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Overname advertenties berichten verboden

Fracties maken haast met gemeentelijke herindeling:

Wegenonderhoud blijft zorgenkindje
Het Wegenonderhoud blijft een
zorgenkindje voor de gemeente
Vorden. Dit bleek nog maar
weer eens een keer tijdens de
begrotingsvergadering vorige
week dinsdag. De afgelopen
jaren heeft Vorden het wegenonderhoud alsmaar voor zich
uitgeschoven.
Volgens portefeuillehouder burgemeester E.J.C. Kamerling is de rek
er nu uit en kan er niet nog verder
bezuinigd worden. Vanwege de
slechte financiële positie van- de
gemeente Vorden is het alleen de
vraag of er ook voldoende geld is
om te komen tot een herstel van
de wegen. De komende vijfjaar is
er twaalf miljoen gulden nodig.
Afgezien van het geplande groot
onderhoud aan de Wildenborchseweg en het duurzaam veilig
inrichten van de Almenseweg is er
voor het komend jaar geen extra
geld beschikbaar voor groot onderhoud. "Maar we houden de wegen
natuurlijk wel goed in de gaten.
Dus mocht er zich iets voordoen
dan zullen we alsnog met een
voorstel komen", aldus burgemeester Kamerling.
De Vordense fracties reageerden
met gemengde gevoelens op het
wegenbeleid van het college van
burgemeester en wethouders. De
heer A.C. van Voskuilen (CDA) liet
weten niet ongelukkig te zijn met
de achterstand die de gemeente
Vorden heeft opgelopen als het
gaat om het Wegenonderhoud.
"Tijdens de begrotingsvergadering
van vorig jaar stelden wij al voor
om het onderhoudsniveau van
wegen aan te passen en om in
1999 l miljoen gulden minder te
besteden aan het onderhoud van
de wegen. Door de slechte weersomstandigheden en andere uitvoeringsproblemen is er het afgelopen jaar gelukkig aanmerkelijk
minder geld uitgegeven dan
beraamd. Het lijkt nu alleen net
alsof het college dit bezuinigingsbeleid zelf uitgevonden heeft",
aldus Van Voskuilen.

Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS
Kokstraat 37
Eefde
Tel. 0575 - 512927

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

OPHIE'S

De PvdA steunt het college van B
en W als het gaat om het wegenbeleid. Fractievoorzitter P.J.M.
Hoogland drong er alleen wel op
aan om zo snel mogelijk de slechte financiële positie van de
gemeente Vorden op de raadsagenda te zetten. Fractievoorzitter
E. Brandenbarg (WD) was aanmerkelijk minder positief over het
wegenbeleid van de gemeente Vorden. "Het college wil volgend jaar
alleen maar iets aan groot onderhoud doen als er zich onverwachte gebreken voordoen. Dat is toch
geen beleid", zei hij. Brandenbarg
stelde voor om vijfjaar langer over
het herstel van de wegen te doen.
"Dan bespaar je weer een paar
ton".
Het rioleringsbeleid van het college blijft voor het CDA een doorn in
het oog. "Evenals de andere partijen willen wij dat het hele buitengebied aangesloten wordt op de
riolering. Maar het hoeft niet zo
snel als dat nu gedaan wordt. Het
was de bedoeling dat^bt gehele
buitengebied voor 20^Fzou zijn

aangesloten. Maar het ziet er nu
naar uit dat dit al in het jaar 2000
gerealiseerd wordt. Dat kost alle
maal onnodig veel geld. Op deze
manier haal je te snel geld weg bij
de burger", aldus de heer Van Voskuilen.
HERINDELING
Als het gaat om een gemeentelijke
herindeling lijkt het allemaal niet
snel genoeg te kunnen gaan voor
de Vordense raadsfracties. Of de
gemeenten Zelhem en Hummelo
& Keppel ook bij de gesprekken
met Hengelo en Steenderen moeten worden betrokken zijn echter
de meningen verdeeld. Mevrouw
C. Jongbloed (PvdA) was dinsdagavond heel duidelijk. "We moeten
eerst samen met Hengelo en
Steenderen bekijken wat we gaan
doen. Pas daarna kun je Zelhem
en Hummelo & Keppel daarbij
betrekken. Anders hink je op twee
gedachten". Het CDA is ook van
mening dat de huidige gesprekken met Hengelo en Steenderen
niet ten koste mogen gaan van het

"Harry Stapelbroek
ToernooK' bij café Uenk
Biljartvereniging K.O.T. organiseert aanstaand weekend het
tweede "Harry Stapelbroek
Toernooi". De spelsoort die
wordt gespeeld is kader 38/2,
het biljart wordt met behulp
van krijtlijnen (kaderlijnen) in
negen vakken verdeeld, zes kleine en drie grote vakken.
De speler mag in elk vak twee caramboles maken met die beperking
dat bij de tweede carambole minimaal één van de twee te raken ballen het desbetreffende vak moet
verlaten!
De kampioen van vorig jaar Jan
Tydink zal uitermate z'n best moeten doen om zijn titel te prologe
ren want er zijn nóg zeven
gegadigden die maar wat graag in

Operation
Friendship jongeren
wassen weer!
Aanstaande zaterdag 6 november
is het weer zover, de OF jongeren
zullen dan -samen met hun ouders- een autowasdag verzorgen
op het industrieterrein van Vorden.
De opbrengst van deze autowasaktie zal worden gebruikt om het
programma te kunnen bekostigen
in 2000. Afgelopen jaar is namelijk
l groep op bezoek geweest in Amerika (Scenectady) en een andere
groep uit Vorden op bezoek ge
weest in Tsjechië (Mnichovo Hradiste). Dit betekent dat in het milenniumjaar 2000, zowel OF jongeren uit Amerika en Tsjechië kunnen worden verwacht in de periode juli en augustus in het kader
van een uitwisselingsprogramma.

het bezit willen komen van de
"Harry Stapelbroek Trofee"!
Leuk detail: vorig jaar waren er
twee camera's die middels een
groot beeldscherm de verrichtingen van de spelers weergaven.
Dit was beslist niet overbodig
gezien de enorme publieke
belangstelling, het pandje aan de
Nieuwstad barstte haast uit zijn
voegen.
Kortom, het toernooi was geweldig en de organisatie hoopt dat
het dit weekend wederom een succes wordt. Zondagmiddag vindt de
finale plaats met aansluitend de
prijsuitreiking. De kampioen ontvangt uit handen van Annette
Barendsen de Harry Stapelbroek
Trofee 1999 (zie ook de advertentie).

Dit keer zullen er tijdens de wasaktie aanmerkelijk meer wassers
aanwezig zijn dan vorige keren,
omdat de beide OF groepen
samen deze wasdag verzorgen.
Deze grotere aantallen wassers
zijn volgens de voorzitter van Operation Friendship Vorden, Jur Ooijman, ook hard nodig omdat me
nigmaal er lange rijen auto's stonden te wachten!
Daarom moet OF-Vorden volgens
hem dankbaar zijn dat de heer Jan
Woltering steeds weer meewerkt
aan deze wasaktie, omdat door al
deze "vreemde gasten" op zijn be
drijfsterrein de eigen bedrij fsaktiviteiten zeker wat worden bemoeilijkt!
De wasklanten krijgen - naast een
van buiten en van binnen schone
auto - ook een kop koffie en een
plak cake op de (was)koop toe!

eventueel aanhaken van Zelhem
en Hummelo & Keppel. De WD
neemt wat dat betreft een ander
standpunt in en wil wel zo snel
mogelijk met vijf gemeenten om
de tafel. Fractievoorzitter E. Brandenbarg (WD) vond het dan ook
een rare zaak dat de stuurgroep de
brief van Zelhem en Hummelo &
Keppel heeft behandeld waarin
deze twee gemeenten vragen of ze
mogen aanschuiven bij de andere
drie. "Dat verzoek had hier in de
gemeenteraad besproken moeten
worden".
Mevrouw T. Tolkamp (CDA) drong
er bij wethouder Boogaard op aan
om haast te maken met de samenwerkingsplannen tussen Vorden,
Hengelo en Steenderen. "Ik vind
dat Vorden maar eens moet laten
zien wat ze wil". Wethouder Boogaard vond dat geen goed idee. "De
gemeente Vorden kan wel een heel
ferm standpunt innemen, maar
wat levert dat op. We moeten in
dit ^Éps heel behoedzaam opereren^fldus Boogaard die verwacht

Bazar Welfare
Rode Kruis
Op^povember aanstaande organiseert de Welfare van het Rode
Kruis een feestelijke bazar. Omdat
de Welfare-Vorden 25 jaar bestaat
worden er bonnen uitgedeeld voor
gratis koffie met cake, limonade
en eenmaal grabbelen in de grabbelton.

dat de drie gemeenten straks hulp
van buitenaf nodig hebben om de
samenwerking definitief gestalte
te laten krijgen.
Deze week vinden er op uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken weer rondetafelgesprekken plaats waar alle dertig
gemeenten in de regio's Achterhoek en Liemers aan mee zullen
doen. "Ik denk dat na die gesprekken wel duidelijk wordt hoe de
kaarten in dit gebied liggen",
aldus wethouder Boogaard. Het
streven van de stuurgroep is om in
december met een rapportage
naar de drie gemeenteraden te
komen. "In dat voorstel zullen we
ook ingaan op een eventueel aanhaken van Zelhem en Hummelo &
Keppel. Maar persoonlijk denk ik
dat vijf gemeenten erg veel is. Op
dit moment is het al erg ingewikkeld om met drie gemeenten aan
tafel te zitten. Laat staan met vier
of vijf gemeenten. Dan zijn er
teveel ballen in het spel".

Bovendien geeft de Welfare die
dag 10% korting op sloofjes, schortjes en sokken. Verder zijn er artikelen die flink zijn afgeprijsd.
De vrijwilligers van de Welfare
nodigen u van harte uit voor een
bezoek aan deze bazar, die gehouden wordt in het woonzorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 32 te
Vorden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 l 2
Hervormde kerk Vorden
Woensdag 3 november 19.30 uur in Gereformeerde Kerk, Dankstond
Gewas en Arbeid. Voorganger: ds. Fernhout, Daarle.
Zondag 7 november 10.00 uur Dorpskerk. Gezinsdienst: ds. M.
Schwarz, Hummelo.
Kapel de Wildenborch
Zondag 7 november 10.00 uur ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 3 november 19.30 uur ds. A. Hagoort, Dankdag.
Zondag 7 november 10.00 uur ds. A. Hagoort, dienst m.m.v. jongeren.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 november 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman; 19.00 uur dhr. N.
Esmeijer, Hoenderlo.
R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 november 18.30 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Kerkuiltjes.
Zondag 7 november 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 7 november 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
7-8 november, pastoor Jacobs, Keyenborg, tel. (0575) 461314.
Huisarts
6-7 november dr. Dagevos, 't Vaarwerk l, tel. 552432. 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
óf een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Weekenddiensten
Tandarts 6-7 november WJ. Haccou, Vorden, tel. (0575) 55 19
08. 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 v/enden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573)299298.
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 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.00-13.30 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 onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering 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,
.3405. ,
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.

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

Contactjes

• Feest! 25 jaar peuterspeelzaal 'Peuterpret' in Wichmond/Vierakker. Kom donderdag 4 november a.s. om 20.00
uur naar het Withmundi-gebouw.'s Avonds trekking van
de bliksemloterij

• Bestuurlijke vernieuwing.
Wilt u informatie? Wilt u mee• Wintertijd - chocolademelkpraten? Kom dan 8 november
tijd!
Deze maand cacaopoea.s. om 20.00 uur naar het
der van 2,98 voor 2,49. WeDorpscentrum in Vorden! U
reldwinkel Vorden
bent hartelijk welkom bij de
CDA afd. Vorden. Sprekers: A.
• Wie kan mij in Vorden aan
Boers, fractievoorzitter CDA
kleine zelfstandige woonVorden vertelt de stand van
ruimte helpen? Reacties tel.
zaken tot nu toe; L.J. Klaas(0575) 431681; tijdens schoolsens, burgemeester van Zuiduren 552036 en vragen naar
horn met als titel "GemeentelijAlbert
ke herindeling, de medaille en
de keerzijde"
• Gezocht: handige man of
• Feest! 25 jaar peuterspeel- vrouw voor klussen in en om
het huis. Tel. 555213
zaal 'Peuterpret' in Wichmond/Vierakker. Kom donder• 27 november uitvoering
dag 4 november a.s. om 20.00
Toneelvereniging Krato "Waar
uur naar het Withmundi-geligt Hengelo?". In Pannekoekbouw.'s Avonds trekking van
Restaurant Kranenburg
de bliksemloterij
• 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

Ook deze week
weer heerlijke aanbiedingen
H P P rl i i kp

vlaaien

Contactjes
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Blanc-vlaai

'n heerlijke cerise bavaroise
met een sneeuwschuimlaagje

95
f8ï

6 punten voor maar

r» Achterhoekse boerenjongens-appelvlaai
ouderwets lekker,
95
voor 12 royale punten

f 15!

Nieuw: Brabantse
worstebroodjes

95

f o.

lekker hartig

per stuk voor maar
Ze zijn er weer: onze

• Te koop: Opel Kadett 1.3
bouwjaar '88 LMVG, vraagprijs
f 1.750,- en Suzuki TS i.g.st,
vraagprijs f 1.400,-. Na 18.00
uur tel. (0573) 491296

• Verkoop van dekbedden
en kussens goed en goedkoop. Op 10 november 1999
van 10.00 tot 17.00 uur in het
• 5, 10, 15 kilo onder-/over- Ludgerusgebouw te Vierakker
gewicht? En wilt u dit beheer• Te koop: aardappelen, Glosen met gratis begeleiding?
ria, Parel, Surprise en Bildstar,
Bel voor info (0575) 467381
ook voor winteropslag. Diverse soorten verse groenten
• Bert van Genderen koopt
en fruit. Voerwortelen. Elke
en haalt uw boeken en bedag verkoop aan huis en elke
taalt ó contant. Tel. (0543)
donderdagmorgen verkoop van
451311
aardappelen, groenten en fruit
van 09.45 tot 12.00 uur op de
• Te koop: piano z.g.o.h., 15
parkeerplaats van Pannenkoejaar oud, modern grijs. Inl. De
ken-Restaurant Kranenburg.
Koning (0575) 552147
André Snellink, Bekmansdijk 4,
• Te huur: paardenstalling Vorden, tel. (0575) 55 68 76
met uitloop in de wei. Te• Rustige dierenartsass.
ve^^ caravanstalling. Tel.
spe, 31 jaar, wil weer
(05W441654
wonen! Bos, wei, plas of hei
gezocht: zelfstandige woon• Bestuurlijke vernieuwing.
ruimte in buitengebied (hoeft
Wilt u informatie? Wilt u meegeen luxe). Wendi (035)
praten? Kom dan 8 november
6943033
a.s.^rn 20.00 uur naar het
Dc^feentrum in Vorden! U
• Gipsy Swing Quartet Coco'
ben^riartelijk welkom bij de
Briaval in Theater Onder de
CDA afd. Vorden. Sprekers: A.
Molen in Vorden: zaterdag 13
Boers, fractievoorzitter CDA
november 20.30 uur en
Vorden vertelt de stand van
woensdag 17 november om
zaken tot nu toe; L.J. Klaas20.30 uur. Entree f 20,-. Kaarsens, burgemeester van Zuidten reserveren via (0575)
horn met als titel "Gemeentelij556987
ke herindeling, de medaille en
de keerzijde"
• Vogeltentoonstelling Ruur• Er zijn nog enkele plaat- lo in zaal De Luifel op zaterdag
6 november van 10.00 tot
sen vrij op de kerstmarkt in
Vierakker/Wichmond. Tel. 441581 20.00 uur en zondag 7 november van 10.00 tot 16.00 uur.
b.g.g. 441425
Ook zijn er diverse vogels te
• Nog steeds bij dit zachte koop. Gratis entree
weer verse snijbloemen en
• Te huur gevraagd: woonvele soorten kalebassen.
Let op: vanaf heden 50% kor- ruimte omgeving Vorden/Ruurlo. Brieven onder nr. R 24-2
ting op alle kalebassen en
bureau Contact, postbus 22,
Turkse mutsen. Schoenaker,
7250 AA Vorden
Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.
• Te koop: Ford Escort
bouwjaar 1989, kleur rood,
• Centrum voor Healing!
verlaagd + spoilers. Vraagprijs
Stress, angst, boosheid en
f 4.000,-. Tel. (0575) 552836
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. De energie kan
• Gezocht: autostalling liefst
dan niet meer stromen en we
centrum Vorden. Brieven onvoelen ons ziek. Na een
der nr. V 35-1 bureau Contact,
healing zal er van binnen
postbus 22, 7250 AA Vorden
'ruimte' komen. De energie
kan weer stromen. Bel voor
• Maandag 8 november in 't
informatie Marg Bekken (0573)
Stampertje info-avond over
45 32 46
Papoea-nieuw Guinea. En• Feest! 25 jaar peuterspeel- tree gratis. Wereldwinkel Vorden
zaal 'Peuterpret' in Wichmond/Vierakker. Kom donder• Te koop in verband met verdag 4 november a.s. om 20.00
huizing: geloogd grenen meuuur naar het Withmundi-gebelen (waaronder een antieke
bouw.'sAvonds trekking van
broodkast) en babykamerde bliksemloterij
meubelen. Prijzen n.o.t.k. Tel.
(0575) 552399
• Homo, lesbisch of bi-seksueel? Je bent echt de enige
niet. Kom bij een praat/gezelligheidsgroep van Stichting de
Kringen en leer ook anderen
Het cement
kennen. Vrouwen en meiden:
(0315) 683249; mannen, jontussen vraag en
gens en bi-mannen: (0573)
aanbod!
452375

Mont

elke dag vers
keuze uit ruim
30 soorten

De vlaa met de hoo ste unten

roomboter-amandel
staven

gevuld met 100% amandelspijs

| 4 95

deze week voor maar

Alles even Tip van de week:
lekker Nieuw: Amerikaans wit
'n heerlijk mals witbrood met een eigen karakter

Zaterdag:

10 echte Kaiserbroodjes

12150

voor maar

Iedere donderdag: 5 broden voor maar

f12?5

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten.
Iedere dag . . . . vers vande warmeJ>akker

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

VERENIGING DORPSHUIS
't Onderschoer
te Barchem vraagt zo spoedig mogelijk

een echtpaar
voor ±16 dagdelen per maand
Taakomschrijving:
Bediening en schoonmaakwerkzaamheden behoren tot de
hoofdtaken, waarbij goede omgangsvormen en netheid
vanzelfsprekend zijn.
Inlichtingen:
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij beheerder R. van
Nijen, Beukenlaan 1, Barchem, tel. (0573) 441583.
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van
dit blad te richten aan:
A. Ribbers, Ruurloseweg 18a, 7244 AV Barchem

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

maandagavond
8 november
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.

Na negen maanden meehobbelen in mama's buik . . . heb
ik

Om door 4n
ringetje te halen

"Alles heeft zijn tijd.
Op vrijdag 12 november a.s. willen wij

Jelle Boersma
besloten op dinsdag 26 oktober 1999 om 01.04 uur wegens
ruimtegebrek mijn schuilplaats
te verlaten.

J. Veenendaal
&
J.M. Veenendaal-Smit
dankbaar terugzien op ons 50-jarig
huwelijk.

De trotse ouders zijn

Het zal ons verheugen, als u daarin
met ons wilt meeleven.

Hannie en Wouter
Boersma

Gelegenheid daartoe is er 's avonds
van 20.00 tot 22.00 uur in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34.

Het Hoge 33
7251 XV Vorden
(0575) 552891
Als u vingertjes en teentjes wilt
komen tellen, wilt u dan eerst
mijn ouders bellen

Duitse biefstuk

Riethuisweg 6
| 7251 RE Vorden

Ons geluk is uitgebreid met de
geboorte van onze zoon

In plaats van kaarten

per stuk

Gerwin
Geboren op 27- oktober 1999
om 19.23 uur, weegt 3960
gram en is 51 cm lang.
Zijn doopnamen worden
ERNST JAN WILLEM
GEERT
Johan en Erica
Wesseldijk-te Velthuis

Pastrami,
WO gr.

GEZOCHT:

HUISHOUDELIJKE HULP
zelfstandig kunnende werken.
Voor twee ochtenden per week bij ouder echtpaar in
Hengelo (Gld.), telefoon (0575) 461988

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

Graag rusten wij tussen 12.00
en 15.00 uur en na 21.30 uur.
Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het ons dan
eerst even weten

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter en mijn
zusje

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Femke is geboren op 30 oktober 1999, zij weegt 3000 gram
en is 48 cm lang.
André en Reinie
TeunissenGroot Roessink
Marieke
Gietelinkdijk 1
7255 MH Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 467226

Moniita

kunt u bij ons terecht,
voor een afspraak of koi1

(0575) 55 19 67
lar ons kantoor

Wegens ons 25-jarig huwelijk
is ons bedrijf
op maandag 8 november

JAN LUIMES

Voor dringende storingen die niet kunnen
wachten tot de volgende dag, kunt u contact
opnemen met

Vorden, november 1999
De inzameling voor het Koningin Wilhelmina Fonds heeft opgebracht f 2.144,40. Onze dank
voor uw bijdrage

DRUKKERIJ

WEEVERS

Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

ehakt
alf om half,

100 gr.

gebraden rosbief,
WO gr.
100 gr.

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

gesloten

Elly Luimes-Vaags
Gerben
Arjan

runderrookvlees,

1
95
7

Keurslager

Hartelijk dank voor alle belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en
onze lieve papa

Zo veel bezoekjes, telefoontjes,
post. Zo veel mensen bij de
begrafenisplechtigheid. Zo veel
warm medeleven in de kilte
van de dood.
Al uw steun heeft ons goed gedaan en het zal ons helpen om
met al onze herinneringen aan
Jan de draad van het leven
weer op te pakken.

WOgr.

78

runderroulade,

Ligtenbergerweg 20
7462 FT Rijssen
Tel. (0548) 520837

Femke

85 salade de boeuff,

Installatiebedrijf Wiltink 551656
of installatiebedrijf Jansen 552637

WIN B < SMAM

I4rtica-de \Ajfsprow
therapeutische le
sckap êh biobgi
landbouwbedrijf

Trading
beheert een rtinfol in natuurvo&dihgsartikeleh eh staat op de
vrijdagmarkt te Vorden.
Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.
*Bel voor inlichtingen en een
assortitoentslijst
telefoon/fax (0575)554202

Vijfsprohg
Trading
Keeoordmeg 2 • Vorden • Tel. (0575) 55 42 02
Aanbiedingen zijn geldig van 2 november
tot en met 6 november
Volop overjarige kaas
^ 45
100 gram
d£a
Mooie veldsla
^ 50
100 gram
l•
Tevens hebben wij veel dieet artikelen
zoals soja yoghurt suikervrije en gluten
vrije artikelen.
Openingstijden:

dinsdag en donderdag van 00.00 tot 1230 uur
woensdag
van 00.00 tot 12.30 uwen 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag
van OS.OO tot 15.00 uur
en vrijdag op de markt

Contactjes?

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Het cement tussen vraag en aanbod/
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Enkweg 28, 7251 EW Vorden

"Kan iemand anders voor ons
een toespraak houden?"
"Wij k u n n e n ons voorstellen dat de naaste f a m i l i e l e d e n om e m o t i o n e l e
redenen niet in staat z i j n om een toespraak te h o u d e n t i j d e n s de u i t v a a r t p l e c h t i g h e i d . Hen p e r s o o n l i j k woord kan e c h t e r wel heel mooi /.ijn.
Wij kunnen zorgen voor een professionele spreker passend hij uw eventuele
geloofsovertuiging. Soms is er ook een k l e i n k i n d of een collega van het
werk die iets voordraagt t i j d e n s de plechtigheid. Vaak / i j n een paar
woorden voldoende om er een heel persoonlijk afscheid van te m a k e n .
Deze en 49 andere vragen over u i t v a a r t e n v i n d t u terug in het h a n d i g e
boekje: 50 vragen over het laatste afscheid."

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

Monuta
leder z'n eigen wens.

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Kefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijk-splechtigbeid
«• recepties en (bniilofts)party's
•• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
«• besloten diners
*• hruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Kefde
Tel.: (0575) 54 54 5 4 / 5 1 3520
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst(o)universal.nl
www.huisdev(X) rst.nl

Q EMEENTE

ULLETIN
B

Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden, op 17 augustus 1993 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummers 2103 en
2104, adres inrichting: Enzerinckweg 10 te Vorden.

OUWAANVRAGEN
inhoud
datum ontvangst
bouwen garage/ 21-10-1999
berg-ruimte
annex dierenverblijf
Ündeselaak 15, F.J.M. Nijenhuis bouwen woning 21-10-1999
met garage
Wichmond
22-10-1999
Ruurloseweg65a W.M.M. de Leeuw veranderen
verkoopkas
L.G. Weevers
vergroten woning 22-10-1999
Christinalaan 12
J.G. Boers
bouwen garage 25-10-1999
Zutphense
annex dierenweg 107
verblijf
Bouwbedrijf EBU gewijzigd uit25-10-1999
HoltmaetlS
Doetinchem b.v. voeren bouwplan
plaats
Ganzensteeg 6

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

het Schapenmeer l
Burgemeester
Vunderinkhof 18
Molenweg 18

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

kappen
plaats
Schuttestraat,
tegenover
huisnr. 28
Dorpsstraat l

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

aanvrager
H. Vlogman

inhoud
bouwen dakkapel

CA Bosch

bouwen overkapping
vergroten recreatiewoning
vergroten woning

mw. M. de
Kinkelder
mw. C. Ponsen

inhoud
bouwen bergruimte

aanvrager
J.G. Boers

inhoud
geheel slopen garage

GJ. van der Wilk

geheel slopen kapschuur

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 1730 uur

43,5 Kilogram NH3 wordt ingetrokken in het kader van de Bevar-regeling.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 140 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 91% af van 3186 naar 278 mol. Na
afronding van de transactie doet hij een melding volgens het Besluit
melkrundveehouderijen.
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)

ligt met ingang van 5 november tot en met 16 december 1999, ter inzage
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H. Robbertsen,
Nieuwenhuisweg 2, 7251 PR Vorden, op 2 mei 1994 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 235, adres inrichting: Nieuwenhuisweg 2 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben besloten de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken om productieruimte van (bruto) 277,5
kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer H.C.
Goorman; Wardsestraat 5, 7031 HD Wehl.
Na a f r o n a g van de transactie houdt vergunninghouder 288 kilogram
depositie neemt met 49% af van 34 naar 17 mol.
NH3 ove
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergunning
(art. 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Awb)
In het ge^fcmtehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

aanvrager
inhoud
herplantplicht
HJ. Kelderman vellen ca. 30 are ca. 30 are larix
grove den
P.B. Sietsma

vellen l spar

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.
ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

1. maatschap Pasman, Severtweg 7, 7156 RG Beltrum (777,1 kilogram
NH3) en
2. maatschap Krus, Werfhout 7, 6942 NN Didam (300 kilogram NH3).

vrijstelling

R. Voorthuis en verbouwen woning
mw. C. de Berg

meldingen bouwvoornemen
aanvrager
plaats
AJ.M. S^ssink
de Steege 12
slopen
plaats
Zutphense
weg 107
Okhorstweg 8,
Wichmond

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in voor een productieruimte van (bruto) 1121 kilogram NH3,
waarvan 1077,1 kilogram NH3 wordt over-gedragen aan het agrarisch
bedrij f van:

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ERGUNNINGEN

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

aanvrager
fa. Lucassen
Boomkwekerij

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

bouwen
plaats
Zutphense
weg 125
Het Hoge 23

ORDEN

openbare kennisgeving besluit inzake gehele 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 5 november tot en met 16 december 1999, ter inzage
het besluit tot gehele intrekking van de volgende milieuvergunningen
voor:

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

- een inrichting voor motorbrandstoffen met quick-servicebedrijf en
washal aan Aral Nederland NV te 's-Gravenhage van 14 januari 1992 en
- een portaalsign van Mobil Oil BV te Rotterdam van 22 september 1992
(uitbreidingsvergunning),

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, nummer
640, adres inrichting: Zutphenseweg 30 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben besloten de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder geheel in te trekken in verband met bedrijfsbeëindiging en verkoop.
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 5 november tot en met 16 december 1999, ter inzage
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap Schuerink,

ligt met ingang van 5 november tot en met 16 december 1999, ter inzage
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J. van Ark, Wildenborchseweg 19, 7251 KB Vorden, op l september 1998 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummers 1149,
1383, 1384 en 1479, adres inrichting: Wildenborchseweg 19 en 16 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in voor de productieruimte van (bruto) 1172 kilogram NH3,
om in aanmerking te komen voor een landelijke uitkoopregeling van
ammoniakproductierechten. Nadat de intrekking onherroepelijk is, doet
vergunninghouder voor het resterend gedeelte een melding volgens het
Besluit melkrundveehouderijen. Na afronding van de transactie neemt
de depositie met 67% af van 876 naar 290 mol.
Beroep:
Tegen deze besluiten 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 terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 17 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.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DEZE WEEK f
vellukkflijk lekkdi'

f Afkorting per mr* perdog
VLAAI VAN DE WEEK: ABRIKOZEN LIJSTEVLAAI

f10,00

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.

* ****

WALDCORN f 3,00

de SChlldCTen niemand anders

* ****

'Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform d

BORSTPLAAT 100 GRAM f 2,50
* ****

schildersbedrijf • verf handel

Vrijdag en Zaterdag
PARIJSE SOES f 1,50 PER STUK, 4 VOOR 5,

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67
S C H I L D E R S B E D R I J F

Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

schüdersbedif- glas in lood atelier
^p

4
«l

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

'De Batsheuvel'

Gevraagd:
ANTIEK OF MOOIE ARTIKELEN
voor de veiling van

18 maart 2000
Op te geven onder tel. 551486 - 551961 - 553081

MMMMMMMMMMMMH

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd
hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

^^^^^
\Jf

|

Voor het einde van dit millennium hebben we nog
TWEE MAANDEN OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
AH ZAANSE
SNIJDER

BLOEMKOOL

FANTA OF
SPRITE

STUK

1.5 liter 3 flessen
naar keuze

wit/bruin/volkoren
van 3,49 voor

l5O KORTING

,

f,99

MAGERE
RUNDERLAPPEN
KG

AH COBERCO
hallvolle melk
1.5 liter
van .1.15 voor

AH JAM

PAMPERS BABY DRY

3

HARING
halen
2

stuks betalen

AH HAGELSLAG
pak 400 gr.

pot div. smaken
(zolang de voorraad strekt)

AH MAATJES

6. 75-* 4.50

20.50 voor

Nu gratis bij een LC2 permanent:
IC2 Curl Care Lotion
Verzorgende en vitali&erende lotion

f,99

800 gr.

halen jjj betalen

7.47*4.98

PAK DIV. MATEN

3

van 39.95 voor

8.67*5.78

-

halen jj betalen

Schoonheidssalon/Kapsalon
•
iS

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden
Tel. (0575) 55 14 23

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

•
m m Alle moeders en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo
l G U K!
(GId.) een gratis 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

re revue "Versier met Gemier":

Nu de najaarscollectie

Gewoon leuk amusement!

IPliiil

Het beste compliment dat je
Jong Gelre kunt maken is wel
dat het publiek tijdens de drie
uur durende revue zich geen
moment heeft verveeld. Sterker
"Versier met Gemier" gewoon
een amusante revue.

n KP en Filou en Co

(jbpuchon
JeugdmpJI^
t x«» • i *«• /-* i-v* yv >4 *S"

Raadhuisstraat f 3?
Hengelo Glti
Telefoon (0575} 46|32 79

Op zaterdag
6 november
is het VVV-kantoor

Informatie-avond
over PapoeaNieuw Guinea
Familie Lotterman heeft 13 jaar
lang in Papoea-Nieuw Guinea ge
woond en gewerkt. In samenwerking met de Wereldwinkel Vorden
zullen zij maandagavond 8 november vertellen over de cultuur,
de economische omstandigheden
en het dagelijkse leven daar. Hun
verhaal wordt ondersteund met
dia's. Iedereen is welkom. Entree
gratis. Men vindt het leuk als u
komt! (Zie ook Contactje).

Contact-avond
Stichting Oranje Comité Vierakker-Wichmond organiseert 9 november de jaarlijkse contactavond.
Op deze avond zal de videoband
van de hele feestweek 1999 op een
groot beeldscherm aan u vertoond
worden. Er zullen ook weer enkele
juryleden aanwezig zijn om eventuele vragen of op- en aanmerkingen te beantwoorden. Wij hopen u
in grote getale te mogen begroeten voor veel kijkplezier.

Een revue die vrijdagavond door
Jong Gelre Vorden/ Warnsveld in
het Dorpscentrum werd opgevoerd, waarbij het publiek voornamelijk bestond uit de plaatselijke
standsorganisaties. Aanstaande
vrijdag 5 en zaterdag 6 november
is de revue voor iedereen toegankelijk.
Het samengaan van de afdeling
Vorden en Warnsveld heeft regisseur Henk Broekgaarden flink in
de kaart gespeeld. De "talenten"
werden door hem gebundeld en
tot een goed geheel gesmeed. Het
zou te ver voeren door te stellen
dat de revue geheel vlekkeloos verliep. Tijdens enkele schetsjes viel
er soms een korte stilte, waardoor
de souffleur, zonder dat de zaal er
al te veel van merkte, moest ingrijpen. Overigens een kniesoor wie
daar oplette!
"Versier met Gemier". De ingrediënten: Marie Lindeboom, een
vrouw van middelbare leeftijd is
zoekende naar de ware Jacob. De
ware Jacob was uiteindelijk via
een contactadvertentie, ene Archibald van Avezaathe. Een bekakte
man uit de stad. Prachtig gestalte
gegeven door Cordrik van der
Meulen. Alvorens Archibald en
Marie elkaar via het programma
"All you need is love" in de armen
vielen, waren er heel wat lachwekkende toestanden aan vooraf ge
gaan. Marie bleek zwanger. Archibald wist van niets en viel pardoes
in katzwijm. Marie bleek namelijk
ook dj^iam van een koe. De drie
rodde^Pde buurvrouwen hadden
natuurlijk alles uit het verband ge
rukt. Het publiek genoot. Zoals in
plattelandsrevues te doen gebruikelijk, hadden ook hier de vrouwen l^terlijk "de broek aan". Wat
te de^pn van Diane Pardijs in
haar rol van Diena Snoeiink.
De heren landbouwers deden aan
jagen en bezochten regelmatig de

vergaderingen van de GLTO. Kwamen ze beschonken van de vergadering thuis dan kregen ze hem
van moeder de vrouw behoorlijk
"gestreken"! "Ik heb 19 borrels ge
dronken en in het café werd
"onder de 18" niet geschonken",
zo verdedigde boer Albert zich.
De scène "barbeknoeien" een
prachtige persiflage van een barbecue. De arme Archibald werd
keer op keer van de sokken gelopen want bij een Hollandse barbe
cue wil natuurlijk iedereen als eerste smikkelen. En dan dpor de ge
hele revue heen de wetenschapper
Kees Hond ( Herbert Hulstij n) die
het Vordense landschap wel eens
zou veranderen.
Een snuggere bioloog dat wel. "Ze
hebben mijn auto gestolen. De
dader ken ik niet, maar ik heb wel
het nummer van de auto opge
schreven"! De schetsjes werden afgewisseld door optredens van de
dansgroep onder leiding van Renske Langwerden. Dansen met leuke
lichteffecten en fleurige kledij.
De zanggroep onder leiding van
Jonny Addink haakte veelal in op
de gebeurtenissen die tijdens de
schetsjes naar voren kwamen. Een
goed gezongen nummer "Wie is
de dader". Een melodie in de begin
tachtiger jaren bekend geworden
door Harry Slinger en zijn groep •
Drukwerk. ("Wake up in the morning"). Het leuke van de zanggroep, zij werden niet alleen versterkt door de zussen Karin en
Yvonne Makkink, ook de mede
werkers aan de schetsjes kwamen
vocaal goed uit de verf bijvoorbeeld in "Marie as ik oe zie". De de
corbouwers onder leiding van
Andr£ Zweverink hebben veel
werk verzet. Weliswaar ook decors
die in vorige revues werden ge
bruikt, maar ook fraaie nieuwe
exemplaren. Voor de grime "tekende" Ina Wesselink.
Jammer dat de zaal niet was uitverkocht. De thuisblijvers kunnen
zich nog "revancheren" want voor
de uitvoering van "Versier met Ge
mier" zijn zowel voor vrijdag 5 en
zaterdag 6 november bij het Dorpscentrum nog enkele kaarten be/schikbaar.

PHILIPS CD-BRAIUDER

LEXMARK Z11COLORJET

Creëer uw eigen muziek-CD's of CD-ROM's.
Geschikt voor zowel CD-Recordables als CDRewritables. Incl. CD/RW + CDR schijfje, aansluitkabelsen gebruiksj
vriendelijke software.

NIEUW! Zeer hoge resolutie van 1200x1200 dpi
in zowel kleur als zwart/wit. Print fluisterstil,
tot 5 pagina's/minuut. VAN

10-PW*

PACKARD
BELL CLUB 2460

Leasebedragen zijn gebaseerd op een theoretische
looptijd van 48 maanden. Effectieve rente op jaarbasis:
tot 2499,- 27,9%. Toetsing via Comfort Card en
registratie BKR.

Uiterst gebruiksvriendelijke multimedia- en Internet pc met een opvallend nieuw design.
Voorzien van de laatste technologische snufjes zoals de nieuwe Intel Celeron 466 Mhz processor,
64MB geheugen, 56k modem, 40-speed CD-rom speler, 6,4GB Ultra-DMA vaste schijf, 3D-geluid en
2 x USB aansluiting. Inclusief 15" monitor en een zeer compleet
software aanbod. GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS!
U HEEFT AL EEN PACKARD BELL VOOR 1999,

2499;

ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD., TEL: (0575) 46 25 11

2e Harry Stapelbroek
Toernooi

^~

1. J. Tydink
2. W. Siebelink
3. H. Schröer
4. H. Leussink
5. B. Veger
6. H. Evers
7. E. te Molder
8. H. Schmale

organisatie:
data:
lokatie:

Biljartvereniging KOT
5, 6 en 7 november 1999,
Café Uenk, Nieuwstad 13 te Vorden

aanvangstijden:

5 november 18.30 uur
6 november 11.00 uur
7 november 11.00 uur

^
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Appelkrentenbrood

4•95

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183
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A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
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Echte Bakker p^ywai
™SM
VAN ASSELTlSll

*
*
*
*
*

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

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

••viiw v%jf\i\vi

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

Vanaf 1 november t/m 5 december geven
wij op veel van onze kleding Speciale
kortingen kijk op de kabel TV.

'n kleine greep
Winterjassen
Waxjassen ongevoerd
en gevoerd
Bodywarmers
Thermoblousen
Spijkerbroeken
Sportieve broeken
met veel zakken
Truien
Werkschoenen
Kinderbodywarmers
Kinderspijkerbroeken

vanaf

99,95

vanaf 119,vanaf

39,50

vanaf

29,95

vanaf

49,-

vanaf

49,95

vanaf

35,-

vanaf

75,-

p. stuk 39,50
p. stuk 39,50

Verder in onze collectie:
overall's, broeken, overhemden, laarzen,
klompen, enz. enz.

j

Gevuld
speculaastaartje

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE

Goossens Atomica uw adres voor werkkleding
MAAR OOK veel keus op gebied van
vrijetijdskleding.
's Maandagsmorgens gesloten

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.), Tel. (0575) 46 21 39

Gaaf u de tuin veranderen
of aanleggen?
Vraag bij ons informatie omtrent ondergrondse
sproei-installatie, (gratis offerte).
Verder kunnen wij leveren:
Vijvërfolie op maat gemaakt,

stenen, keien, turf, palisaden, grind, enz.
wordt gratis thuisbezorgd
Dit alles bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.), Tel. (0575) 46 21 39

ledera dinsdag staat Vishandel van de
Groep voor U klaar en bakt ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE altijd
VERS VAM «T MBS
Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezinszak kibbeling
è 500 gram W l Op"
+ GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag op 1 marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor

U zijn!

Een verplaatsbare Zibro Kamin Turbo kachel laat u nooit in de steek. In
het najaar en voorjaar kunt u zelfs uw cv uit laten. U heeft het altijd en
overat, snel en voordelig warm. Met een rendement van bijna 100% verwarmt
u een kamer van 35 m2 voor gemiddeld drie dubbeltjes per uur. De veilige
brandstof Zibro Mus (kerosine) is overal te koop. W«l of geen Millenniumproblemen? Met een Zibro Kamin zit u er zeker lekker warmpjes bij. Zibro
Kamin kachels en Zibro Plus zijn bij onderstaande dealer te koop.
ook graag voor

6 november-aanbieding:

20 liter brandstof
bij aankoop van een Zibro Kamin

wetkoop
f i DE
DEGROEN
GRi EN DOEN WINKEL

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 oktober 1999 heeft besloten, dat voor de
percelen kadastraal bekend gemeente Vorden, • sectie
G, nr. 1268 (ged.), plaatselijk bekend Hilverinkweg
(ongenummerd) en • sectie F, nr. 1962 (ged.), plaatselijk
bekend Zomervreugdweg (ongenummerd), een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het
besluit treedt op 4 november 1999 in werking.
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaarten liggen voor een ieder ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

V.O.F.
Weenk-ter Maat

Vorden, 3 november 1999

Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
MrAH.B. van Vleuten.
EJ.C.Kamerïing.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw

uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND

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

Nieuw onderkomen WV geopend

In aanwezigheid van tal van genodigden opende oud bestuurslid Kou man woensdagmiddag het nieuwe onderkomen van de plaatselijke WV.
Hij stapte bij die gelegenheid
dwars door een "krantendeur".

aldus mevr. Jopie Wullink.
Begon de VW tevens met de verkoop van 28 producten, thans
heeft men een assortiment van
bijna 300 artikelen. De eerste
maanden bleek al dat het dom zou
zijn om na september te sluiten en
werd besloten om in de wintermaanden, zij het met aangepaste
tijden, open te blijven.
Mevr. Jopie Wullink vroeg zich af
want is een VW zonder vrijwilligers. "Helemaal niets. Er zijn vrijwilligers die het kantoor draaiende houden. Er dan bovendien nog
de gidsen die met name aa^fcoepen toeristen een goed beeTC^an
ons dorp geven", zo sprak zij.

Voorafgaande aan deze opening
was er een ontvangst in het Dorpscentrum. Namens het WV sprak
mevr. Jopie Wullink een welkomstwoord. Zij ging allereerst
terug in de tijd en wel naar het
jaar 1991, toen de WV een eigen
kantoor kreeg, onder meer dankzij de inspanning van de Vordense
Ondernemers Vereniging. "Dit
omdat de SNS bank de toenemende drukte niet meer aan kon.
Hierna werd het woord gevoerd
"Wij waren de koning te rijk met door voorzitter dhr. de Zee die het
nieuwe onderkomen " een u^tkel
dit prachtige pand dat bedoeld
was om in de zomer de toeristen te noemde met veel uitstraling^iok
kunnen voorzien in hun behoef- hij wees op het belang van al die
ten. Wij hebben de eerste aanzet vrijwilligers. "Zouden we hun
gemaakt met een team van 20 vrij- uren moeten betalen dan komt
willigers en invulling gegeven aan dat neer op 150.000 gulden per
de WV zoals zij nu is geworden", jaar. Gelukkig hoeven we dus niet

ANBO
"Kijk op echt en onecht in de wereld van het antiek". Dit is de titel
van het programma dat de ANBOafdeling Vorden op vrijdagmiddag
5 november in 't Stampertje pre
senteert voor leden en niet-leden.
Een interessant onderwerp voor
mensen die meer willen weten
over de geschiedenis en waarde
van oude kunst- en siervoorwerpen, oude handboeken, handschriften, prenten, kaarten, gebruiksvoorwerpen of over allerlei
hebbedingetjes, zoals schilderijen,
porselein e.d., waaraan men al of
niet bijzonder gehecht is.
De heer W.F. Visee, antiquar en
taxateur, geeft tekst en uitleg en
stelt desgevraagd de geldswaarde
vast van de door de bezoekers aangeboden voorwerpen.
Deze unieke ANBO-middag vertoont veel gelijkenis met de populaire televisieprogramma's "Kunst
en Kitsch" (AVRO) en "Schatgraven" (TV Gelderland). De afsluitende ANBO-bijeenkomst van deze
eeuw is op vrijdag 10 december.

Voetbal

LOCHEM l - VORDEN l
Vorden heeft dit weekend goede
zaken gedaan door te winnen van
naaste concurrent Lochem. Lochem stond voor het duel 2 punten achter op Vorden en bij winst
zou het Vorden voorbij gaan op de
ranglijst. In Lochem werd het
maar liefst 2-6 voor Vorden door
onder andere 4 doelpunten van
uitblinker Ronnie de Beus. Door
dit resultaat staat Vorden op de 6e
positie van de ranglijst.
In de 9e minuut van de wedstrijd
kwam Vorden al op 0-1 toen Ronnie de Beus door Dennis Wentink
diep werd gestuurd. In eerste instantie kon de doelman van Lochem redding brengen, maar de
terugspringende bal werd alsnog
door de Beus ingetikt. Lochem kon
hier weinig tegenover zetten en
het was voornamelijk Vorden dat
gevaarlijk was. Zes minuten later
was het weer raak. Een vrije trap
van Hugo van Ditshuizen werd
weggekopt door een verdediger
van Lochem, maar Ronnie de Beus
nam de afvallende bal direct op
zijn slof. De bal verdween onhoudNBvP
baar voor de keeper in de hoek: 0Dinsdag 26 oktober hebben de 2. Na een half uur spelen maakte
dames van de N.B. v. Plattelands- Ronnie de Beus een hattrick door
vrouwen van nu een herfstuitstap- zijn derde van de wedstrijd te scoje gemaakt. Er werd een mooie ren. Een pass van Hugo van Ditsroute gereden naar Weerselo. De huizen bereikte Mark Sueters die
pauze was bij de Stiftschuur in geheel verrassend over de bal
Weerselo. Tot slot werd heerlijk heenstapte. Hierdoor belandde de
pannekoek gegeten bij restaurant bal voor de voeten van Ronnie de
Erve Brooks in Gelselaar.
Beus die met zijn linkervoet de

doel verdween. De laatste man van
Vorden, die de geschorste Rob Enzerink prima verving, kreeg de bal
op zijn lichaam, waardoor doelman Hoevers kansloos was. Direct
na de aftrap floot de scheidsrechter af en had Vorden een keurige 26 overwinning behaald.
Volgende week speelt Vorden thuis
tegen Dinxperlo dat afgelopen
weekend met 3-0 won van RKZVC
en daardoor bij de top 3 hoort van
4C.

SOCII
PROGRAMMA
Sociï l - Deo; Sociï 2 - Klein Dochteren 2; Sociï 3 - Brummen 3; Ratti
2 - Sociï 4; Dierense Boys 5 - Sociï 5;
WHCZ B3 - Sociï BI; Sociï D - Steenderen D; Keyenborgse Boys E - Sociï
E; Kilder Fl - Sociï Fl; AZC F - Sociï
F2.

VELOCITAS
De bekerwedstrijd tegen het l klasse lager spelende Helios uit Deventer werd een walk-over. Het niveauverschil was te groot om er
PROGRAMMA 6-7 NOVEMBER
een serieuze wedstrijd van te
Vorden Dl - Almen Dl; WHCZ D5 maken. Na 50 minuten spelen gaf
Vorden D2; Vorden El - Dier. Boys
het scorebord een stand van 1-19
El; Erica E2 - Vorden E2; Vorden E3
aan. Daar dient ook nog bij gezegd
- Be Quick E3; Zutphen E2 -Vorden
te worden dat Velocitas de fraaiste
E4; Vorden F2 - Gaz. Nieuwl. F2;
kansen om zeep hielp. Rob Enze
Voorst Fl - Vorden Fl; Vorden F3 rink scoorde 9x, Ronald de Beus
SCS Fl; AZC F4 - Vorden F4;
5x, Erik Oldenhave en Jeroen TijWarnsv. Boys F8 -Vorden F5.
sen 2x, en Huberto Eykelkamp trof
Vorden Al - Activia Al; Vorden BI lx het net.
Warnsv. Boys BI; Vorden Cl - de
De competitiewedstrijd tegen
Hoven Cl.
WZV 't Weurden ging bijna net zo
Vorden l - Dinxperlo 1; Vorden 3 gemakkelijk als de bekerwedstrijd
ABS 2; Vorden 5 - Rheden 4; Worth
van afgelopen dinsdag. Velocitas
Rheden 4 - Vorden 6.
speelde een zeer sterke wedstrijd
tegen de laag geklasseerde tegenRATTI l - MARIËNVELD l
stander.
Na een week rust en een gewonJeroen Tijssen opende de score
nen oefenwedstrijd tegen Wolversmet een fraai afstandschot dat hog
veen moest Ratti l het opnemen
in het doel belandde. Rob Enzetegen Mariënveld 1. Het was een
rink scoorde na een ouderwetse
belangrijke wedstrijd voor Ratti.
Velocitas corner de 0-2. De van een
Immers bij winst kon Ratti aan- blessure herstelde Dennis Wensluiting krijgen met de middentink speelde een gedreven wedte betalen. In feite moet je dit dus
moot.
strijd en beloonde dat met 2 fraaie
zien als een cadeau aan de geRatti begon aanvankelijk goed. Er
treffers op rij. Vooral de bal die vol
meenschap in Vorden", aldus dhr.
was verzorgd voetbal te zien. He
op de punt genomen werd was een
de Zee.
laas resulteede dit niet in echt
schoonheid. Velocitas ging met
De samenwerking met de VOV
grote
kansen. Na ca. 25 minuten
een 0-6 voorsprong rusten. Erik Ol(Vordense Ondernemers Verenispeelde een speler van Mariënveld
denhave en weer Dennis Wentink
ging) werd eveneens door dhr. de
de bal met de hand. Ratti kreeg
namen deze treffers voor hun re
Zee aangehaald. " Wij zitten regeleen penalty. Helaas was deze buikening.
matig met elkaar aan tafel om de
tenkans niet aan Ratti besteed.
De 2e helft nam Velocitas wat gas
evenementen door te spreken".
Oscar Bleumink kon de bal niet
terug, waar WZV gebruik van
Wethouder Mulderije voerde nategen de netten aan krijgen.
maakte. Een vrije trap verdween
mens de gemeente het woord. "De
Daarna kwam Mariënveld een
met een fraaie boog achter doelWV is voor Vorden van econoaantal malen goed voor de Rattiman Gerrit Wenneker. De keeper
misch belang. Vorden staat in de
doelman. Sander Roelvink redde
van Velocitas was ook niet meer
top tien van de toeristische plaatRatti in <j^tc instantie. Een teruggewend dat zijn goal onder vuur
sen in Nederland", zo sprak zij.
speelbal^R de Ratti-achterhoede
werd genomen. Free-wheelend
raakte Sander Roelvink de bal niet
speelde Velocitas de wedstrijd uit,
De voorzitter van de VOV, mevr.
goed. Mariënveld pikte de bal goed
maar het liet verdedigend wel wat
Henny Sueters vond het verheuop
en
scoorde
direct.
Zoals
zo
vaak
steekjes vallen. Uiteindelijk werd
gend dat de WV in Vorden op tijd
bleek dit een grote klap voor 't
de eindstand 5-12. Daar zaten aan
een professionele kracht in dienst
jonge
elfj^ran
Ratti.
Het
redelijke
Velocitas
kant nog wat juweeltjes
heeft genomen, waardoor de activeldspel^ls ineens grotendeels
van doelpunten bij. Huberto Eykelviteiten en service een enorme
kamp ronde 2x een fraaie aanval
vlucht heeft genomen. " De VOV zoek. Uiteindelijk werd de ruststand door Mariënveld op 2-0
af, en Erik Oldenhave verraste de
en de WV hebben een gemeengezet.
keeper met een ziedend schot bij
schappelijk belang namelijk zoNa de rust probeerde Ratti wel, de 2e paal. Uitblinker Dennis Wenveel mogelijk toeristen naar Vormaar dit leidde helaas niet tot
tink scoorde de 2e helft nog 2 keer
den te krijgen".
echte goede kansen. Opnieuw was
en bracht zijn totaal in deze wedhet "klungelig" verdedigen, die de
strijd daarmee op 5.
3-0 achterstand veroorzaakte. De
Het team van coach Hans ten Elsstand op 0-3 bracht. Na de 0-3 werd
Ratti-voorhoede kon onvoldoende
hof speelt vrijdagavond in sportLochem wakker en probeerde
aandringen, zodat echte kansen
hal 't Jebbink tegen V & K uit Twelmeer druk te zetten. Het werd 1-3
uitbleven. Ratti verloor met 3-0.
lo.
uit een hoge voorzet. Een kopbal
Aanstaande zondag moet Ratti uit
verdween bij doelman Hoevers
UITSLAGEN DASH
tegen Klein Dochteren spelen. Gedoor de benen en ook René NijenRecreanten heren Dash l -ABS 2 0zien de uitslagen van afgelopen
huis kon op de lijn geen redding
3; Rohda H l - Dash H 2 1-3; Badeweekend betekent dit een wedbrengen voor Vorden. Voor rust
rie/Dynamo D 8 - Dash D 5 2-2;
strijd om de rode lantaarn. Hoewel
werd Lochem nog 2 keer gevaarNefit / Orion H 7 - Dash H 4 2-2.
het een uitwedstrijd betreft gaat
lijk, maar doelman Hoevers bracht
de jonge garde van Ratti hopelijk
2 maal redding. Het eerste kwarKOMENDE WEDSTRIJDEN
met (opnieuw) een grote supportier na rust zette Lochem Vorden
MB 2 Access/BVC BI - Dash BI; 3DD
tersgroep naar Klein Dochteren.
behoorlijk onder druk. Met name
Harambee l - Dash l; D 2 - BOVO l
rechtshalf Sander Siebelink van
Dash 3; H l BOVO 3 - Dash 1; D 3 PROGRAMMA ZA. 6-ll-*99
Lochem stichtte met zijn voorzetMarvo '76 2 - Dash 4; D l VCV l Avanti
T
5
Ratti
5;
Brummen
B2
ten gevaar voor het Vordense doel,
Dash 2; H 3 Marvo '76 2 - Dash 3
Ratti BI; Ratti Cl - Brummen C2.
maar toch kreeg Lochem geen uitgespeelde kansen. Weer verrichte
(THUIS)
PROGRAMMA ZO. 7-ll-'99
doelman Hoevers 2 fraaie reddinMA 2 Dash Al - Erix '80 Al; D 4
KI.
Dochteren
l
Ratti
1;
Ratti
2
gen. Vorden kreeg een goede kans
Dash 5 - Access/BVC 5 H l Dash 2 Sociï 4; De Hoven 6 - Ratti 3; Ratti
op \A, maar Mark Sueters schoot
Smash '68 4; H 4 Dash 4 4
SHE
5;
Vios
B
2
Ratti
dames.
de bal recht op de keeper. Na een
Access/BVC 5.
vrije trap van Erik Oldenhave ging
de laatste man van Lochem, mede
door de laagstaande zon, onder de
bal door. Weer was het Ronnie de
Beus die alleen op de keeper afging en wederom faalde hij niet.
Ronnie tekende zijn vierde doelpunt aan en zette Vorden op een
veilige 1-4. Lochem probeerde nog Vrijdagavond, voor de aanvang gebleken dat kinderen van 1,5 jaar
wat te forceren, maar kon echter van de revue van Jong Gelre, liever vlees, kaas en eieren dan veging GLTO voorzitter Jan Borg- getarisch eten en dat biedt persgeen potten meer breken. Sandor
man in op een aantal actuele pectief voor de landbouw".
Verkijk, die was ingevallen voor
Mark Sueters, bediende de instor- zaken waar de landbouw momenteel mee wordt geconfron- Ook ging hij in op een nieuw afmende Hugo van Ditshuizen die
teerd. Denk aan de mestproble- slankprogramma dat momenteel
de bal met een ouderwetse punter
matiek, de strenge normen door veel Amerikanen wordt toe
tegen het net werkte. Het werd
waarmee de boer van vandaag gepast. "En dat doen ze door meer
zelfs nog erger voor Lochem toen
mee te maken heeft.
vlees te eten. Wij zijn als landbouRonald Visser 2-6 maakte na een
wers natuurlijk erg blij met dergemooie pass van Sandor Verkijk.
"Toch, zo zei Jan Borgman, is er lijke rages. Dus voor de toekomst
Vlak voor tijd wist Lochem toch
hoop. Er heeft onlangs een onder- toch nog lichtpunten", aldus Jan
nog te scoren toen een vrije trap
zoek plaats gevonden en daaruit is Borgman.
via Jeroen Tijssen in het Vordense

Lichtpunten voor de
landbouw!

Gezocht:
Teamleiders
Promo
Draag jij bij aan het effect van Spaar Select?
Q| Verdien ƒ25 tot ƒ30 per uur.
gj Werk op koopavond en zaterdag.
Q| Ben je 23 jaar of ouder en enthousiast,
bel dan snel: 0314-327805.

SPAARH
SELECT

®

Uw Financieel Adviseur met effect.
Sl'AAH SI'I.I'CT, JULMNAPLHN 44, 7003 DW DOKTINCHKM
|W<I.ASTINr,VHlJ Sl'AKliN. I.IJFIU'NTR, BKDm.ll-SSI'AKHN. SPAARI.EASENl

BLAZEN WIJ ZEKER
ONS PARTIJTJE

JI

Restanten palissaden, bielzen, banden, tegels, etc.

VOOR ZEER SCHERPE PRIJZEN!!!
Wees er snel bij, want... op is op!!!
Aanbiedingen geldig gedurende de maand november. Prijzen afgehaald, incl. btw.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

BouwCenterBHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.

Bouwmarkt maandag t/m vrijdag 7.30

U W

NOOT

Bij talloze kinderen in Nederland komt
Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn
kinderen in de Jeugdhulpverlening,
waar vaak geen geld
is voor extraatjes.
Kinderhulp helpt
de Sint 'n handje.
Helpt u mee? Met
slechts ƒ25,bezorgt u
een kind al 'n
heerlijk avondje' •"•

Help de Sint
'n handje...
giro 404040
Brinkpoortstraat 32. 741 l HS Deventer,
Tel.: 0570 - 6 1 1 899
Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: receptie@kinderhulp.nl

irgseweg 13, tel. (0575) 46 81 81. e-mail: hci@hci-ubi.nl
ir, vrijdag koopavond 19.00

K E U S

- 21.00

-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00

I S

R U I M E R

uur, zaterdag 10.00

- 21.00 uur,

zaterdag 8.00

B I J

-16.00

H C I

Ons werkgebied strekt zich uit

Óók bij uw hypotheek wijst

van Zutphen tot en met Arnhem,

de Bos Makelaardij og

Apeldoorn en Deventer en tot
ver in de Achterhoek.
Wanneer u in deze regio een
woning wilt kopen of verkopen,
zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs of bel.
We zijn ervoor!

mfFm

deBos

uur.

-16.00 uur.

u prima de weg!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!
Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geidyerstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

makelaardij o g
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

ECO-DRACHT
Beenekussteeg 6
7263 SB Mariënvelde
Tel.(0544)351835
Fax (0544) 351830

De Bos Makelaardij og b.v.

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

De andere makelaar voor uw regio!
Hypotheek
«adviseur

M
NVM

Zibro Kamin 'millenniumkacher
Vorden
Portret van een dorp op
de grens van twee eeuwen

een persoonlijk Sint- of kerstgeschenk voor iedere Vordenaar
die alles al heeft!
124 pagina's - voor een deel in full colour - met veel boeiende
informatie en 150 aktuele foto's van ons dorp. Prijs f 29.50. Het
ligt voor u klaar bij Boekhandel Bruna, de bibliotheek en 't
VVV-kantoor. Maar wacht niet te lang want in december raakt
het vast en zeker uitverkocht.

Winanda Goldstein winnaar
van de ballonnenwedstrijd
Bij de ballonnenwedstrijd tijdens het Oranjefeest in Vierakker-Wichmond strandde de ballon van Winanda Goldstein na
een luchtreis van 502 kilometer
in de voormalige DDR.
Ook de ballonnen van Marlot Wolbrink, Stefan Roording, Roy Arend
en Patrick Roelofs overbrugden
een zeer lange afstand van 414 ki-

lometer. De prijzen werden op
woensdag 27 oktober aan bovengenoemde kinderen op school uitge
reikt, ook de andere kinderen werden niet in de steek gelaten, zij
kregen allemaal een balpoint aangeboden met de naam St. Oranje
comité Vierakker-Wichmond. De 5
prijswinnaars kregen elk een cadeaubon die ze kunnen inleveren
bij Sueters Cadeaushop in Vorden.

Misschien heeft de overheid gelijk en kan iedereen in de nacht
van 31 december 1999 op l januari 2000 rustig gaan slapen.
Want alles is toch in het werk
gesteld om een millenniumprobleem te voorkomen. Maar dat
er die nacht vele duizenden
mensen op alle mogelijke kritische knooppunten paraat staan,
geeft wel aan dat men er eigenlijk zelf nog niet zo gerust over
is.
Zo schreef de consumentenbond
al "Je weet niet wat je niet weet".
Veel bedrijven hebben het millenniumprobleem helaas te laat onderkend en zullen in de proble
men komen waarvan de consument uiteindelijk de dupe zal zijn.
Niets is dus zeker, ook al wordt er
nog zo hard aan gewerkt. Vlak
voor de eeuwwisseling zullen vele
ziekenhuizen zoveel mogelijk patiënten ontslaan en alleen in
noodsituaties patiënten opnemen.
Heeft men het millenniumprobleem dan niet opgelost? Waterleidingbedrijven hebben inmiddels
noodapparatuur aangeschaft om
zo nodig iedereen van 3 liter water

de schilder
geeft weer
winterkorting

Een aantal weken geleden ontving
.toernooivoorzitter Jan Borgonjen
een uitnodiging van deze Bundesligaclub om met de jeugdafdeling
van Vorden een wedstrijd bij te
wonen. Dus korte tijd na het bezoeken van een wedstrijd bij Vitesse in het Gelredome stadion te
Arnhem stond nu voor de voetbalclub een reis naar het buitenland
op het programma. Op zaterdagmorgen 30 oktober was het dan
ook een drukte van belang rondom het clubgebouw van Vorden.
Een vijftal touringcars stond klaar
voor de poort van het voetbalveld
voor het vervoer van de ruim 250
Vordenaren. Vlak voor vertrek
maakte Vorden voorzitter Herman
Vrielink bekend dat de drijvende
kracht achter de jeugdtoernooien
Jan Borgonjen voorgedragen is
door de club als Gelders sportvrijwilliger van het jaar. Hij riep de
aanwezigen dan ook op om in
grote getale deze nominatie tijdens de voorronde op donderdagavond 11 november in het clubgebouw van Be Quick te Zutphen te
ondersteunen. Vervolgens gingen

Hans Bouina,
dichter bij muziek

Over mensen en hun geloof kun je
praten, schrijven, discussiëren,
enz. Maar vaak is de taal van het
verstand niet toereikend. Alleen
een taal die ruimte geeft aan het
onzegbare heeft hier toegang. Poëzie is zo'n taal en ook muziek.
Samen kunnen ze elkaar zelfs op
een verrassende manier versterken.
Maandagavond 8 november komt
de bekende dominee-dichter Hans

jeugdleden, begeleiders,
en genodigden richting D u n a n d .
Het passeren van de grens ging in
de meeste bussen gepaard met gejuich van de jeugd. Een onverwachte file veroorzaakte wat tijdproblemen, en zo kwamen^fcVbrdenaren pas twee minuten raraanvang van de wedstrijd Bayer 04 Leverkusen -1860 Munchen het stadion binnen. Een euvel wat snel
vergeten werd, want de riante locatie van de zitplaatsen maakte
alles goed. Iets waar ook de weergoden een positieve bijdrage in leverden, want een stralend zonnetje zorgde voor een aangename
temperatuur. Tijdens de eerste
helft was er niet echt sprake van
goed voetbal, waarop een jeugdspeler zich afvroeg of dit nu echt
Duits voetbal was. Na de rust werd
er beter gevoetbald, en met name
het laatste kwartier leverde spannende situaties op. Door een strafschop kwam de thuisploeg op 1-0,
en vlak voor tijd werd de gelijkmaker gescoord. Waarna er afgefloten werd met een terecht 1-1 gelijkspel. Na een bezoekje aan een
van de vele shops in de catacomben van de Bayer stadion werd de
terugweg aanvaard. Deze verliep
voorspoedig, en om 20.30 was ie
dereen weer terug bij het voetbalveld. Moe maar voldaan ging de
V.V.Vorden jeugd een ervaring rijker naar huis. Een tevreden toernooicommissie zal dan ook een
dankbrief sturen naar de Duitse
club voor deze mooie geste.
Bouma naar de Dorpskerk in Vorden om samen met Marian Beitier
op piano, hiervan te laten genie
ten. Zij presenteren een viertal
"collage's", die o.a. als thema hebben: Vriendschap is geluk hebben,
Zolang er liefde is, Om mens te
zijn, Geloven- een verademing.
Zo'n collage bestaat uit een doorgaande muzikale stroom, met ge
dichten die daar a.h.w. op neerge
legd worden. Na de pauze wil
Hans Bouma graag in gesprek
gaan. Er wordt een kleine bijdrage
in de kosten gevraagd.

EEN OPLOSSING
Veel mensen wachten de proble
men niet af maar zullen zich voor
de winter tegen een mogelijk
warmteprobleem willen indekken. Heeft men geen houtkachel
of open haard en wil men er toch
warmpjes bijzitten, dan kan een
kerosinekachel u warm houden.

Bridge

Paardensport

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"

Groep B: 1. dms. Dam / Vredenberg
60.9%; 2. hrn. de Bie / Harmsen dms. v. LM^ensteijn - Breukink/Visser SS.^Ps. mv. Hooyveld / hr.
Snel 52.1%.

Zaterdagavond 13 november
gaat het winterseizoen van
Theater Onder de Molen in Vorden van start met een optreden
van het Zuidfranse Gipsy Swing
Quartet Coco Briaval. Het kwartet Coco Briaval is dan net weer
teruggekeerd van een tournee
door de USA. Ook zanger Bons
Tomas verleent zijn medewerking aan het concert. Door de
grote toeloop wordt er door het
kwartet een extra concert gegeven op woensdagavond 17 november.
Het kwartet Coco Briaval is een
gipsy swing orkest - stijl Django
Reinhardt - in de beste .tradities
van de Hotclub de France. Het orkest bestaat uit de broers Coco en
René (solo- en ritmegitaar), Gilbert
(drums) en zoon Zézé (saxofoon).
De techniek van Coco Briaval
wordt wel eens vergeleken met die
van het Rosenberg trio. Een verge
lijking is niet verwonderlijk, want
ook de Briavals zijn van jongs af
aan met muziek opgegroeid. Al op
hun zestiende jaar werden zij door
de president van de Hotclub de
France geëngageerd in Parijs waar
bij optraden met grote Amerikaanse vedetten als Dexter Cordon
en Otis Redding en op televisie
met Juliette Gréco en Michel Polnaref. In tegenstelling tot het Rosenberg Trio willen de Briavals
echter niet de commerciële weg.
Enige jaren geleden hebben ze
dan ook Parijs verlaten om hun
jazzmuziek een eigen karakter te
kunnen geven. Coco Briaval maakte vele tournees door binnen- en
buitenland. Naast talrijke cassettes
en diverse platen heeft het orkest

Kerosinekachels van Zibro Kamin
zijn overal makkelijk te plaatsen,
zuinig met energie, voordelig en
overal in Nederland te koop evenals de zuivere brandstof Zibro Plus.
En als het probleem minder ernstig is - wat iedereen hoopt - dan
heef men een kachel die de kamer,
keuken, serre, garage, hobbyruimte of studeerkamer op een energiezuinige manier verwarmt. In
voor- en najaar kan de centrale verwarming zelfs uit gelaten worden.
Zibro Kamin-kachels gaan 15 tot
20 jaar mee en de meer dan
160.000 gebruikers in Nederland
zijn uitermate tevreden over de
heerlijke en aangename warmte.
Gaat er interesse uit naar een kachel, de Zibro Kamin-dealer Weikoop Vorden vertelt op zaterdag 6
november meer en laat graag zien
hoe de kachel wordt aangestoken
en hoe de veiligheid werkt. Er kan
dan tevens geconstateerd worden
hoeveel warmte de kachel geeft.
Omdat de vraag door het milleunniumprobleem erg groot zal zijn,
is het raadzaam niet tot het laatst
te wachten om teleurstelling te
voorkomen (zie advertentie).

Uitslagen van woensdag 27 oktober
Groep A: 1. mv. v. Gastel / hr. Costermans 60.0%; 2. dms. v. Burk /
Hendriks 57.5%; 3. dms. Hartman /
Warnaar 54.6%.

Voetbalvereniging Vorden
naar Duitsland
Dankzij het jaarlijkse Internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi beschikt de voetbalvereniging Vorden over
goede contacten met betaald
voetbalorganisaties. Een van de
deelnemende teams aan de afgelopen twee toernooien was
Bayer Leverkusen 04 uit het
Rürhgebied.

per dag te voorzien. De belangrijkste voorzieningen zijn elektra, gas
en water. Maar geen van de nutsbedrijven geeft schriftelijke garanties. Komen er toch energiestoringen, met of zonder onderbrekingen, wat dan? Heeft men al een
noodplan? Hoe moet het op en na
l januari 2000 met de verwarming
het is tenslotte winter?
Uit onderzoek blijkt dat in bijna
20% van de Nederlandse huizen
naast de centrale verwarming een
open haard, allesbrander, kerosinekachel of butagaskachel (met
gasfles) aanwezig is. Dat betekent
dat er in 80% van de woningen
geen andere mogelijkheid van verwarmen is dan in bed te blijven of
met zo veel mogelijk mensen
dicht tegen elkaar aan te kruipen.

inmiddels twee cd's opgenomen.
De befaamde Nederlandse actrice
Margreet Blanken speelt op zondagmiddag 21 november 'Etty',
het verhaal van Etty "Hillesum.

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
12 en 13 Oktober was er cross voor
paarden en ponies in Neede, hier
werden de volgende prijzen behaald. Ponies: Leonie Pol met Starlight een tweede prijs; Marieke
Rossel met Sonja een derde prijs.
Paarden: August Koster met Kronos een eerste prijs.
16 Oktober was er een dressuur
wedstrijd voor paarden in Lochem.
Hier behaalde Irene Regelink met
Lea een zevende prijs>^3/24 oktober was er een Tripalon in Laren.
Marieke Rossel met Sonja en Irene
Rossel met Anita behaalden hier
een tweede en zesde prijs. 24 Oktober behaalde August Koster met
Kronos een eerste prijs bij de cross
wedstrijd in Diepenheim. 31 Oktober was er een cross wedstrijd voor
ponies in Barchem, hier werden
de volgende prijzen behaald. Bart
Hartman met Sissi een eerste prijs.
Leonie Pol met Starlight een tweede prijs en Carlijn Slijkhuis met
Gorby een derde prijs. 30 Oktober
was er een springwedstrijd voor
ponies in Heeteren, hier werden
de volgende prijzen behaald. Bart
Hartman met Sissi een eerste prijs.

Deze voorstelling zal in het intie
me theater in Vorden zo mogelijk
nog meer aan kracht winnen dan
in de uitverkochte grote theaters
in Nederland. Gezien de beperkte
ruimte in Theater Onder de Molen
is het raadzaam kaarten van tevo- Sandra Kappers met La Belle
ren te reserveren. Gery Groot Banoe ook een eerste prijs.
Zwaaftink sluit het winterseizoen
af met een twee voorstellingen van
de kerstvertelling Scrooge. De Vordense troubadour geeft twee voorstellingen: zaterdagavond 18 de
cember en zondagmiddag 19 de
cember.

Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Lindeseweg 29 in Vorden (buurtschap ünde). Voor meer
informatie en reserveringen kan
men bellen met (0575) 55 69 87.
Zie ook advertentie.

Bridgen
BRIDGE CLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN MAANDAG
25OKT.
groep A: 1. dhr.Bergman/ mv.Walter Kilian 61,7%; 2. dames van Burk
/ Hendriks 59,6; 3. de heren Wijers/
Thalen 54,6%.
groep B: 1. dames Wientjes/ Loosgelder 65,4%; 2. dames Vreeman/
Beek 56,3%; 3. dames Brandenbarg/. Eijerkamp 54,2%.

Actie
Zuinig
Stoken
Door bewust met energie om te
gaan spaart u niet alleen het
milieu maar ook uw portemonnee. En daar willen we u graag
bij helpen. Met onze Actie
Zuinig Stoken.
Wilt u meedoen aan de actie?
Vraag dan informatie aan bij uw
energiebedrijf.
VOLGENDE WEEK STAAT
HIER DE S T O O K T A B E L

NU VERBOUWINGSLEEGVERKOOP RIJ LAMMERS WOONSERVICEWINKEL

Op naar het Millennium

ONZE PRIJZEN
GAAN ONDER DE

Foto's uit vervlogen jaren

Wij gaan onze zaak verbouwen. Om ruimte te maken
voor aannemer, schilder en stucadoor moet het pand
zoveel mogelijk leeg. Daarom vallen ook de huidige prijzen aan de sloophamer ten prooi: zelfs de mooiste stuks
uit onze collectie koopt u tijdelijk voor regelrechte
bodemprijzen...

o televisiekastjes o kussens o coupons
o dekbedden o> matrassen c> bodems
o Auping Auronde o seniorenfauteuils

LAMMERS
WOON
t)

Waar werd deze foto genomen?
Voor uw goede antwoord
'n krentenbrood voor maar

m

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brooden gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 55 18 77

Buig. Galléestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 21
PIJNLOOS,SNEL
PERMANENT
ONTHAREN

HUIDVERZORGINGSPRAKTIJK

r

fe'Het

BOUWBEDRIJF B.M.
Ter versterking van ons team
zoeken wij

INA DE WAAL
introduceert een geheel nieuwe en
unieke methode die niet alleen
pijnloos onthaart maar
ook
een permanente ontharing garandeert.

nieuwe effectieve, snelle
en pijnloze Permanente
Onlharings Systeem
GESCHIKT VOOR
IROIE OPPERVLAKKEN
; GEFN HUIDREACTIES

enthousiaste
metselaars &
timmerlieden
werkplaats timmerlieden

l

GfEN LITTEKENS

Op ZATERDAG

UNIEKE
BEHANDELING
VAN RODE
ADERTJES

vindt er in huidverzorgingspra
ra^^k
INA DE WAAL van 10.00-16.00 uur
een open dag plaats waar u alle
informatie kunt krijgen over deze
succesvolle methode: EPIL 2000.

13 NOVEMI

Nadere informatie: volgende
in dit blad.

Hoofdzakelijk werkzaamheden aan
vrije sectorwoningen.
Wenden voor sollicitaties aan het kantoor
Van Reedestraat 14, Lichtenvoorde
of tel. de heer Verbeek jr. (O544) 37 13 OO.

15,-

HUIDVERZORGINGSPRAKTIJK
INA DE WAAL
Het Ham 20
Warnsveld

Tel. 0575 524675

EPIL

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid
5 van de Woningwet, medewerking te willen verlenen
aan het plan voor de bouw van een bedrijfshal aan de
Lankhorsterstraat 16 te Wichmond.
De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
liggen, met ingang van donderdag 4 november tot en
met woensdag 1 december 1999, ter inzage op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar te maken.
Vorden, 3 november 1999

ANBOS-schoonheidsspecialiste

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

O N Z E S K l» V t CC:
ZAGEN Of MAAT
KEUKENRÜWVAT1EOPMAAT
VEWWEN6IN VW MNZESOf» WJ5UREN
PEBSOOmj» EN OESKÜNOffi *OV»£S
SHM8. KOOJffi, KETflt» W TOUW PER METEH
SOUTEN, MOEREN. HAX9*. ETC. PER «TUK
SFRVICE EN KWAUTS.TT

GEMEENTE
VORDEN

Herfstaanbiedin
S/(/L

Driehoek*
schuurmachine
Type 2425 U A. Met 2 accu's,
oplaadapparaat en 2 snelheden.
7,2 Volt en schuurzool met klithechting

BESTE

IV1AAT

IN

SERVICE

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 4 november tot
en met woensdag 1 december 1999, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied, Lankhorsterstraat 16,
herziening 1999".
Dit herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voorziet in de vestiging van een
landbouwmechanisatiebedrijf aan de Lankhorsterstraat
16 te Wichmond, waarbij de^inrichtingsmogelijkheden
van het terrein gedetailleerd zijn vastgelegd.

OP=OP
DE

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

EN

KWALITEIT

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Rjstbus 9001, 7250 HA
VORDEN.
Vorden, 3 november 1999

SERVICE BOUWMARKT

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen • Tel. (0575) 52 17 96

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Opening bedrijfspand goed
bezocht

Biei ons
in cTn Achterhook

"He, hè, dat was nog 's lekker". Peter Vlierman had zonet een slaatjen
van Sursum Corda nao binnen ewarkt. "Daor meugt ze elke maond
wel met langs de deure kommen", von Peter.
"Oh, maor in de supermarkt hebt ze ok wel van die slaatjes", zei Dineke, zien vrouw.
"Oh, jaowel, dat snap ik. Maor wat kriej dan allemaole binnen. Kiek
maor 's op de verpakking waor op steet wat t'r allemaole inzit. Antioxydant, nitraat, verdikkingsmiddel enzovoort. Allemaole met een
E d'r achter umme an te geevn dat van dat pösjen nog net neet dood
gaot. Maor ik mot dat grei neet".
Dan mo'j maor wachten tot volgend jaor. Maor meschien kriej straks
op de vejeurdag van tante Siene ok nog wel wat. Warm en kold zo'w
daorjaokriegn".
Eerlijk ezeg had Peter helemaols gin zinne umme op zaoterdagmeddag nao een vejeurdag te gaon en veural neet met zu'k weer as now.
Hee wol 'n hof winterklaor maakn en was daor vanmaarn al duftig
an ewes. Zien neafken, een jonge van een jaor of vieftiene zol um vanmeddag 't gres maaien en de dahlia's t'r uut haaln. Den jonge wol d'r
nog wel 's een zakcent biejvedienen
Peter had um al höltjes klaor elegd. Daorop stonnen de namen en
soorten van de dahlia's. Dan ko'j volgend jaor teminste zien wao'j wat
pott'n mossen, 't Kearltjen kwam d'r net an too zee in 'n auto woln
stapn. Peter gaf um nog gauw effen tekst en uutleg oaver 't grei.
"Goed nao de kleure kiekn zoda'j de goeie kaartjes d'r an knupt".

Aannemersbedrijf Ido Huinme1 hik kan terug kijken op een geslaagde open dag, welke zaterdag 30 oktober gehouden werd.
Voorafgaand aan de open middag
werd het nieuwe onderkomen aan
de Nijverheidsweg 2 officieel geopend door mevr. van Damme, die
er in haar openingstoespraak aan
herinnerde hoe Ido Hummelink
in 1993 voor zichzelf begon als
klusjesman. Mevr. van Damme
was indertijd de eerste klant, en
was er dan ook trots op de Ie fac-

tuur te hebben met debiteurennummer 0001.
Zij vertelde hoe klussenbedrijf Ido
Hummelink uitgroeide tot het
huidige aannemersbedrijf met 7
medewerkers en zodoende toe was
aan een grotere locatie. Na dit officiële gebeuren konden de aanwe
zigen een kijkje nemen in het kantoorgebouw en de werkplaats.
Onder het genot van een hapje en
een drankje kon men niet alleen
de machines aanschouwen, maar
kon men ook aan de hand van
krantenknipsels, bouwtekeningen

en foto's de diverse uitgevoerde
werken van de afgelopen 6 jaar
meemaken. Dat dit gewaardeerd
werd bleek wel uit de vele positieve reacties.
Mede dankzij het mooie weer liep
het de hele middag behoorlijk
door, waardoor het dan ook gezellig druk was.
Met circa 260 bezoekers waaronder zelfs Vordens burgemeester, de
heer Kamerling, kan men dan ook
spreken van een goede "start" aan
de Nijverheidsweg 2.

Motiecentrum Teunissen heeft de Mannenmode
van deze tijd met merken wals:
StateofArt
* lerros
* New Bondstreet
Rosnervoor mannen
Peter van Holland
* Metka
Mobiel Elasto
Dalmine
*

Ledüb

De vejeurdag veleep zoas de meesten, Now wel uutgebreid in een zaaltjen umdat Siene 65 wodn. Ze waarn dan ok meer as vol too zee zo te
gen zeuven uur weer biej huus kwammen. "Effen onder de looze
kiekn of e met de dahlia's is klaor ekommen".
Maor wat zaog e daor? De höltjes netjes umme de bloemen. Waor zol
den buul de knoln elaotn hemmen? De tillefoon brach uutkoms.
De jonge had edach dat hee zaod wol trekn van de bloemen. De stengels en de knollen had e fien estampt en op de composthoop emie
terd. Een jonge van vieftiene kan ok nog neet alles wetn, biej ons in
d'n Achterhook.
H. Leestman

JSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen verdienen een gouden randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlljsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspie-

Mix op maat kostuum
Uw kostuum in marine of antraciet
samenstellen in uw eigen maat

Fantastische aanbiedingen
In deze mannen-modeweek hebben wij een aantal fantastische aanbiedingen voor u

Katoenen
5 pocket broek

Teddy-sweaters
m de kleuren marine

Winter jack
iii microkwaliteit

merk Outlaw beige
diverse lengten
winkelwaarde f 129,95

zwart en beige

water en wind afstotend
3 kleuren
winkelwaarde f 249,95

"

(

geld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern.
Kortom, u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd
diploma.
Wij
maken van uw trotse
bezit een sieraad aan
de wandl

LrJlük! \ï/Q£b U

Tennissen

HOME
HARMSEN
Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 46 40 00

J

oxspnng
'm een historische ambiance
Tijdens deze Boxspringshow willen

Met genoegen presenteren wij u

u, met medewerking

van vier top-

unieke collectie in perfect slaapcomfort

merken (Pullman, Zevenslaper, Anker

en heten u, samen met onze mede-

en Vl-Spring) de vele

werkers, drie dagen lang van harte

mogelijkheden

laten zien op het gebied van stijlvol en

welkom in Huis de Voorst

comfortabel slapen. De steeds popu-

Kapperallee te Eefde (bij Zutphen).

lairder

wordende boxspring

aan de

past in

iedere slaapkamer, zowel modern als

TOEGANG GRATIS!

klassiek.
iVWARNSVELD

evenslaper
xipringi en matrassen

\

ZUTOHEN

PULLMAN

Boxspring Showtijden:
zaterdag 6 nov. 10.00-17.00 uur
zondag 7 nov. 10.00-17.00 uur
maandag 8 nov. 10.00-17.00 uur

k l a s s e

BEDDING

"^Hd-n.
^fVordcn

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Telefoon (0575) 51 28 16

in

s l a a p c o m f o r t

Winterbanden zolang de 'r*
in de maand is
Winterbanden zijn meer
dan alleen maar sneeuwbanden. De winterband
anno 1999 is gedurende
het hele winterseizoen
het juiste schoeisel voor
natte en gladde wegen als
gevolg van regen, gevallen bladeren, ijzel, opvriezen en uiteraard sneeuw.
De vele voordelen die de
nieuwe generatie winterbanden biedt wordt door
steeds meer automobilisten
onderkend. Wintersporters,
die in eerste aanleg winterbanden onder hun auto
laten monteren om beslagen ten ijs te komen in het
wintersportland, ervaren de
voordelen van winterbanden ook in eigen land. Maar
ook steeds meer automobilisten die niet op wintersport gaan ervaren aan den
lijve dat de winterband voor
meer grip en dus veiligheid

zorgt als de 'r' in de maand
zit. De fabrikanten zien een
grote toekomst voor winterbanden en hebben inmiddels verschillende typen in
hun programma opgenomen.
De heer Rietman van Autobanden Rietman: "Je hebt
een betere grip op het natte
wegdek, dus veiliger en
schadevrij de herfst en winter door. Een kortere remweg betekent dus minder
kans op schade. Elke halve
meter kan een schade van
drieduizend gulden betekenen".
Uit statistisch onderzoek
blijkt dat in de periode van
oktober tot en met april de
gemiddelde temperatuur in
Nederland rond de 7 'C
schommelt. Dit is juist de
temperatuur waarop zomerbanden net wel of net niet
hun grip verliezen. Van ok-

tober tot en met maart bete
kent dat wel zeven maanden van het jaar. Gelet hierop zouden winterbanden in
Nederland wellicht standaard onder de auto moeten zitten.
Op een eenvoudige manier
is er te beoordelen wat er
met rubber gebeurd als de
temperatuur onder de 7 °C
komt. Leg een vlakgom in
de koelkast. Na enkele uren
is het vlakgom hard en glad.
De bekende stroeve eigenschappen zijn geheel verdwenen. Dat geldt dus ook
voor zomerbanden.

LEG-HET-ZELF-LAMINAAT

dat klikt

Nfeüwtiogin* van Saffier.
0e larninjaatvloer die eenvoudig
in elkaar Wikt én klaar is kees.
Zonder tijm en toch muurvast

Rietman: "Voor gratis advies
en mogelijkheden staan wij
voor iedereen klaar aan de
Slotsteeg 18 te Hengelo. Wij
zijn ook zaterdags en in de
avonduren geopend. Overigens kunnen de zomerbanden en velgen ook bij ons
worden opgeslagen".

Leverbaar in 8 modieuze dessins.

DEl^ïSPANNEVOGEL

In Huis 'de Voorst':

M E U B E L - EN

Boxspring-show van Bedshop
de Duif
Tijdens een driedaagse
Boxspring-show in Huis
'de Voorst' te Eefde presenteert Bedshop de Duif
uit Zutphen de vele mogelij kneden op het gebied
van stijlvol en comfortabel slaapcomfort. Het
neusje van de /.alm uit de
collecties van vier topmerken op het gebied van
Boxsprings zijn er aanwezig, zowel in klassieke,
moderne en engelse stijl.
"Het is de eerste keer dat we
op deze wijze een deel van
ons assortiment naar buiten brengen", volgens Erik
Wesselink, directeur van

Bedshop de Duif. De Boxspring is geschikt voor elk
type matras en is het summum van slaapcomfort in
combinatie met een stijlvolle vormgeving. De vele bekledingsstoffen in prachtige
kleuren en dessins laten
zich fraai combineren met
bijpassende slaapkameraccessoires. Tijdens de Boxspring-show zijn er mogelijkheden tot informatie en
advisering door de medewerkers van Bedshop de
Duif en van de deelnemende fabrikanten.
De vier gerenommeerde
Boxspringfabrikanten welke
acte de presence geven zijn

Pullman, Zevenslaper, Anker en Vl-Spring. Vele modellen van voorgaande merken staan deze dagen in de
fraaie historische ruimten
van Huis 'de Voorst' tentoongesteld.
"Wilt u meer informatie
over produktie, kwaliteit en
de collectie, dan kan er ook
documentatie
huis genomen
worden", aldus de heer Wesselink.
De Boxspring-show is geopend op zaterdag 6, zondag
7 ^^naandag 8 november
aaWraande in Huis 'de Voorst' aan de Kapperallee te
Eefde (zie ook advertentie).

Zonnebloem zoekt
verplegenden met pit
Jaarlijks gaan zo'n 6.200 chronisch zieke en gehandicapte
vakantiegangers op pad met de Zonnebloem. Daarom
zoeken wij verplegenden en ziekenverzorgenden om onze
gasten zo'n onvergetelijke vakantie te bezorgen.

"Ook ik doe mee
a/s vrijwilliger"
Bel: (076) 564 63 62

de Zonnebloem
POSÖMJ
f-^

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Restaurant

De Tuinkamer
Wegens de grote bAigstelling voor ons buffet afgelopen zondag,
organiseren wi) op zondag 21 november nogmaals
een uitgebreid gastronomisch

WILDBUFFET
-, hoofd- en nagerechten)
Vanaf 16.00 uur bent u welkom voor een drankje bij de open haard.
Om 17.00 uur zal het buffet worden geopend.
Prijs buffet: Hfl 49,50 per persoon. Alleen op reservering.

Hotel-boerderij De Herberg
Hengeloseweg l, 7261 LV Ruurlo, Tel. 0573-452147

95
BRAM'S PARIS
J E A N S

NATIONALE VERENIGING

Breda Tel H ' / 6 ) 564 6362

l : ui mfo@zonnebloem nl http//www z o n n e b • : • •

iBF; KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN BESTEDING

TA P I J T E N H U I S

alle maten, diverse lengte's

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

uth/ermode
-1 u t p h e n -

Ziekenhuis ri. De Stoven /
rotonde rechts / 2e str. links

Briefkaarten
Mappen
Periodieken

Nu met

50% KORTING

Raambiljetten
Brochures

moclecëritrum

ruurlo
Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AHVorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Indoor Sport Vorden

modekoopjes

Bel voor informatie: 0575.553433

herenoverhemd

Nu ook op zaterdag

van 29,95 voor

19.95

chenille damespullover ^c flfl

Spinning

van 45,00 voor: WWi WW
kinderblouses
met capuchon
normaal
19 f\f\
vanaf 37,50
W^iWW

CITY LIFE
pullover
mt. M-XL
normaal 29,95
nu voor:

/weM|f

CITY LIFE
pantalon

Tonny Jufuëris

mt. 38-44
normaal 49,95

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF l

29

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

5

week 44-99
advertentie geldig van 3
t/m 13 november

AANBIEDING

10 VASTE PLANTJES voorf15P°
Bodemverfoeteringsproducten, koemest compost
bemeste aarde, potgrond
K wekerij en hoveniersbedrijf

ECO-DRACHT

fashion

Beenekussteeg 6, 7263 SB Mariënvelde
Tel. (0544) 351835 - Fax (0544) 351830

mode voor het
héle gezin
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

TEGELHANDEL

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

beuk ern
Jrtet la nu de \dea\e tijd om een
Jraaïe beukenhaag
in de grond
te zetten.

"b

Badhuis
•[
-f^fi
\

Vervang uw oude
C.V. toestel voor het
écht koud
wordt

TTp:
Eeret levende humus
in net plantqat
dan de beuk erin.
Fague e>y\vatlca
(haagbeuk)
00-120 cm hoog
prijaperetuk f'1,75

badkamers & tegels
HULCO GASSERVICE

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

Vorden

verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en
particulier, aangesloten bij EGF verhuurorganisatie. Erkend waarborginstallateur.

Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden
Telefoon 0575 - 55 36 71

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR • LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Boordevol buitengewone tuinideeën!

Tel.: 0575.461249

Morgana Slaapkamers presenteert:

Boxspring 10-daagse
Deze 2 weken voeren we actie met een dubbele bodem,

Zelf zijn

want 't is Nationale Boxspring 10-daagse bij Morgana

we er zó enthousiast

over, dat

we van

27 oktober t/m 6 november in onze showroom alle

Slaapkamers. De boxspring is namelijk een slaap-

denkbare boxspringsystemen voor u hebben opgesteld.

systeem van twee verende lagen, die samen een wel

Een speciaal prijskaartje hangt aan de 'Dreams', die

heel bijzonder ligcomfort geven.

prachtig afgewerkt is met stof uit de collectie van Jan

Aan iedereen.

Ongeacht lichaamsbouw, leeftijd of slaapgedrag. Niet

des Bouvrie. Hoe het ook zij, onze boxspringspecialist

voor niets zijn de meeste hotelkamers uitgerust met een
boxspring-combinatie.

staat te springen om u alles maar dan ook alles te vertellen
over deze fantastische

systemen. Tijdens de

Nationale

Boxspring 10-daagse van Morgana Slaapkamers.

Boxspring Dreams (160 x 200)* Compleet met hoofdbord, binnenvering-matrassen en gewatteerde
sprei. Prachtig afgewerkt met stof uit de 'Living Colors' collectie van Jan des Bouvrie.
Vanzelfsprekend leverbaar in alle gangbare maten.

complete slaapkamers
boxspringsystemen
kasten
toilettafels
tienerkamers
lattenbodems
matrassen
waterbedden
dekbedden

orqana

^- slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

kussens
overtrekken

stijl + kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

ERKEND

