT INCL MATRAS(SEN)

GRATIS

DEKBEDOVERTREKfKEN

van de bekende merken: Cinderella l Damai.
Tot ziens bij De Wonerij,

GEEF VOOR
DIABETES
GIRO 5766

Hartje Achterhoek.

G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel.: 0 5 7 3 45 12 39
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Actieprijzen t/m millennium

Borbet lichtmetalen velgen
Michelin en Gislaved banden
Andere merken: vanaf f 65,VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAH
AVTOBANDfN

Fysio - fitness*

LOONBEDRIJF

voor 35 plussers en oudere

Slotsteeg 9, 7255 LH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 14 39 / Fax (0575) 46 47 66

V.O.F.

dames-, heren- en echtparen.
Voor het

Onze prijzen zijn
altijd all in
Slotsteeg 18, Hengelo
tel. (0575) 462779
Ook 's avonds en op
zaterdag geopend

HISSINK

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)
tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

van uw

• Graszaden
• Winter- en
zomergranen

Haute Cut

Spitten
met een Farmax spitmachine
in combinatie met zaaimachine

De methode voor kwaliteit
en opbrengst

Dan nu naar
Wesselink-Degro voor de moois!
collectie keukens &
professioneel advies!

Wl SS l
EEN DYNAMISCHE GROEP
IN BOUWMATERIALEN

N K - D I GRO

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen
Openingstijden:
ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

gouden gids

Baak
badkamers & tegels
Dambroek 20
7223 DV Baak
tel. 0575-441017
fax 0575-441034
BAD A BODY DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur
vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Roomboter super krentenbollen
nu f O voor

Harde Duitse broodjes
nu 20 voor

BAKKERIJ

'STOEPJI

Kruidnootjes
3,50 per zak 2 zakken voor

Gevulde speculaas
Arie Mink

3 voor

5.°
00
5!
00
6S
50
7J

BLOEMBOLLEN 2e pak halve prijs
laagste prijs of gelijke prijs

1 BOS ROfEN a 20 stuks
9,9f
1 TRAY VIOLEN
7,95
2 BOSSEWLOEMEN
9
2 WINTERCYCLAMEN 3E GRATIS! fl

7\

DE VALEWEIDE-bloemen
Honingzoete

ROSAKI DRUIVEN
2 kilo
Hollandse pracht

ELSTAR
5 kilo

50

3.
98
4.

Poelier Hoffman
Haantjes 2 stuks
Poten 10 stuks
Gevulde mini-rollades 3 stuks

NIEUWE OOGST kwaliteit Bildtstar of Nicolai

AARDAPPELEN
10 kilo

50 voor

98

4
98
9.'

'De Huishoudkraam'
M.
10.°°
10.°°
10.°°

Deze week:

microvezeldoekjes
7,50 per stuk, 3 voor

Bij aankoop van stofzuigerzakken 1 werkdoekje gratis
Kerstkaarten, wenskaarten, sympa-tex voor bad en douche, droog- en
schoonloopmatten, tafelzeil enz. enz.

vest
fleece

modekoopjes
baby velours
broekjes
4 O

Oktober tuinmaand!
De ideale periode om nog
heel wat kleurige vaste
planten en heesters te
planten en om nog
van alles te doen in uw tuin.

van 17,50 voor: i «i

dames tuinjurk
van 69,95 voor:

Lig u st rum ovalifoHu

CO

half wintergroen.

dames T-shirt
met capuchon

Plant van de maand.
groeit snel en blijft
Wordt ±250 cm hoog.

4•

l fl
advertentie geldig van
20 t/m 30 oktober.

sweater
fleece

Vervang uw oude
c.v. toestel voor het
écht koud
wordt
broe

canv

cicm
fashion

HULCO GASSERVICE
verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en
particulier, aangesloten bij EGFverhuurorganisatie. Erkend waarborginstallateur.

mode voor het
héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Tel.: 0575.461249

Dierenvrienden opgelet!
Lavor honden voer zorgt ervoor dat uw hond in een optimale conditie blijft. Lavor is voer op maat! Met Lavor
bereikt u een goed ontwikkeld beendergestel, een sterk
gebit, een goede conditie en een natuurlijke glanzende
vacht van uw hond. Alles wat u nodig heeft, krijgt hij
met Lavor in zijn voerbak. U wilt meer weten over dit
unieke product, bel dan voor vrijblijvende informatie:
Tel. 0575 - 46 75 55 of stuur onderstaande bon op.

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 75 55
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Ja, ik wil meer weten over Lavor hondenvoer.
Stuur mij vrijblijvend informatie op naar het volgende adres:
naam:
adres:
woonplaats:
telefoon:

GRATIS VOEDERBAK bij inleveren/opsturen van deze bon

Sportief
van
Vinia

Vera

Biei ons
in d'n Achterhook

'k Hadde zondagmeddag net penne en pepier veur 'n dag ehaald
too'w onvewachs vesite kreegn. Harm van 't Waorle en zien vrouw
uut Hengel. Zee wont daor 'n endjen buutn 't darp, zo tegen 'n
Dunsbarg an. Zee waarn op de fletse, 't was jao ok merakels mooi
weer, gin wolke an de loch.
"lej woln net an 'n verhaal veur de krante beginnen?".
"Jao, dat was wel de bedoeling, allene wet ik nog neet waoraover.
Daor spolt zich de leste tied neet zovolle afin Vodd'n.

"Now da's biej ons in Hengel wel anders. He'j 't geval van de borgemeister vanwekke neet op de radio eheurd of zowaar op tv Gelderland ezien?. Da's net iets veur ow umme d'r 's wat oaver te
schrievn."
"Now, vetel 't maor dan schrief ik 't wel op".
"Jao mo'j wetn, de borgemeister biej ons is too an een ni'j huus.
Waor e now in wont schient te slech te wean umme d'r nog geld te
genan te smietn. Now wilt z'um een stuk grond vekoopn op een van
de mooiste plaatsen van Hengel. Zo tussen 't Reagelink en 't plantsoen in, a'j wet waor dat is. Gemeentewerken lot t'r now wat
beumkes op greujen. Een stuk grond waor iederene wel zol wiln
bouwen. Maor dat allene de borgemeister kon koopn. En tegen een
pries die ok de grond in de Oosterwiekse Vloed dut. En dat stekt de
luu in Hengel. Want die grond is met gemak 't dubbele weerd ge
zien de ligging.
Wetholder van Meurs, een name waorbiej ik an biscuitjes mot denken,hef zich deur de borgemeister op laotn knabbeln. En angezien
de gemeenteraod biej ons in Hengel allene maor jao en amen zeg,
zal 't allemaole wel deur gaon.
Waornao de borgemeister wel zal motn wennen an 't geblok van
hunde want hee krig daor een fokker as buurman. En at um dat
neet steurt krig e meschien nog wel de boek vol van 't geschreeuw
van ara's, beo's, kanaries of wet ik wat veur grei ze daor in de buurte allemaole in de hokke hebt, kalkoenen en dat grei vedreg zich
slech.. Maor meschien krig e wel een paar oordoppe biej 't oavertreksmaol. Dat gunt um de luu nog wel biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Voetbal
^

w

*

VORDEN-GROL 0-3
Vorden heeft het afgelopen
zondag tegen koploper Grol
niet kunnen bolwerken. Reeds
in de eerste minuut kreeg Grol
van Vorden een cadeautje. Vorden speelde 30 minuten met 10
man, nadat Rob Enzerink met
een rode kaart van het veld
werd verwezen.
Reeds in de eerste minuut kwam
Vorden op achterstan ddoor een
verkeerde terugspeelbal en met
dat buitenkansje wist de spits van
Grol wel raad 0-1. In het eerste
kwartier had overigens Grol het
betere van het spel met anme
doordat het beschikt over ene fysiek sterk team met veel lengte in
de achterste en voorste linie.
Ronald Hoevers moest dan ook
een aantal keren reddend optreden. In de 15e minuut kreeg Grol
een goed emogelijkheid om de
stand te vergroten. Uit duidelijk
buitenspelpositie van de beide
spitsen konden deze vrij op Hoe
vers afstevenen, doch de Vordense
doelman redde fraai. Scheidsrechter Garritsen uit Hengelo Gld. kon
het snelle spel niet bijbenen en
had bovendien niet in de gaten,
dat hij hulp had van* twee grensrechters. Hij liet de grensrechters
dan ook met enige regelmaat
staan.
In de 20e minuut had Mare Sueters de mogelijkheid om de stand
weer gelijk te trekken. Hij kwam
oog in oog te staan met de keeper
en deze wist met een reflex de bal
nog net voldoende te beroeren.
Ook Ronnie de Beus had pech dat
zijn schot van richting veranderde
en nipt naast ging. Het spel golfde
in de eerste helft over en weer met
kansen aan biede zijden, waarbij
Grol overigens zich wat meer kansen creëerde. Het was aan keeper
Hoevers te danken dat met 0-1 kon
worden gerust.
In de tweede helft ging Vorden
agressiever spelen. In de 46e minuut speelde R. Visser zich op
rechts goed vrij, maar zag zijn
voorzet voor langs het doel verdwijnen. Mare Sueters kwam een

teenlengte te kort. Ook Ronnie de
Beus en Dennis Wentink werden
gelanceerd, maar hadden nJfciet
geluk aan hun zijde.
Vorden was de betere ploeg en had
Grol op eigen helft vastgezet. Met
name R. Visser dolde zijn tegenstander en haalde diverse keren de
achterlijn. Een treffer h
lucht.
Na een foute inspeelbal moest Rob
Enzerink net over de middellijn
aan de noodrem trekken en haalde zijn tegenstander onderuit. Hij
kreeg direct rood en werd uit het
veld verwezen. De Vorden-spelers
lieten niet hun koppies hangen
door deze tegenvaller en wisten
zowaar Grol nog geruime tijd
onder druk te houden. In de slotfase van de wedstrijd wist Grol dan
toch te manmeer situatie uit te
buiten. De boomlange spits kopte
eerst uit een hoekschop in de 80e
minuut de bal voor de voeten van
een medespeler, die de bal voor
het intikken had en bepaalde zelf
met een kopbal vlak voor het eindsignaal de eindstand op 3-0.
Vorden speelde zeker niet onverdienstelijk en heeft in deze wedstrijd ook weer bewezen dat het
zich met de besten in deze klasse
kan meten. Komende zondag is er
een inhaalprogramma, waarbij
Vorden niet in actie komt.
Uitslagen 16-17 oktober
WHCZ D3-Vorden Dl 1-2, Vorden
D2-Eefde Dl 3-9, Vorden ElWarnsv. Boys El 7-0, Vorden E2WHCZ E4 13-1, Erica E3-Vorden E3
1-1, Be Quick E4-Vorden E4 O4, AZC
F2-Vorden F2 0-9, Brummen F2-Vorden F3 0-6, Vorden F4-Warnsv. Boys
F7 0-2, Vorden F5-Brummen F4 6-3,
Vorden Al-V&K Al 2-0, Vorden BlEefde BI 1-3, Vorden Cl-Erica C2
14-0, Vorden I-Grol l 0-3, Vorden 2Bon Boys 2 1-1, Vorden 3-Markelo 3
2-4, Vorden 5-WHCZ 2 0-1, De
Hoven 6-Vorden 6 1-1.
Programma 23-24 oktober
Dier. Boys El-Vorden El, Vorden
E2-Erica E2, Be Quick E3-Vorden
E3, Gaz. Nieuwl. F2-Vorden F2, Vorden Fl-Voorst Fl, SCSFl-Vorden
F3, Vorden F4-AZC F4, Vorden F5Warnsv. Boys F8.

paal, lat en de keeper in de weg. Na
een goed uitgespeelde aanval van
H&K stond Verlocitas op 0-1 achter.
De bal werd van dichtbij ingetikt.
SOCIÏ-RATn
Afgelopen zondag stond er voor Velocitas bleef de aanval zoeken
en maakte verdiend gelijk. Na een
Ratti een heuse derby op het
mooie actie schoot Dennis Wenprogramma in de vorm van een
tink goed in. Ook na deze treffer
altijd lastige uitwedstrijd tegen
bleef Velocitas de aanval zoeken,
Sociï. Als gevolg van blessures
maar de keeper had op elk schot
en een schorsing begon Ratti
een antwoord. H&K counterde nog
met Hans Bos in de goal, keeper
voor de rust naar een 1-3 voorvan het vierde.
sprong wat zeer tegen de verhouding in was.
Beide ploegen begonnen enigszins
In het 2e deel van de wedstrijd verafwachtend aan de wedstrijd. Het
was Sociï dat daarna langzamer- anderede er aan het spelbeeld
niets. Velocitas was het team wat
hand een licht veldoverwicht
kreeg en zich ook enkele goede het meeste balbezit had en de aankansen creëerde, deze werden ech- val zocht, maar verzuimde om de
ter gemist of door goed keepers- doelpunten te maken. Net zoals in
werk gekeerd. Na ongeveer 35 mi- de Ie helft werd balverlies afge
nuten ging Alexander Kappert straft en Ronald de Beus kon weer
goed door op de rechterkant. Zijn een gang naar het net maken. Ve
schot kwam via de keeper precies locitas scoorde uit een corner. Je
voor de voeten van Youssif Mo- roen Tijssen legde de bal terug op
hammad en deze Rivaldo van Dennis Wentink die de bal tussen
Ratti tikte beheerst de 1-0 binnen. een woud van benen in de goal
Vijf minuten later werd het 1-1, plaatste, maar ook nu kwam H&K
Arnoud Willemsen leed dom bal- wer op 3 doelpunten verschil. Niet
verlies op het middenveld en uit goed ingrijpen in de defensie vande counter die hierop volgde werd de Vordense club werd genadeloos
gescoord. Dit was meteen de rust- afgestraft.
Met nog 5 minuten speeltijd zette
stand.
Na rust begon Ratti fanatiek, maar Velocitas alles op alles, maar de
het spel werd al gauw inder goed keeper bleek een bijna niet te
doordat Sociï veel sterker was op nemen hindernis. Toch lukte het
het middenveld. Na een kwartier Rob Enzerink om de keeper te verscoorde Sociï dan ook uit een hard slaan. Met een zwabberend schot
afstandsschot. Kort hierop werd van 10 meter afstand werd de
het ook meteen 3-1, een hoek- keeper eindelijk weer eens verslaschop die door de laagstaande zon gen. In de slotfase wist ook Hubert
moeilijk in te schatten was draai- Eykelkamp het net nog te vinden.
de zo het doel in. Hiermee was het Hij schoot de bal hoog in het dak
verzet van Ratti gebroken, er werd van de goal, net voordat een verte veel ruimt eweggegeven en Sociï dediger er tussen zat. He tmocht
wist hierdoor enkele goede kansen achteraf niet baten, wan het bleef
te krijgen waardoor ze uit konden 4-5.
lopen naar 5-1. Met deze stand was Het team van leider Hans ten ElsSociï de terechte winnaar, maar de hof speelde een goede wedstrijd,
stand had zeker niet zo hoog uit maar de keeper van H&K had vrijdagavond een topavond en was
mogen vallen.
Komend weekend is Ratti vrij en amper te^^slaan. Vrijdag speelt
de week daarop gaan ze weer met Velocitas ^pn en tegen Gorssel.
goede moed de thuiswedstrijd
tegen Mariënveld in.
Bekerwedstrijd Vorden Al-WO Al,
Baakse Boys 4-Vorden 6.

Programma
Zondag 24 oktober Dames Deo 1Ratti 1.
SOCIÏ
Uitslagen
Sociï 1-Ratti l 5-1, Sociï 2-Ruurlo 3
3-2, Sociï 3-Erica '76 6 4-1, Brummen 6-Sociï 5 7-0, SHE 6-Sociï 4 2-3,
SFVBVBl-Sociï B 0-3, Zeddam DSociï D 7-2, Sociï E-Concordia W E
3-3, Sociï Fl-Pax F 2-2, Sociï F2-Gaz.
Nieuwland F 0-7.
Programma
Sociï B-Baakse Boys B, Sociï E-Key.
Boys E, Sociï Fl-Kilder Fl.

Gezamenlijke
ouderenbonden

De gezamenlijke middag van de
ouderenbonden, op 9 okt. j L, was
heel gezellig. Men wil alsnog de
middenstand bedanken voor hun
bijdragen waardoor de verloting
een groot succes is geworden.
De volgende middag van de
P.C.O.B. zal zijn op 21 oktober,
waas Ds. v.d. Beid zals preken over
"alternatieve geneeswijzen vanuit
de Bijbel gezien". Iedereen, ook
niet leden, zijn welkom.

Zaalvoetbal
VELOCITAS

In sporthal 't Jebbink speelde
zaalvoetbalvereniging Velocitas
de topper tegen H&K uit Hummelo. Beide teams stonden met
7 punten op de 2e plaats. In
deze wedstrijd miste Velocitas
keeper Gerrit Wenneker, maar
in Ronald de Beus was een
goede vervanger gevonden.

Velocitas startte zeer goed. Er werden verschillende goede kansen
gecreëerd en de achterhoede
stond goed te verdedigen. Bij verschillende doelpogingen stonden

Volleybal

DASH limfN l
Afgelopematerdag moesten de
heren van DASH naar Beltrum
om daar tegen het plaatselijke
Vios te spelen. Daar dit team tot
éénm van de drie kampioenskandidaten (samen met DVO
uit Hengelo en Grol uit Groenlo) gerekend mag worden hadden de Vordense mannen er zin
in. Dit was een mooi testcase
om te zien hoever de ploeg in
zijn opbouw is.
In de eerste set bleek al meteen dat
Vios maar één doel had, namelijk
met 3-0 winnen, want al snel
kwam DASH met 7-1 achter te
staan. Vanaf dit moment begonnen ook de Vordenaren sterker te
spelen en zou er een interessante,
langdurige wedstrijd ontstaan. Bij
10-10 kwam DASH langszij en
vanaf dit punt zou het een pittig
gevecht worden om het winnen
van de eerste set. De strijd ging ge
lijk op tot 13-13, maar toen was het
toch DASH dat met enkele goede
aanvallen de set verrassend won
met 13-15.
Dit smaakte naar meer en ook in
de tweede set gingen de Vordenaren door in het tempo waarmee de
eerste set werd beëindigd. Na een
aantal lange en zware rally's stond
er een 1-6 stand op het scorebord.
Zou DASH dan echt gaan stunten
vandaag? Na twee time-outs en enkele wissels begon het aan Beltrumse zijde te lopen. Vanaf dit
moment zou Vios laten zien dat
het nog wat sterker dan DASH.
Langzaam kwamen zij dichterbij,
langszij en wonnen de set met 1§510.
De derde set kende een vreemd
scoreverloop. Vios nam een 7-1
voorsprong na een periode van
concentratieverlies aan Vordense
zijde. Het tweede gedeelte van
deze set verliep omgekeerd. Vios
verslapte iets en DASH maakte
hier. meteen gebruik van en wist

op 10-10 weer spanning in de set te
brengen. Toch was het uiteindelijk
weer Vios dat de langste adem had
en met 15-11 de set won.
Hierdoor kwam DASH met 2-1 achter te staan, maar ondanks dat
rook het toch kansen om nog met
één of twe epunten naar h;uis te
gaan. Coach Johan Boerman wizigde de opstelling op maar liefst drie
plaatsen. Een gok die goed uitpakte, want het enthousiaste en verozrgde spelletje van de gasten
kwam langzamerhand weer tot
leven met als gevolg een 3-9 voorsprong. Maar ook Vios hervond
haar ritme weer en het zou een
langdurige, zware vierde set worden. Punt voor punt kroop de
thuisploeg dichterbij. Toch was
het DASH dat het eerste setpunt
kreeg op 11-14, maar het wist deze
niet te benutten. Vios wist in totaal 4 septunten ongedaan te
maken. Uiteindelijk was DASH
tegen* dit "power-volleybal" niet
bestanden verloor toch nog de set
met 16-14 en de wedstrijd met 3-1.
Ondanks dat dit een wedstrijd
tegen ene sterker geachte ploeg
was, was het een teleurstellende
uitslag, want er had meer ingeze
ten. Toch was dit een redelijke
wedstrijd waarin ook een paa
rpunten naar voren kwamen waar
nog aan gewerkt moet worden. De
blokkering is niet niet optimaal en
de mindere periodes kosten nog
teveel punten.
Uitslagen 16 oktober
Skopein-Wivoc Cl-DASH Cl mix 03, DVO 2-DASH 3 dames 3-0, DVO 4DASH 4 dames 3-0, Vios Beltrum 1DASH l 3-1, DVO 3-DASH 3 heren 30, DASH Al-Gorssel Al meisjes 0-3,
DASH 6-WSV4 dames 0-3, DASH 5DVO 6 dames 1-3, DASH 2-Volga l
heren 0-3, DASH4-WSV3 heren 22.
Programma 23 oktober
DASH4-Grol 2 dames, DASHMB1Boemerang MB1 meisjt?T SASH 2Sparta 2 dames, DASH 3-Side Out 2
dames, DASH I-Grol l heren,
DASH XCl-Skopein Wivoc XC2
mix, DASH 1-Flevoll l dames.

Wa terpoio
DAMES LFVO 2 - VOILA l
Zondagavond werd in Aalten ge
speeld in een veel te warm zwembad. Maar dat was voor de dames
van Voila geen reden om niet snel
en trefvaardig te spelen.
In het eerste part was aanvalster
Dinanca Hietbrink nogal op dreef.
In dit partje werd de eindstand 1-7.
Dinanca scoorde er hiervan 6. Het
andere doelpunt werd gemaakt
door Karin Rouwenhorst. Keepster
Sabine Wilgenhof kreeg om onduidelijke redenen een 4 meter
bal (strafworp) om de oren.
Het tweede part verliep voor de
Voila-dames wat zwaarder. Doordat het water zo warm was, raakten ze vermoeid. Dankzij verdedigers Debbie Hebbink en Sandra
Jurriens kon üvo maar twee keer
scoren. Tevens werd door strak passen van Annelies Rinders naar
Karin Rouwenhorst ook twee keer
gescoord aan Voila zijde. De stand
werd hierdoor 3-9.
Het vierde part begon met doe
punt uit een 4 meterbal voor üvo.
Dit Doelpunt werd ruim gecompenseerd door drie mooie doelpunten van Voila. Grietje Welle
weerd en Karin Rouwenhorst
scoorden beiden met een afstandstreffer en Dinanca Hietbrink kon
met een mooi een-tweetje met Simone Heuvelink de 3-12 realise
ren.
In het laatste part had livo de
moed helemaal opgegeven. Voila
kon nog 3 keer scoren. 2 Doelpunten van wederom Dinanca Hietbrink en l van Karin Rouwenhorst.

de millennium-afsluiter iran de Nissan H e r w e r s h e d r i i u e n

Arbeidsongeschikt?
Chronisch
ziek?
Gehandicapt?
Groot nieuws: ANIB, AVO en GON
hebben hun krachten gebundeld.
Zij vormen nu ANGO: de Algemene
Nederlandse Gehandicapten
Organisatie. U kunt rekenen op
deskundig advies van consulenten

Om dit millennium waardig af te sluiten hebben wij een

en adviseurs in ruim 80 landelijke

groot aantal nieuwe Nissan Micra's in luxe uitvoering

afdelingen

ingekocht. Wij bieden u deze bijzonder complete auto's
Kent u al uw rechten op o.a. sociaal

aan, tot registratiedatum 30 novem-

zekerheidsrecht, thuiszorg, woning-

ber 1999, voor de superlage prijs
van f 21.995,-*

aanpassingen, hulpmiddelen,

met a es er

"

°P en

vervoer, toegankelijkheid, belasting-

eraan en 3 jaar garantie. Zoals

teruggave? Die almaar ingewikkel-

een i6V-motor, stuurbekrachti-

der wet- en regelgeving kunt u het

ging, sportpakket, airbag, gor-

6,90/0

Herwers maakt ook financieren aantrekkelijk!
Financieringsvoorbeeld:

Aankoopbedrag
Rijklaar maken

21.995,00
856,50
22.071,50
Inruil of contante bet. 12.071,50
Te financieren
10.000,00

Of met privé-lease: ƒ 118,- per maand:
22.071,50

12.071,50

10.000,00

48 mnd.

Bel of schrijf ANGO.

U kunt (uit voorraad) kiezen uit vele
kleuren, zolang de voorraad strekt. Dus

Bi] ANGO tel
je voor drie!

kom snel, want op is op. Wij zoeken bovendien jonge
compacte occasions voor onze relaties. Wilt u zaken
doen, kom dan nu naar de Herwersbedrijven.
* Excl. rijklaar maken.

Max. ƒ 10.00,- en ma^^mnd.

Bij 48 maand, ƒ 238,03 per mnd.

Verkoopprijs Aanbetaling Krediet som Looptijd
incl. rijklaar / inruil
maken

beste SAMEN aanpakken.

delspanners, startblokkering, etc.

Effectieve Krediet
TermijnbeVJ Restantrente op vergoeding per maand*
betaling
jaarbasis
9,3%

3160,16

118,00

7.500,00

HERWERS
Prijs bij
verkoop op
afbetaling
26.231 ,66

DOETINCHEM Plakhorstweg 14

Tel. (0314)

55

HENGELO C.

Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR

Ampèrestraat 6

Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN

De Stoven 25

Tel. (0575) 52 25 22

Postbus 850
3800 AW Amersfoort
Telefoon (033) 465 43 43

met 16V-motor, s t u u r b e k r a c h t i g i n g , s p o r t p a k k e t , airbag, gordelspanners, startblokkering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

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

TEGELHANDEL

"*& Tonny Jurriëns

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

^

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

CAROSSERIEBEDRUF

1$ UW

zonwering toe
aan een
onderhoudsof reinigingsbeurt?
Vrijblijvende offertes
en advies bij ons aan
de zaak of bij u thuis

Rolluiken
effectieve vorm van zonwering
bescherming tegen warmte én kou
geluidsisolatie
grote inbraakpreventie-waarde
privacy gegarandeerd
groot kleurenscala

Op rolluiken en zonneschermen

10% korting
Spoorstraat 28, Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00

WAND- EN VLOERTEGELS, SANITAIR,
NATUURSTEEN, ROLLUIKEN

Openingstijden ma. t/m don. 9.00-17.30 uur / vrij. tot 21.00uur / zat. 9.00-13.00 uur

zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25

Syntus wint Achterhoek
Promotiepiijs
Op zaterdag 9 oktober jongstleden ontvingen de directeuren
Jan-Willem Allersma en Frank
van Setten van het openbaar
vervoerbedrijf Syntus uit handen van de Gelderse gedeputeerde Boxem een beeldje van
de kunstenaar Josef Kemperman en een oorkonde, behorende bij de Achterhoek Promotieprijs 1999.
De Achterhoek Promotieprijs
wordt jaarlijks toegekend aan de
personen, natuurlijke- of rechtspersonen die opmerkelijke activiteiten of originele initiatieven hebben ontwikkeld die een positieve
bijdrage hebben geleverd aan het
imago van de Achterhoek onder
het motto: "De Achterhoek, het
onverwachte Nederland". De jury

schrijft in haar rapport dat de
start van de nog zeer jonge firma
zorgde voor een ongekende
stroom aan regionale, landelijke
en zelfs internationale publiciteit,
waarbij de directie de Achterhoekse afkomst van het nieuwe bedrijf
in vrijwel elk artikel en interview
met trots uitdroeg. Syntus is vanuit de Achterhoek het bedrijf dat
als eerste in Nederland van start
ging met geïntegreerd openbaar
vervoer per bus en trein op private basis. Verder meldt het juryrapport dat, ondanks dat de Achterhoek bestaat uit een groot en dunbevolkt buitengebied, het bedrijf
zich waagt aan uitbreiding van de
dienstverlening door vergroting
van het aantal ritten per spoor en
over de weg. De jury was unaniem
in haar oordeelsvorming.

Maatschap Fokkink opent deuren voor publiek

Opendag
'omgaan met vernatting'
Zaterdag 30 oktober wordt de
open dag 'omgaan met vernatting' gehouden. De open dag
wordt gehouden bij maatschap
Fokkink, één van de deelnemende praktijkbedrij ven.
In de afgelopen driejaar is op twee
Achterhoekse melkveebedrijven
onderzocht of, en zo ja, hoe boeren kunnen omgaan met hogere
grondwaterstanden. Deze zijn
vaak nodig om de verdroging van
natuurgebieden tegen te gaan. In
de praktijk is gemeten wat de gevolgen van verdrogingsbestrijding
voor de bedrijfsvoering betekenen.
Het project is uniek in Nederland.
Tijdens de open dag kunnen belangstellenden kennis nemen van
de voorlopige resultaten van het
project.
SAMENWERKING
Het Waterschap Rijn en IJssel, het
Centrum voor Landbouw en Milieu, het Staring Centrum-DLO,
het Praktijkonderzoek Rundvee,
Schapen en Paarden en het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek hebben op twee
melkveebedrijven in de omgeving
Vorden de effecten onderzocht
van de aanpak van verdroging in
natuurgebieden.
Niet alleen de natuurgebieden
zelf, maar ook omliggende landbouwpercelen worden vaak natter
als gevolg van de maatregelen:
vernatting. Het project geeft antwoord op de vraag wat de gevolgen
voor de bedrijfsvoering zijn en hoe
boeren deze gevolgen van vernat-

Brabantsch Muzyk
Collegie met
barokmuziek in
St. Janskerk
In het tweede Restauratieconcert
van dit seizoen, op zondagmiddag
24 oktober, zullen leden van het
Brabantsch Muzyk Collegie een
programma uitvoeren van Barokwerken uit de zuidelijke Nederlanden.
Ondanks dat in de 17e eeuw het
klimaat aan de hoven en kerken
voor muziek en musici niet bijzonder gunstig was, bereikten de
componisten in de Nederlanden
een opmerkelijk hoog niveau in
hun religieuze werken, die bestonden uit motetten, missen en enkele litanieën. Het is daarom des te
opmerkelijker dat veel van deze

ting het best in hun bedrijfsvoering kunnen inpassen.
INPASSEN VAN VERNATTING
Verdroging is een belangrijke bedreiging van natuurgebieden. Om
de verdroging van natuurgebieden aan te pakken, zijn maatrege
len in de natuurgebieden zelf vaak
niet genoeg. Ook in het omliggende gebied, vaak in landbouwperce
len, moet de grondwaterstand en
het slootpeil omhoog.
Dit is onder andere het geval bij de
landgoederen De Wiersse en De
Wildenborch. In het pro^^t 'omgaan met vernatting' zij^|p twee
omliggende melkveebedrijven de
effecten van vernatting op de gewasopbrengst, de draagkracht van
de bodem en de mineralenhuishouding onderzocht. Daarbij is
ook gekeken hoe beide ^ftrijven
de natte omstandigheden m de bedrijfsvoering kunnen inpassen,
welke maatregelen er mogelijk
zijn om negatieve effecten zoveel
mogelijk te voorkomen en welke
positieve resultaten eventueel zijn
te bereiken.
OPEN DAG
De open dag vindt plaats op zaterdagmiddag 30 oktober op het bedrijf van Berend en Hermien Fokkink. Het bedrijf ligt aan de Wierssebroekweg 16 in de gemeente Vorden. Vanaf de weg Vorden-Ruurlo
zijn borden met 'open dag' geplaatst.
Er zijn verschillende informatie
stands aanwezig en op verschillende plaatsen geven deskundigen
een toelichting over het bedrijf.

muziek tot op heden nauwelijks
bekend is, laat staan wordt uitgevoerd.
Tijdens dit concert van zowel vocale als instrumentale muziek worden naast een compositie van Arcangelo Correli werken uitgevoerd
van Jan Baptist Verrijt, Herman
Hollanders en Benedictus a Sancto
Josepho, componisten die in de ze
ventiende eeuw in Brabant werkzaam zijn geweest.
De leden van het uit Beroepsmusici bestaande gezelschap: Caroline
Chamboné en Caroline Spanjaard
sopraan, Pieter van Dommele en
Hans Lub, viool, David van Ooijen,
aartsluit, John van den Beemt, violoncello spelen op authentieke instrumenten of kopieën daarvan.
De artistieke leiding in de deskundige handen van Ruud Huijbregts,
die tevens het koororgel bespeelt.
Info: tel. (0575) 51 77 73.

'Geboeid door de markt"

Seminar voor agrarische
produktieketen
Samenwerkingsverband Agrarisch Onderwijs en Coöperatief
Agrarisch Bedrijfsleven (SAAB)
houdt op dinsdag 2 november
aanstaande het seminar 'Geboeid door de markt' in hotel
Stegeman in Laren (Gld.).
SAAB is een steunstichting van
AOC Oost en bestaat uit de Rabobanken Oost-Gelderland, ACCON,
ABC, AQC Oost en Interpolis.
In de agrarische produktieketen
(van boer tot consument) zijn
harde garanties nodig om een
nieuwe afzetmarkt te winnen en
te behouden. Bedrijven in de schakels van deze keten zijn daarom
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dat we 'dit geboeid zijn' erg serieus moeten nemen, hebben we

wel geleerd van de desastreuze gevolgen die de BSE- en dioxine-affaires hadden voor de economie. We
kunnen ons als sector echt geen
onzekerheden meer veroorloven
op het gebied van de diergezondheid, voedselveiligheid en produktveiligheid. Daar komt nog
eens bij dat afnemers als grootwinkelbedrijven garanties gewoonweg van ons verwachten en zelfs
eisen.
Voor de gehele land- en tuinbouwsector en voor alle toeleverende,
verwerkende en dienstverlenende
bedrijven die met de sector samenwerken, betekent 'Geboeid
door de markt' kortweg het volgende: • van samenwerking naar
afspraken • van vrijblijvendheid
naar verantwoordelijkheid • van
kort-termijn naar langetermijn •

van relatie naar partner en co-makership • van individueel naar ke
tensamenwerking.
Met deze seminar over deze onderwerpen wordt de noodzakelijke samenwerking in de agrarische
produktieketen, met name in het
oosten van het land, op gang gebracht en worden de garanties
met elkaar besproken.
Sprekers zijn onder andere de heer
W. van den Brink van de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders en prof. W. de Wit van LNV.
Enkele andere sprekers zijn de
voorzitter van Friesland Coberco
Dairy Food de heer E. Meilink en
de voorzitter van Dumeco de heer
J. Lansink.
Info: telefoon 06-53466383 en
0314-324975.

Werken aan het landschap
"Je wilt een kikkerpoel aanleggen maar waar moet je dan rekening mee houden? Hoe fatsoeneer ik appelbomen met
achterstallig onderhoud? Wat
voor onderhoud heeft dat houtwalletje achter de schuur nodig? Hoe zag een boerenerf er
vroeger uit?"
Voor een ieder, die met dit soort
vragen rond loopt zijn er een aantal korte cursussen, die komend
winterseizoen en in het voorjaar
verzorgd worden door de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland
(S.L.G.) en Agrarisch Onderwijscentrum Oost. (voorheen AGRON) De
cursussen worden mogelijk ge
maakt door een overheidsbijdrage
in het kader van het W.C.L.-'De
Graafschap'-beleid.
Het doel van de cursussen is niet
allen het geven van informatie
maar ook het wekken van belangstelling van de deelnemers voor
'werken aan het landschap'.
Een van de cursussen gaat over het
aanleggen en onderhouden van
een kikkerpoel. Een poel aanleggen is meer dan een gat graven en
afwachten of er water in komt.
Met de aanleg moet rekening ge
houden worden met de stand van
het grondwater en met de ligging
van de poel. Als het niet goed ge
beurt is het resulaat teleurstel-

lend, maar een goed aangelegde
poel is een verrijking voor de omgeving. Het is een kraamkamer
voor padden, kikkers en vele insektensoorten. Al gauw vestigen
zich in een poel aan aan de oevertejs waterplanten of planten, die
van natte voeten houden. Het is
een drenkplaats voor in het wild
levende dieren.
Ouderwetse hoogstamfruitboomgaarden of zo maar wat losse
hoogstamfruitbomen horen van
oudsher bij het Achterhoekse cultuurla«fcchap. Zo'n boomgaard
geeft IV alleen fruit, maar is ook
een thuishaven voor insekten en
verschillende vogelsoorten zoals
de steenuil. Bij menig boerderij
staat nog hoogstamfruit, soms verwaarlo^l. Tijdens de cursus hoogstaml^p: wordt aandacht ge
schonken aan het aanleggen van
een hoogstamfruitboomgaard en
aan (achterstallig) onderhoud.
Op de cursus aanleg en onderhoud van erfbeplanting staat de
inrichting van het erf centraal.
Aan de orde komt onder andere
hoe een erf er vroeger uitzag en
waarom dat zo was. Verder worden een aantal tips gegeven over
de inrichting van een erf en het
onderhoud van bomen en heesters. Bij het praktische gedeelte
van de cursus gaat u verschillende
erven bekijken. De cursus kan
waardevol zijn als u denkt aan

herinrichten of opnieuw aanleggen van uw erf. Na afloop van de
cursus kan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland met u
uw erfplannen nog eens doorne
men en u van een goed advies
voorzien.
Het onderhouden van bosjes en
houtwallen komt bij een andere
cursus aan de orde. Deze richt zich
meer dan de vorige cursus op het
direkte onderhoud. Ook hier aandacht voor de beplanting in een
houtwal, hoe je het kunt onderhouden en welke planten en die
ren je in een houtwal kunt aantreffen.
Aan het eind van de winter nemen
de kieviten en andere weidevogels
weer bezit van weilanden en soms
ook van de akkers. De weidevogelcursus is voor een ieder die weide
vogels op zijn bedrijf wil beschermen of dat als vrijwilliger wil gaan
doen bij anderen. Met regionale
beschermers gaat u het veld in om
nesten op te zoeken en te marke
ren. Op voorlichtingsavonden
krijgt u informatie over broedge
drag en zorg voor de jongen van
onze weidevogels.
Als u belangstelling hebt kunt u
voor meer informatie en voor aanmeldingen terecht bij de cursusadministratie van AOC-Oost tel 0314324975.

Eekschuurmarkt
Op zaterdag 30 oktober wordt
weer de alom bekende rommelmarkt gehouden in en om de Eekschuur en in de N.H. Kerk aan de
Bonendaal te Warnsveld.
De naam rommelmarkt is omge
doopt tot Eekschuurmarkt. De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Eekschuur. Mocht
men nog spullen hebben die men
graag kwijt wil zoals meubels, kle
ding, curiosa etc. etc. dan kan men
dit brengen naar de fam. Smeerdijk aan de Werkseveldseweg l,
Warnsveld, tel. 431684. Dit kan
woensdagmiddag 28 oktober en
dan weer na 30 oktober. Men kan
het ook naar de Eekschuur brengen op vrijdagmiddag 29 oktober.
Kan men zelf niet komen brengen
i.v.m. vervoer of i.d. neem dan kontakt op met de fam. Smeerdijk dan
komt men het zelf halen. De
markt is 30 oktober. Verder is er ge
legenheid om oliebollen te kopen,
koffie te drinken en bij te praten
met andere bezoekers.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Eerste hulp aan baby's en kinderen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Medukatie, een gespecialiseerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening,
een cursus van drie avonden voor ouders en verzorgers van baby's en kinderen tot 14 jaar op dinsdag 16 en 23 november 1999 en een herhalingsles op 25 januari 2000.
Baby's en kinderen zijn erg kwetsbaar. Ze zijn relatief vaak het slachtoffer van een ongevaLDeze vernieuwende cursus geeft inzicht in de spe
cifieke gevaren, preventiemaatregelen en een eerste hulp verlening aan
kinderen, men leert welke gevaren bij welke leeftijd horen.Men inventariseert risico's in en om het eigen huis. Verder leert men zowel bij kleine ongelukjes, als in ernstige situaties doeltreffend te reageren. Men
gaat zelfs levensreddende handelingen oefenen onder leiding van ervaren instructeurs die gespecialiseerd zijn in spoedeisende hulp verlening
aan baby's en kinderen. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van
vragen.
Plaats: wijkgebouw, Groene Kruisstraatie 2, Lochem Data: dinsdag 16 en
23 november 1999 en een herhalingsles op 25 januari 2000 Voor aanmeldingen nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap Kunt
u contact opnemen met telefoonnummer 0900-8806.

AANNEMERSBEDRIJF

l DO
HUMMELINK

gaat verhuizen
Na een groei van eenmans klussenbedrijf naar een aannemersbedrijf
met 7 vaste medewerkers(sters), werd onze behuizing te klein.
Om in de toekomst onze klanten beter en efficiënter van dienst
te kunnen zijn, zijn wij vanaf 1 november gevestigd aan:
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Werken
aan het landschap . . .

In het komend winterseizoen en komend voorjaar gaan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland
en A.O.C.-Oost een aantal korte cursussen geven rondom het thema 'werken aan het landschap'.
De cursussen worden voor een deel gesubsidieerd in het kader van het WCL-gebied De
Graafschap. De cursussen worden gegeven in Vorden. De cursusavonden beginnen om 20.00 uur,
praktijkdagen om 09.00 's ochtends.

NijverheïdSWeg 2 te Vorden (industrieterrein Werkveld)

Aanleg en het
theorieavond
praktijkdag
cursistenbijdrage

Alwaar wij in het bezit zijn van een timmerwerkplaats van 225 m2
(voorheen 81 m2), opslagruimte van 225 m2 en een kantoorruimte
van circa 65 m2 (voorheen 12 m2).

Aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard:
theorieavond
: dinsdag 14 december
praktijkdag
: zaterdag 8 januari 2000
cursistenbijdrage : f 50,-

Ter gelegenheid hiervan houden wij zaterdag 30 oktober

Weidevogelbeheer:
theorieavond
: donderdag 24 februari en donderdag 2 maart
veldexcursies
: na overleg met cursisten 2 dagdelen
cursistenbijdrage : f 75,-

open huis van 14.00 tot 18.00 uur.

onderhoud van kikkerpoelen:
: woensdag 3 november a.s.
: zaterdag 13 november
: f 50,-

Onderhoud van hout wallen, bosjes etc.:
theorieavonden
: 11 en 18 november
praktijk
: zaterdagochtend 20 en zaterdagochtend 27 november
cursistenbijdrage : f 75,-

U wordt bij deze uitgenodigd om onder het genot van een hapje
en een drankje ons nieuwe onderkomen te bezichtigen.
Ons telefoon- en faxnummer blijven ongewijzigd en uiteraard
blijven wij ook 's avonds en in het weekend bereikbaar.

Aanleg en onderhoud van erf beplanting:
theorie avonden
: donderdag 20 april en donderdag 27 april
praktijk
: zaterdag 13 mei en zaterdag 20 mei
cusistenbijdrage
: f 100,Als u belangstelling heeft kunt u zich telefonisch aanmelden bij de cursusadministratie van A.O.COost tel nr 0314-324975 A
Verdere inlichtingen bij Wied Hendrix A.O.C-Oost tel 0314-345511 of bij Jan Huidink Stichting
Landschapsbeheer Gelderland 026-3599538

Fietsen, meepraten, studeren, sporten met rolstoel, schilderen

Je bent jong en
gehandicapt en.

tei 0878 - 55S563

AAN N E M E R S B E DRIJF

v

IDO HUMMELINK
Voor een habbekrats
weer vol die diepvrieskast
Varken
per kg

Karbonade (gemengd)
Varkenslappen
Gehakt h.o.h.
Verse worst fijn/grof

5,00
7,75
6,25
6,50

Speklappen
Dikke vleesribben

6,25
6,00

Rund
per kg

Sucadelappen
Riblappen

"11,75
f 0,50

Braadvlees
Baklapjes
Soepbot met vlees

12,00
15,50
3,25

Van Miereveldstraat 9 1071 DW Amsterdam Telefoon (020) 679 15 72
Fax (020) 673 10 06
E-mail: info@nsgk.nl
Internet: www.nsgk.nl

Genieten van het
landleven:
Kijk da's Duthler!
Sportieve jacks, sterke pantalons,
mooie overhemden en truien. Dus
gewoon prettig gekleed de natuur
in en genieten van het landleven.
Kijk da's Duthler!

Alles van eigen bedrijf.
In porties van 5 kg of veelvoud.
Bij 50 kg gratis bezorgd.

BULTEN
VEE-

VLEES-

Hengelo Gld.

EN

V A R KE N S H A N D E L

Telefoon (0575) 46 75 69
Telefoon (0573) 46 12 55

Aanbieding geldig t/m 29 oktober a.s.

...en met een handicap
kun je nog geweldig veel.

uth/er,mode
z ut phen

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080
Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Vlees. De gangmaker op tafel
ER IS ER ÉÉN JARIG!
Met de allernieuwste Recepten Variatie Er is er éénjarig! van het Voorlichtingsbureau Vlees maak je de
lekkerste en meest originele verjaardagstraktaties, zoals bijvoorbeeld worstfrietjes of worstsnoetjes. Voor een verjaardagspartijtje
van uw kinderen bijvoorbeeld,
maar ook als ze op school willen
trakteren. En bent u zelf jarig, verras iedereen dan thuis of op uw
werk eens met Caribische nuggets,
zonnige saucijzendriehoekjes of
krokante ovenloempia's. Wat u
ook te vieren hebt en waar u ook
bent, de vijf recepten uit de Recepten Variatie Er is er éénjarig! zijn altijd een schot in de roos!
FEESTELIJKE TIPS
Een paar tips waarmee uw verjaardagstraktaties extra tot hun recht
komen. Na het bereiden van de
hapjes is het verstandig om deze
afgedekt in de koelkast te laten
staan totdat u ze serveert. Wordt
er op school of op het werk getrakteerd, doe ze dan in een koelbox
met koelelementen, dan blijven ze

lekker koel. Traktaties die warm
het lekkerst zijn, kunt u het beste
even van tevoren in de oven of
magnetron opwarmen. Op een
kinderpartijtje is het extra feeste
lijk om aanmaaklimonade in bekers of glazen met gekleurde rietjes uit te delen en vergeet de servetten niet.
SLAGER OF SUPERMARKT
De Recepten Variaties, waarvan er
elke vier weken een nieuwe verschijnt, bestaan uit telkens uit andere, lekkere gerechten voor ontbijt, lunch, diner of als tussendoortje. De receptenkaarten uit de
Recepten Variaties kunt u verzamelen in de VariatieWaaier, een
handige bewaarmap die u tijdens
het koken op het aanre kunt neerzetten. Beide zijn een uitgave van
het Voorlichtingsbureau Vlees in
het kader van de campagne Vlees.
De gangmaker op tafel. Ze zijn verkrijgbaar bij slager of supermarkt.
WORSTSNOETJES
Ingrediënten (voor 20 traktaties):
20 plakken Gelderse worst (ca. 30 g

elk); 20 zonnebloempitjes of stukjes pretzelstaafjes; 2 knakworstjes;
40 rozijntjes; 40 Bugles of Arno's
(kleine, driehoekige zoutjes); eventueel 40 cocktailprikkertjes.
Bereiding: Snijd in elke plak worst
2 kruisjes op de plek van de ogen.
Stop in elk kruisje een rozijntje (je
hebt nu twee ogen). Snijd de knakworstjes in 20 plakjes. Leg op de
plek van de neus een plakje knakworst met twee zonnebloempitjes
of zet vast met 2 stukjes pretzelstaafjes. Prik de cocktailprikkertjes op de plaats van de oren boven
in de worst en zet de Bugles erop
(of steek twee Arno's op de plaats
van de oren in de worst).
Voedingswaarde per persoon:
Energie ca. 610 kj (150 kcal); Eiwit
25 g; Vet 12 g; Koolhydraten 5g.
Tip: Kleuters kunnen deze heerlijke worsttraktatie heel goed zelf
klaarmaken. Leg de worstsnoetjes
op een niet te zware versierde aluminiumschaal of dienblad om uit
te delen.

Fietsen, meepraten, studeren, sporten met rolstoel, schilderen
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...en met een hancUcap
kun je nog geweld^ veel.
Van Mierevetdstraat 9 1071 DW Amsterdam Telefoon (020) 679 15 72
Fax (020) 673 10 06
E-mail: info@nsgk.nl
Internet: www.nsgk.nl

Dankzij Insect-Ex moeten
hoofdluizen met spoed
verhuizen!
Het schooljaar is nog maar net
begonnen en de luizen zijn alweer van de partij.
HEEFT U SCHOOLGAANDE
KINDEREN?
Dan zult u hier ook ongetwijfeld
mee te maken hebben gehad of
krijgen. Waarom juist bij schoolgaande kinderen? Luizen kunnen
niet springen of vliegen. Ze lopen
over van haar op haar of hoofd op
hoofd. Tijdens het spelen is er veel
contact, maar ook in de klas zitten
kinderen vaak met de hoofden bij
elkaar. En ook alle jassen die naast
elkaar op de gang zijn opgehangen. Op deze manier kunnen luizen zich snel verspreiden over de
jassen van de hele klas.
Vroeger kwam hoofdluis ook voor.
Maar op het moment dat het toendertijds werd gesignaleerd was dit
het moment voor rigoreuze maatregelen. Hoofden werden kaalgeschoren en kinderen liepen vaak
met petroleumkappen op hun
hoofd. Gelukkig zijn de tijden veranderd en worden tegenwoordig
andere maatregelen genomen.
Maar zijn wij hier echt op vooruitgegaan? De luisdodende shampoo's werken weliswaar effectief,
maar bevatten weer giftige stoffen, waardoor zowel uw kind als
het milieu belast wordt. In deze
tijd van bewustwording betreffende het milieu en de gezondheid
geen goede ontwikkeling!
Desondanks is de hoofdluis een
aantal jaren nauwelijks gesignaleerd. Maar helaas lijkt de hoofdluis weer terug van weggeweest.
LUIZ^ONHYGIËNISCH!
Nog steeds een groot misverstand.
Hoewel het hebben van hoofdluis
een vervelend en vooral een hard-

nekkig probleem is, heeft hoofdluis niets te maken met gebrek
aan hygiëne. Integendeel, luizen
houden vooral niet van vet, ongewassen haar! Luizen nestelen zich
liever in schoon haar.
EEN GOED ALTERNATIEF,
VEILIG EN EFFECTIEF?
Gelukkig is er een middel op de
markt gebracht dat op een gegarandeerd natuurlijke manier
werkzaam is. Ouders, verzorgers
en scholen zaten hier al lang op te
wachten. Insect-Ex is een 100% natuurlijk middel! Te verkrijgen in 2
vormen die in combinatie met elkaar gebruikt dienen te worden.
Insect-Ex spray is vervaardigd uit
'een mengsel van zuiver water en
plantaardige oliën waaronder kokosnoot- en zonnebloemolie. Deze
specifieke combinatie heef t een
dusdanige werking, wat luizen onmiddellijk uitdroogt en verstikt.
De neten en larven verweken. Insect-Ex shampoo zorgt er vervolgens voor dat hoofdluisresten uitgewassen worden. In tegenstelling
tot chemische bestrijdingsmiddelen bestaat er geen kans op resistentie. Insect-Ex wordt door het
milieu 100% afgebroken. Insect-Ex
is door TNO getest en veroorzaakt
geen jeuk en irritatie van hoofd en
haar, ook niet bij dagelijks ge
bruik. Goed schudden voor gebruik! Verkrijgbaar bij uw apotheek, reformhuis en drogisterij.
Voor inlichtingen en/of het opvragen van het gratis "Insect-Ex bewaarboekje", kunt u de firma
Macrogenix in Heemstede bellen:
023-5295262. Tevens kunt u ons
bezoeken op onze website op internet: www.macrogenix.com of emailen: macrogenix@wxs.nl.

Een dagje genieten van de
herfstkleuren op De Wiersse
Binnenkort is het zover: dan /ijn de tuinen van landgoed De Wiersse in
de Gelderse Achterhoek weer opengesteld. Op zondag 24 oktober kunt
u ronddwalen door de 16 hectare grote tuinen die door de herfst in schitterende kleuren zijn ge/et. Met zijn hoge bomen, buxushagen, taxusvornien, beelden, fonteinen en borders vol na jaarsbloemen is De Wiersse
juist in de herfst een lust voor het oog. IJ geniet er van /wanen die statig ronddrijven in vijvers die de eeuwenoude bomen weerspiegelen met
hun herl'süooi van goudgeel, oker, bruinrood of'groen. Kn u bent even
in een heel andere wereld, waar de lijd verglijdt met de seizoenen en
'haast' een onbekend begrip is. Ken herf'stdag in de tuinen van De
Wiersse, dat is terugkomen hij je/elf in een oase van rust en verstilling.
Tijdloos en toekomstgericht
De Wiersse ademt die sfeer van tijdloosheid ondermeer omdat het door
één familie bewoond en beheerd
word! sedert 167X. Het was ooit

zornerverblijf van Vietor De Stners,
grondlegger van Monumentenzorg.
/ijn doehler Aliee legde grote delen
van de tuinen aan en zijn klein/.oon
Peter Cïatacre ver/.orgl op dit moment

Op 24 oktober a.s. zijn de tuinen van De Wiersse opengesteld.

samen met /ijn vrouw Laura het landgoed en de tuinen met veel liefde. Dat
wil niet /.eggen dat er nooit een boom
gekapt wordt, want juist een /orgvuldig beheer vereist soms ingrepen om
ook voorde toekomst een gevarieerd
en ge/ond bosbestand te behouden.
"We kijken ongeveer 150 jaar vooruit" /.egt Peter, en hij meent het.
Plezierige melancholie
Herfst in de tuinen van De Wiersse is
ook het sei/oen van de grassen, /.aadplui/.en, spinnen en paddestoelen,
waarvan er onlangs op één dag 55 verschillende soorten /ijn geleld.
Higenlijk is het najaar een sei/oen van

//; de wywrv van De Wiei\\se \vorden de herfstkleuren fraai weerspiegeld
"ple/ierige melancholie", nergens
heter te voelen dan in de wilde tuin
van De Wiersse. U kunt er mijmeren
op een bankje onder hoge bomen. Of
u wandelt langs beek en vijvers, over
slingerpaden en door loofgangen via
verrassende vcrgc/ichten, beelden
en fonteinen. Hn wanneer u bij hel
huis komt, bloeien daar de laatste
ro/en en de markante oude
Tulpenboom (liriodendron tulipifera) staat er prachtig bij in / i j n goudgele najaarsdracht. Kortom, ook in
de herfst is De Wiersse een be/oek
meer dan waard!
Uw reis naar De Wiersse
De Wiersse ligt in de Gelderse
Achterhoek aan de weg tussen
Vorden en Ruurlo. Tijdens de reis
geniet u al van het idyllische landschap van de Achterhoek. Overal /.iel
u verge/ichten van weilanden om/oomd door oude loofbossen in hun
mooiste herfstkleuren. Wie niet met
de auto komt, raden wij een heel aantrekkelijke reismogelijkheid aan: u
neemt de trein naar Vorden, stapt
daar uil en huurt bij de fietsenver-

liuurderinhetdorpeen fiets. I tt tocht
naar De Wiersse (± 35 minuten) is
een genot op /ich, mei halverwege
nog een prima pleisterplaats voor
vermoeide of hongerige en/of dorstige rei/igers. Hn als u dan toch fietst,
/.ou u enkele van de vele kastelen en
landgoederen die Vorden rijk is i n uw
route o|i kunnen nemen. De VVV op
het dorpsplein heeft een routcbcschrij\ ing.

Algemene gegevens
De entree bedraagt ƒ 9.50, kinderen lot 9 jaargralis. Parkeren is ook
gratis. De tuinen /ijn geopend op
24 oktober 1999 van 10.00 lol
17.00 uur. De ingang is aangegeven op de weg van Vorden naar
Ruurlo. U kunt iets drinken onder
de luifel in het koetshuis. Honden
worden niet toegelaten. Fietsenverhuur (ook op /omlag open,
reserveren is aan te raden): fa.
Bleumink, 0575-551393. Voor
meer informatie: VVV Vorden,
tel. 0575-553222.
,

met gemier'
in het Dorpscentrum Vorden
op vrijdag 29 oktober
m.m.v. Eduard ten Have f 10,op vrijdag 5 november
m.m.v. Bennie Schoenaker f 10,op zaterdag 6 november
m.m.v. 'Kiek doar us' f 12,50
Kaarten in de voorverkoop en
aan de zaal.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Ook dit jaar hebben we weer een uitgebreid assortiment voor u.
^7 £T\ p""^tfb t^~~\v^~*\
We hebben een ruime keuze in IJviClJUuU vsu

t/7 ••

doch u kunt ook zelf een pakket samenstellen.
Kom eens vrijblijvend kijken en informeren naar de mogelijkheden

Ontbijtservies
Exclusief bij de Echte Bakker een
5-delig ontbijtservies van Vineleaf
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE
Spaar mee en vraag
naar de spaarkaart

De E.H.B.O. vereniging Baak-Vierakker geeft bij
voldoende deelname dit winterseizoen een opleiding
voor het eenheidsdiploma E.H.B.O.
Opgave en/of inlichtingen voor 15 november bij het
secretariaat of een van onderstaande bestuursleden.

Kersenkruimelen/of rijstevlaai
nu

Secretariaat:
p/a Henk Groot Roessink
Breedenstraat 93
6981 BX Doesburg

10**

Mevr A. Schooltink tel: 441446
Dhr. B. Meyer
tel: 442064

Kampioentje
halen 9 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL

De week van

mantels en jacks
Wij bieden u een ruime keus in kleuren en kwaliteiten van maat 38 t/m 50.

Bij iedere aankoop

gratis «.sjaal

naar keuze.

Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

Hageltje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48
^^
-^\
van 189.00 voor

E C H J 169.00

„Life line" en „Vlach" gevoerde
HOUTHAKKERSBLOUSES v.a. 34.95
20 soorten FLEECETRUIEN, - JACKS
en BODYWARMERS
(tientallen kleuren)
49.OOy59W79.00/99.00/149.pO (waterdicht]

Flanellen HEMDEN mooie kwaliteit
(ook in heeeeel cjrote maten)
zware kwaliteit SCHIPPERSTRUIEN
(met wol) M t/m XXL
van 59.00 voor 49.00

(groen-blauw-antraciet)

M O D E

C O L L E C T I E

Extra: uni col en turt/e pullovers diverse kleuren en maten
van Roberto Sarto l

JUj~

KOfTlflP^

Smidsstraat 16 Zelhem - Telefoon (0314) 62 12 85

Assortiment milieuvriendelijke producten steeds groter

"Zelfs reinigen van auto
kan nu milieuvriendelijk"
Het milieu krijgt steeds meer aandacht. We willen er zuinig op
zijn. We zijn massaal lid van milieuorganisaties. De gescheiden
vuilnisbakken zijn een vertrouwd straatbeeld. We gooien
gebruikt glas in de glasbak. We zamelen oud papier in voor
een tweede leven. We kopen tweedehands spullen in Kringloopwinkels. In de supermarkt is een grote keus aan milieuvriendelijke artikelen. Veel groente, fruit en andere levensmiddelen worden milieuvriendelijk geteeld. Schoonmaakmiddelen
op een natuurlijke basis zijn ruim voorhanden. Wat kunnen
we nog meer doen?
Ook willen we bewuster omgaan
met de auto, die toch een van de
grootste vervuilers is. Minder kilometers maken en vaker de fiets
pakken. Beter openbaar vervoer

moet op termijn ook helpen. Met
de komst van de katalysator, loodvrije benzine en recycling van
wrakken vermindert de belasting
van het milieu in sterke mate. Maar
hoe zit het met het reinigen van de
auto? Hoeveel milieubelasting verdwijn^er in de goot of het afvoerputje van de wasserette? Wat is nu
een verantwoord poetsproduct om
hiervoor te gebruiken?

Milieukeur

Helga Brenninkmeijer,
Stichting Milieukeur

Helga Brenninkmeijer, werkzaam
op de afdeling Marketing van de
Stichting Milieukeur, geeft het antwoord. "Ons keurmerk Milieukeur
helpt de consumenten hierbij. Een

Waar moet de consument op letten?

Stichting Milieukeur
biedt de helpende hftnd
Bij het doen van boodschappen kunnen we een belangrijke
bijdrage leveren aan een beter milieu. In de winkels staan veel
producten en de keus is groot. De etiketten staan boordevol
informatie, maar wat betekent het allemaal? En welke producten belasten het milieu zo min mogelijk?
Het is voor de consument vaak niet
makkelijk om milieubewust inkopen te doen. Stichting Milieukeur
brengt duidelijkheid in dit doolhof.
Het Milieukeur is het onafhankelijke keurmerk van de stichting voor
de milieukwaliteit van allerhande
producten.

Onafhankelijk
De Stichting Milieukeur is in 1992
opgericht door een groot aantal
maatschappelijke organisaties, het
ministerie van
Economische
Zaken en het toenmalige ministerie van VROM. Het doel van de
stichting is om consumenten te
helpen bij het doen van milieubewuste aankopen.
Een onafhankelijke keuringsinstantie controleert de producten
grondig en bekijkt of ze aan alle
strenge voorwaarden voldoen. De

Meer weten?
Stichting
Milieukeur
Postbus 17186
2502 CD Den Haag
Telefoon: 070 358 6300.
E-mail: milieukeur@milieukeur.nl
Website: www.milieukeur.nl

eisen hebben betrekking op onder
meer de grondstoffen en de hoeveelheid energie die nodig is voor
de productie. En ook voor de verpakking worden voorwaarden gesteld. Schadelijke stoffen mogen
hier niet gebruikt worden. Voor
voedingsmiddelen met Milieukeur
worden voornamelijk natuurlijke
middelen toegepast. Chemische
bestrijdingsmiddelen zijn, als het
echt niet anders kan, bij uitzondering toegestaan. Dus voordat een
artikel het Milieukeur krijgt, is er
heel wat gebeurd.

Het keurmerk Milieukeur helpt de consument bij een verantwoorde keuze

aantal autoreinigingsmiddelen bevat agressieve en giftige stoffen.
Met het wassen van de auto verdwijnen deze in de afvoerput, en
dragen zo bij aan de vervuiling van
het oppervlaktewater. Sonax Polish
& Wax heeft als eerste autoreinigingsproduct het Milieukeur ontvangen. Om dit keurmerk te krijgen, mogen in autopoetsmiddelen
geen milieugevaarlijke stoffen zitten. Een kleine hoeveelheid oplosmiddelen is wel toegestaan. Het
hele productieproces moet milieu-

Milieuwinst
Als een fabrikant Milieukeur voor
één van zijn artikelen wil, doet hij
bij de Stichting Milieukeur een
aanvraag. Helga Brenninkmeijer
legt uit: "Als het een nieuwe productgroep betreft, dan moeten de
eisen opgesteld worden. Dit wordt
gedaan dooreen college, waarin de
deelnemers van de stichting zitten.
De belangrijkste vraag is of er milieuwinst te behalen is. Als dit zo
is, dan begint een onderzoek naaide juiste producteisen. Hoe kan het
product minder milieubelastend
worden? Waar kan de "fabricage
verbeterd worden? Is de verpakking milieuvriendelijk? Uiteindelijk staan dan de eisen waaraan het
artikel moet voldoen vast."
Daarna kan het geïnteresseerde bedrijf het Milieukeur voor hun product aanvragen. "Met oog op onafhankelijkheid gebeurt de eigenlijke keuring door een onafhankelijk
instituut. Als de uitslag positiefis,
krijgt het artikel het Milieukeurlogo.
Veel artikelen hebben wel een of
ander milieulogo. Probleem is dat
de consument vaak niet weet of dit
betrouwbaar is of niet. Met Milieukeur weet je zeker dat het betreffende product milieuvriendelijk is en dat dit streng gecontroleerd is.
Milieukeur is een belangrijke
hulp voor
consumenten
op het
moment
van de
aankoop."

Dankzij continue research

"Milieuwinst door langere 9
levensduur en zuinig gebruik '
Auto's grondig reinigen en
gelijktijdig het milieu ontzien. Die combinatie is sinds
kort realiteit geworden.
Door voortdurend onderzoek naar nieuwe, veilige
autoreinigingsmiddelen
wordt een bijdrage aan een
schoner milieu geleverd.

Stempel
Producten met het Milieukeur zijn
eenvoudig en snel te herkennen
aan de hand van het stempel. Dit
staat op een opvallende plaats op
de verpakking of het artikel. In diverse winkels zijn aardappels, appels, peren, planten, toiletpapier,
kattenbakvulling, autopoetsmiddelen schoenen en GFT-bodemplaten met Milieukeur verkrijgbaar. In de meeste warenhuizen
kunt u terecht voor goedgekeurde
schrijfblokken, ordners, schriften,
markerstiften. En het aantal producten met Milieukeur groeit gestaag.

vriendi^^ zijn, vanaf de grondstoffen rot en met de verpakking.
De fles mag niet van het PVC gemaakt zijn. En er moet een schenktuit op zitten, zodat het poetsmiddel zuij^fcgebruikt kan worden."
De kwarrreit van het goedgekeurde
product is goed en zorgt voor een
diepe glans en een duurzame bescherming van de lak, aldus de
Stichting Milieukeur. "Met dit product kan de levensduur van autolakken verlengd worden, wat natuurlijk ook weer een positief ef-

fect heeft. Het poetsmiddel is geschikt voor alle laksoorten, die in
goede staat zijn." Autopoetsproducten met Milieukeur zijn overal
in het land verkrijgbaar bij automaterialenzaken, autoshops en diverse tankstations.

Peter-Jan Stormmesand is directeur van de Nederlandse vestiging
van Sonax, producent van een
breed scala aan schoonmaakartikelen voor de auto. "Het lijkt misschien tegenstrijdig: auto's reinigen met milieuvriendelijke producten. Maar we zijn er in geslaagd een groot assortiment
hoogwaardige producten te ontwikkelen, die geen agressieve
middelen bevatten. Het reinigen
van auto's is een dagelijkse aangelegenheid, want bijna iedereen
vindt het prettig om in een schone

auto te rijden. Wij zorgen er voor
dat dit kan met schoonmaakmiddelen die het milieu minder belasten
en tevens zorgen voor een langere
levensduur van de laklaag."

Toekomst
De middelen zijn zuinig in het gebruik en dit levert een niet te onderschatten milieuvoordeel op.
Stormmesand: "Ons uitgangspunt
is dat de producten het milieu niet
mogen belasten. Als marktleider
zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheden naar de samenleving, ook in de toekomst. Dit betekent bijvoorbeeld dat veel onderzoek gedaan wordt naar nieuwe
grondstoffen, die nog veiliger zijn.
In het laboratorium zijn vijftien
hoog opgeleide medewerkers hier
onafgebroken mee bezig. Daarnaast worden onze bestaande producten regelmatig getest. Het kan
namelijk gebeuren dat op den,duur

toch een schadelijk milieu-effect optreedt. Daarom is het belangrijk om hiermee rekening te
houden door continue research."
De milieuwetgeving worïJt steeds
strenger. "Bij de samenstelling
van de autoreinigingsmiddclen
nemen we de strengste voorschriften in acht", aldus Peter-Jan
Stormmesand. "Sonax voldoet aan
alle eisen en is ISO-gecertificeerd."
Sonax infolijn: 030-606 04 63.

Peter-Jan Stormmesand

Thuis in Italië
T/M 30 OKTOBER
ITALIAANSE WEEK BIJ
HELMINK MEUBELEN
IN VORDEN

GEOPEND VAN
12.00. 17.00 UUR

WE WINDEN ER GEEN DOEKJES OM: ONZE ITALIAANSE MEUBELEN MOGEN GEZIEN
WORDEN. EN U KUNT NU DEZE PARADEPAARDJES VAN DICHTBIJ BEZICHTIGEN.

VANAF ZATERDAG 23 OKTOBER BENT u VAN HARTE WELKOM TIJDENS ONZE SPECIALE
ITALIAANSE WEEK. GEDEELTELIJK ZIJN ONZE TOONZALEN DAN IN ITALIAANSE
SFEREN GEHULD. COMPLEET MET HEERLIJKE RODE WIJN OF KOFFIE.
EEN PRIMA OMGEVING OM TE KIJKEN NAAR ONS GROTE ASSORTIMENT
MEUBELEN, SLAAPKAMERS, TAPIJT EN WONINGTEXTIEL.
IN DEZE WEEK ONTVANGT U BOVENDIEN OP UW AANKOPEN*
EEN DINERBON VOOR EEN GEZELLIG CULINAIR ITALIAANS AVONDJE'.

HELMINK

meubelen
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-551514

Zutphenseweg 24 Tel
U
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AAN BIEDINGEN
Fleece Zweetdeken
in groen en blauw
Maten 165 t/m 205
Normaal
f75,Nuvoor

f35,-

Bruinieren jodphur
met rubberen zool
Maten 36 t/m 45
Normaal
f95,Nuvoor f49,95

Kinderrijbroek
in zwart en blauw
Maten 1 28 t/m 1 76
Normaal
f59,95
Nuvoor f39,95
Herensokken
met motief
in bordeaux en zwart
Maten 4 1-42 / 43-44 / 45-46

Normaal
Nuvoor

f 1 4,95
f6,95

RVS Beugels
Origineel van Sprenger
1 2 cm met beugelblokjes
Normaal
f45,Nuvoor
f35,-

Rijlaars Swing
gevoerd
Junior
f65.Vol wassen
f69.95
Volwassen lang f 7 5.Vol wassen wijd.
extra wijd en
extra extra wijd f79.95

Nu bij aankoop van
Swing rijlaarzen een
laarzentas cadeau!

ruilersporl
Suefers
Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de
opening van onze ruitersportwinkel op
29 september j.I.

Openingstijden: Dinsdag t/m Donderdag van 9.00 tot 18.00 uur. vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
zaterdag Van 9.00 tOt I 5.00 Uur maandag gesloten
Ruitersport Sueters. Spalstraat 2 3. 7 2 5 5 A A Hengelo Gld. Tel. (05 7 5) 46 3 7 56 Fax (05 7 5) 46 40 58
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ROMIVON

Radio en T.V.
Satelietsystemen
Koelen, Wassen, Drogen
Eigen reparatie afdeling

N 63
N-TV

WIN

Op zaterdag 30 oktober houden wij

een open dag
waar u het volgende kunt verwachten:

Philips digitale Schotel ontvanger
voor ontvangst van Nederland 1, Nederland 2, RTL 4, SBS 6, Veronica enz. al voor
Ook demonstreren wij het allernieuwste digitale draaibare
satelietsysteem van Echostar met maar liefst 2900 kanalen!

ƒ899

Presentatie van ons A-huismerk D KA W U l zoals:
Wasautomaten
Koelers
Drogers
Afwasautomaten
Maar zeker ook de merken M/e/e, Siemens en Marijnen.

Doe met de prijsvraag mee
en win een televisie ter waarde van

f 1199,

Weet u het antwoord op de volgende vraag:

Hoeveel gecodeerde en ongecodeerde zenders zitten er op de Astra Sateliet?
Breng een bezoek aan onze open dag, vul het antwoordformulier in en alleen dan maakt u kans op de prijs.

Kom langs en maak gebruik van onze verrassende
aanbiedingen

ROMIVON
R. Slotboom
Rijnweg 24 7255 NW Hengelo, tel. 0575 467437
De Rijnweg is een gedeelte van het wegrace circuit 'de Varsselring'

ROMIVON

