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Maximaal tachtig asielzoekers in klooster Kranenburg:

Asielzoekerscentrum
nog dit jaar van start

Weekenddiensten

Als de verbouwingswerkzaamheden
volgens schema verlopen, zullen er
nog voor de kerst asielzoekers in het
klooster in Kranenburg komen. Het
Centraal Opvang Asielzoekers en pro-
jectontwikkelaar Wolborgh uit Hen-
gelo zijn vorige week donderdag tot
een overeenstemming gekomen.
Directeur Gerrit Hulshoff van Wol-
borgh BV verwacht dat het Centraal
Opvang Asielzoekers woensdag 25
november het contract tekent. Het
gaat om een 1-jarig contract dat tel-
kens met een jaar verlengd kan wor-
den.

Volgens direkteur G. Hulshoff van
Wolborgh BV worden er in het klooster
in Kranenburg maximaal tachtig asiel-
zoekers geplaatst. Op woensdag 25 no-
vember gaan de verbouwingswerkzaam-
heden in Kranenburg van start. Om te
voldoen aan alle veiligheidseisen zullen
er technische aanpassingen nodig zijn
op het gebied van brandveiligheid. Ook
wordt er een brandmeldinstallatie geïn-
stalleerd en zullen er extra douches ko-
men.
Direkteur G. Hulshoff hoopt voor de
kerst de verbouwingswerkzaamheden
klaar te hebben. "Wat ons betreft kun-
nen dan de asielzoekers daar terecht", al-
dus de heer Hulshoff. Bij het Centraal
Opvang Asielzoekers was begin deze
week niemand voor commentaar bereik-
baar. Voor de bewoners van Kranenburg
staat er op donderdagavond 10 december
een informatieavond gepland bij Gasterij
Schoenaker.

ONVERSTANDIG
Burgemeester EJ.C. Kamerling laat in

een eerste reactie weten het "hoogst on-
verstandig" te vinden van Wolborgh om
maximaal tachtig asielzoekers in het
klooster in Kranenburg toe te laten. "Wij
hebben als college maar ook als raad aan-
gegeven dat dit veel te veel is. Daarom be-
grijp ik Wolborgh ook niet", aldus de
heer Kamerling.

Verder plaatst de heer Kamerling vraag-
tekens bij het tijdschema van projectont-
wikkelaar Wolborgh. "Dat kan nooit. Er
moet nog zoveel gebeuren. Of ze moeten
deze week met veertig man tegelijk aan
het werk gaan om de noodzakelijke aan-
passingen op het gebied van brandveilig-
heid te realiseren", aldus de heer
Kamerling, die verder aangeeft dat
Wolborgh formeel nog steeds geen ver-
gunning heeft aangevraagd ten aanzien
van de brandveiligheid.

Voorzitter Jan Lucassen van Kranenburgs
Belang wil mM veel kwijt als hij wordt ge
confronteer^Piet de overeenkomst tus-
sen het Centraal Opvang Asielzoekers en
Wolborgh. Het mag duidelijk zijn dat het
maximale aantal van tachtig asielzoe-
kers tegen het zere been is van
Kranenburgs-Belang. De belangenvereni-
ging is nocflBegen de komst van asiel-
zoekers in Kranenburg gweest maar
heeft wel problemen met het hoge aan-
tal van zeventig dat steeds genoemd
werd. In het gesprek vorige week tussen
het Centraal Opvang Asielzoekers en
Wolborgh is zelfs een maximum van
tachtig asielzoekers afgesproken.
"Ik weet dat er een informatieavond ge-
pland staat voor donderdag 10 december.
Laten we dat eerst maar afwachten", al-
dus Jan Lucassen.

Esmeijer lijsttrekker
CDA Provinciale
Staten verkiezingen
Zaterdag 21 november werd in het
Postiljon Motel in Arnhem een provin-
ciale ledenvergadering van CDA Gelder-
land gehouden. Tijdens deze vergadering
werd na de stemming over de diverse
amendementen het verkiezingspro-
gramma vastgesteld.
Na het programma kwam de kandida-
tenlijst aan de orde. Dit onderdeel was
voor veel mensen minstens zo belang-
rijk. De heer JJ.W. Esmeijer uit Apel-
doorn werd bij acclamatie verkozen tot
lijsttrekker. De heer Esmeijer komt uit de
regio Stedendriehoek. De overige kandi-

daten uit deze regio zijn de heer AJ.
Kottelenberg uit Lochem (10), mevrouw
M. Aartsen-den Harder uit Vorden (18), de
heer J. Haijtink uit Gorssel (22) en de heer
H. Westerbeek uit Apeldoorn (33).

Autowasaktie
Zaterdag 28 november vindt er -weder-
om op het terrein van transportbedrijf
Woltering - een autowasaktie plaats door
ouders en leden van Operation Friend-
ship Vorden. De opbrengst van deze aktie
is bestemd voor de ontvangst van
Amerikanen in het jaar 2000. Voor een
aantrekkelijk tarief wordt niet alleen uw
auto van buiten en binnen schoonge-
maakt, maar krijgt u ook een lekkere kop
koffie met een plakje cake.

Advertenties en kopy kerstkrant
In week 51 brengen wij weer onze jaarlijkse kerstkrant uit. Advertenties en
kopy voor deze krant dienen uiterlijk op woensdag 2 december bij ons bin-
nen te zijn. Kopy en advertenties kunnen worden ingeleverd bij Drukkerij
Weevers aan de Nieuwstad 30 in Vorden.

De redactie

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 nov. 10.00 uur ds. M. Beitier, Kerken in
Actie; 19.00 uur ds. H. Westerink, Adventsdienst
van RvK in de Antoniuskerk te Kranenburg, nvm.v.
30+-koor

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 nov. 10.00 uur ds. A Walpot-Hageoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 nov. 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur ds. H. Westerink, Adventsdienst van RvK
in de Antoniuskerk te Kranenburg, m.m.v. 30+-
koor.

R JC kerk Vorden
Zaterdag 28 nov. 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 29 nov. 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor; 19.00 uur ds. H. Westerink,
Adventsdienst van RvK in de Antoniuskerk te
Kranenburg, m.m.v. 30+-koor.

RJCkerkVierakker
Zaterdag 28nov. 17.00 uur woord/communie
dienst.
Zondag 29 nov. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
29-30 nov.: pastoor F. de Heus, Zutphen, tel. (0575)
51 53 77.

Huisarts 28-29 nov.: dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32. Alleen voor dringende gevallen is er
op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-
10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan op-
bellen (zonder afspraak) komen of een dringen-
de visite aanvragen. Bij a^dgevallen die niet
tot deze spreekuren kun^W^achten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
28-29 nov. D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 1 1 30-1 2.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat 11 a. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden
Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VW-kantoor
tel. 55 32 22. Openingstijden: ma. 13.30-16.00
uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur;
za. 10.30-13.30 uur. In de schoolvakanties wor-
den de openingstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56. Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
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, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV. tel. 553405.



Oh, kom er 'ns
kijken!

Boterletters en
Roomboter-amandelstaven

Dik- en gevuld speculaas
Chocoladeleners

Marsepeinwerk, diverse figuren
Alles van één kwaliteit, nl. de Beste.

En dèt weet Sint

SPECIALE SINT-AANBIEDINGEN

Voor de échte Limburgse vlaaien komt Sint alleen al uit
Spanje: hij heeft keuze uit ruim 30 soorten/

DIT WEEKEND:

Spaanse Abrikozen Vlaai
calorie-arm en goed voor 12 royale punten,

voor f 15,95

Roomboter-Amandel staven

f 595
gevuld met 100% amandelspijs, voor maar | V •

kleinere Kirsch-vlaai

goed voor 6 punten, voor maarf8,50

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

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

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING (perceel Bieserveld 1)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 26 november tot en met 23
december 1998 voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan ex. artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het perceel
Biesterveld 1 te Vorden.

Het plan voorziet in de vergroting van de toegelaten hoogte
van bijgebouwen op een gedeelte van dit perceel.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder bede-
kingen bij hun college indienen.

Vorden, 25 november 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van
Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Ariël Dash Persil 59,50. 10
kg pak gratis thuisbezorgd!
Omo Sunil Vizir enz. 49,50.
Dreft 4,5 kg, Robijn 5 kg
32,50. Berries VW-poeder 3
kg 13,95 of 150 tabs 32,50.
Glans 4,99. Nov.-actie: 10 kg
Dash voor 49,50. Berries
Waspoeder, (0575) 53 09 53

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Te koop: 2-zits bank,
l.bl./wit gestreept f 375,-; 2
kinderfietsen, f 25,- p. stuk;
1 mountainbike, f 100,-. Tel.
(0575) 55 65 05

• Te huur: caravanstalling.
Tel. (0575) 46 35 59 b.g.g.
(0575) 46 17 41

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 62 42 79

• Te koop: diepvrieskist
AEG 200 liter. Tel. (0575) 55
6744

• Te huur: fluwelen Zwarte
Pietenpakken voor volwas-
senen en diverse kinderpak-
ke^Hoetinkhof 110. Wilt u de
Vo^rense Sint en Piet be-
stellen? Dan even 55 31 45
bellen!

• Amnesty-kaarten, kaar-
sen en dit keer ook een
m^fc Adventskalender zijn
na^Nspraak te koop bij
Martine Letterie. Tel. 55 24 58

• Gevraagd z.s.m. bij oudere
dame: een zelfstandige hulp
of echtpaar voor verzorging
voor gehele week. Inwoning
behoort eventueel tot de mo-
gelijkheden. Brieven onder nr.
V 37-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• De 'echte' Vordense Zwar-
te Piet komt bij u aan huis.
Meer info (0575) 54 02 70

• Wie is genegen/bereid aan
mij terug te verkopen het boek
'Wichmond 1200 794-1994'?
Enige beschadiging geen be-
zwaar. Jan Lamers (0575) 44
1341

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg IA • Telefoon |G575| 5518 85

neem eens wat anders

CHINESE KOOL
per stuk

daar zijn ze weer...

ELSTAR handappelen
3 kilo 500
de echte uit florida...

RODE GRAPEFRUIT
10 stuks e?8
blank

WITLOF
heel kilo

298
alle aanbiedingen zijn geldig van

Feestpakketten '98

Wij hebben een aantal pakketten samenge-
steld voor de komende feestdagen.

Variërend van fl. 16,95 tot II. 44,95.
natuurlijk kunt u ook uw eigen pakket

samenstellen.
Hierbij willen wij U graag tot uw dienst zijn.

Voorkom een teleurstelling en bestel tijdig
(voor 1 dec.) uw leestpakhet!!!!

Krabbetjes
1 kilo 4,95

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde

Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDA6 PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f lj~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden fricandeau
100 gram f 1,89

Casselerib
100 gram f 1,83

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Riblappen of
Priklappen

500 gram f 7,45

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavink +

4 boomstammen
f7,95samen

Hef adres voor al uw huisslachtlngen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

• Te koop: haardhout en
kerstbomen 'blauwspar'. H.
Wesselink, Eikenlaan 23, Vor-
den

G.H. Sterringa
huisarts

3O nov. t/m
4 dec.

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f70.-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM: 28 NOVEMBER
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 p.p.
PAKTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Aanbiedingen geldig
maandag 23 november t/m zaterdag 28 november

Cox orange
Handappels

Witlof
klasse l

per kilo l.79 per 1/2 kilo 1.49

Grote krop
IJSBERGSLA

Panklare
Bami groente

per stuk 199
• per 1/2 kilo 2."

Menu v/d week
Rijstschotel bami+

Javaanse balletjes
+

Exotische desert

Panklare
Boerenkool

per 1/2 kilo1 99
•



Een mens zo klein
Geluk zo groot

Blij en trots zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

Ruth

Ruth is geboren op 20 novem-
ber 1998.

Frits Barendsen
Gerharda Bosman
Ate

Hertog Karel van Gelreweg 2a
7251 XL Vorden
(0575) 5540 11

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven die
wij van u mochten ontvangen
na het overlijden van onze lie-
ve vader, opa en ouwe opa

DERK WAGENVOORT

zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, november 1998

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

• Te huur: Sinterklaas-,
Zwarte Pieten- en Kerst-
manpakken. Tel. (0573) 45 28
01

• Antiek verkopen? Dis-
creet voor de hoogste prijs bij
Veilinggebouw Apeldoorn,
Hertenlaan 15, info: F. van der
Veen, beëdigd makelaar in
kunst en antiek. Tel. (055) 521
69 57 of (0575) 52 90 31

• Gezocht: zelfstandige
huishoudelijke hulp. twee
dagdelen in overleg. Baakse-
weg 7, Wichmond, tel. 44 11
09

• Zondag 29 november a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Te huur: 1 appartement +
1 zit-slaapkamer. Tel. (0575)
44 12 85

• Amnesty-kaarten, kaar-
sen en dit keer ook een
mooie Adventskalender zijn
na afspraak te koop bij
Martine Letterie. Tel. 55 24 58

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW vrij waring

André Boschker
Ruurio

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

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / ji 35 20
Fax: (0575) ji 35 05
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

Wat hebben we de 17e november genoten van ons
40-jarig huwelijk van al die felicitaties, cadeaus en
goede wensen waar u persoonlijk voor kwam of
door een kaart te sturen.

Hiervoor onze hartelijke dank!

Jan en Gerritje van Til

Burg. Vunderinkhof 2
7251 XA Vorden

Verdrietig, maar met fijne herinneringen moesten
wij afscheid nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

BERTHA TEGER-BENNINK
BEPPIE

16-10-1926 10-11-1998

Ruurio: W. Teger

Ruurio: Henk en Bea Teger-Gotink
Maarten, Pieter, Wouter, Simon
Juliët, Brigit

Vorden: Margreet Teger en
Thomas van Dorsten

Rebecca, Michiel

Lochem: Mart-André Teger en
Carolien Krabbenborg

77/710, Annemijn

Coen Teger t

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in beslo-
ten kring plaatsgevonden.

Thuis liever geen bezoek.

Domineesteeg 18
7261 AS Ruurio

27-05-'85 "7?7e heat will go on"

Mflp>AN
Ik zal je oncettend missen.

19-11 -'98

Dick

Voor ons bedrijf aan de Handelsweg 6
te Vorden vragen wij:

jonge enthousiaste
medewerkers m/v

voor inpakwerkzaamheden.

Sollicitaties alleen schriftelijk.

'groothandel
in bloemen en planten

Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

op maandagavond
30 november! 998

Leefh'/d v(l|||i||pf 65 /aar.

HefSuur

Cadeautje
van de Keurslager

hacheevlees -
per 500 gr. 500 gr. uien gratis f

rundvleessalade,
kalfsconfetti, 700 gr. fc~ per 700 gr.

gekookte worst, A98
700 gr. " varkenslappen,
katenspek, 4 59

T98

O89

700 gr. 1
l^LJmf^^

cordon bleus, Iflöö filet american,
4 stuks l W 100 gr.

Keurslager

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

"°™BK°°°WHFWi&*WBf^t0l^r^m?mM°°

Nu ook in Zutphen,
Warnsveld en Hengelo:
Internet via de kabel

itelGcorn
Snel
Onbegrensd
En... goedkoop

BINNENKORT OOK IN VORDEN

ff 49,95 per maand en geen bijkomende telefoonkosten
Aansluitkosten: f 50,-. Borg: f 50,-. Netwerkkaart vanaf f 70,-

Informatie: www.tebenet.nl. Marspoortstraat 24 (0575) 585200
In Hengelo ook bij Expert Arendsen

E
EEKMARKR

9,95
9,95
9,95
4,95

2 Cyclamen

O 2 Kerststerren

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



I^EMEENTE B U L L E T I N

• Telefoon gteróeenfe; ̂ 575^ 55 74 74.
indmïagvanlOW-ll.Wuurmvdgens

donderdagvan 09.00-10.00 uuren volgens

i Afspraken kunt u tëiejvmsck maken ;

W&'qjfej^^
^$!fö|̂

Mir%^^

M Openingstijden bibliotheek;

^^^^^^^j^^jj^j^jj^-:\ .

H^BH^̂ ^̂ ^ü l̂'iî ^
t̂ PilH ̂ ^ BÜIiwi//;

u*ypP-JD omeninspectie 1998

Onlangs zijn de bij de gemeente Vorden in eigendom en beheer zijnde houtopstan-
den geïnspecteerd. De algemene indruk van het bomenbestand is goed. De nadruk
zal dit snoeizeizoen liggen op begeleidingssnoei en het snoeien van onderbeplanting.
Uit de inspectie blijkt dat afgelopen jaar een aantal bomen zijn gestorven. Deze wor-
den dit winterseizoen geveld. Daarnaast zijn er een aantal opstanden die om andere
redenen geveld worden, burgemeester en wethouders hebben de gemeente Vorden op
11 november 1998 vergunning verleend voor het vellen van de navolgende bomen
(daar waar geen herplant is aangegeven, slaat de herplant door de aanwezigheid van
andere bomen niet aan).

weg
Gazoorweg

Heij endaalseweg
Reeoordweg

Wientj esvoortseweg
Wiersserbroekweg
Kerkhoflaan

Schuttestraat

Bergkappeweg
Maandagweg
Sarinkdijk
Ruurloseweg
Schimmeldij k
Bleuminkmaatweg
Kiefskampweg
Deldenseweg
Boshuisweg
Strodijk
muziekkoepel
Groeneweg
Emmalaan
de Steege
houtwal Hoetinkh.
Brinkerhof
begraafplaats Vord.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunning aan aanvrager, daartegen een be-
zwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvrager is bekend ge-
maakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

IJZIGEN BOUWBLOK DORPSSTRAAT TE WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 6, lid 8, sub a.
van het bestemmingsplan "Wichmond 1994" vrijstelling te verlenen van het bepaalde
in artikel 6, lid 3, sub c. voor het wijzigen van het bouwblok op een perceel aan de
Dorpsstraat ongenummerd te Wichmond (bedrij fsgedeelte landbouwmechanisatie
bedrijf Arends ten westen van de Dorpsstraat) voor de bouw van vier woningen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
26 november tot en met woensdag 23 december 1998, voor belanghebbenden ter in-
zage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).

Eventuele zienswijzen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan burge
meester en wethouders worden kenbaar gemaakt.

boomsoort
eik
larix
berk
eik
berk
den
beuk
eik
eik
beuk

eik
am. eik
eik
berk
berk
wilg
berk
berk
linde
berk
berk
berk
eik
eik
populier
prunus
kastanje
kastanje
beuk
prunus
haagbeuk
acacia
beuk
TOTAAL

aantal
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
5
2
1
1
32
1
2
2
1
1
1
1
1
82

reden
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
dood
stam verrot
zware zwam
aantasting

kadastr.
L 101
L 455

ë456
13

B 1971
B 1971
B 1924
E 877
K 3314

^2952
stam ingescheurd K 2792
slecht
dood
dood
dood
slecht
dood
dood
slecht
scheef gewaaid
dood
dood
zwamaantasting
dood
kaprijp
slecht
slecht
slecht
overlast
dood
overlast
slecht
slecht

K 2792
F 2903
K 2456
D 1748
F 2903
K 2456
D 1748
M 1143
G 1390
F 2901
G 1426
N 121
S 72
L 211
K 4911
K 2764
K 2765
M 1034
K 5106
K 5106
B 2000
B 2000
TOTAAL

herplant
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

1 beuk
geen
leik
geen
geen
geen
geen
geen
geen
1 linde
geen
geen
geen
geen
geen
22 inl. eik
leik
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
26

mjÊjÊji.ÖDOOi

ENRICHTINGSVERKEER MOSSELSEWEG/WIERSSERBROEKWEG
(GED.) EN SCHUTTE STRAAT (GED.)

In verband met asfalteringswerkzaamheden sluit provincie Gelderland de
Ruurloseweg ter hoogte van Kranenburg vanaf maandag 30 november 1998 tot en
met vrijdag 4 december 1998 af. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer vanaf Ruurlo
omgeleid via Hengelo en vanaf Vorden via Lochem. Om verdere schade aan de ber-
men van de Mosselseweg, Wiersserbroekweg en de Schuttestraat te voorkomen wordt
in die week op gedeelten van die wegen éénrichtingsverkeer ingesteld.
Wiersserbroekweg, tussen de Schoneveldsdijk en de Mosselseweg, éénrichtingsver-

keer rich ting Mosselseweg.
Mosselseweg, tussen de Ruurloseweg en de Wiersserbroekweg, éénrichtings-

verkeer richting Ruurloseweg.
Schuttestraat, tussen de Hoge Slagdijk en de Bleuminkmaatweg, éénrichtings-

verkeer richting Bleuminkmaatweg.
Een en ander wordt met borden aangegeven. Bewoners aan die weggdeeelten worden
afzonderlijk op de hoogte gesteld.

'OOR NACHTVORST KANS OP VASTVRIEZEN INHOUD
AFVALCONTAINERS

Nu de tijd van de (nacht) vorst weer aanbreekt, kan de inhoud van afvalcontainers
vastvriezen. Dit probleem doet zich vooral bij de groene conatainers voor . De inza-
meldienst schudt de containers een aantal keren extra, maar als de inhoud echt vast-
zit gaat het er niet uit!

tips tegen vastvriezen:

- zet bij vriezend weer de (groene) container 's avonds onder een afdak of in de
schuur.

- goor o min mogelijk bladafval in de container, dit vriest makkelijk vast.
- zet de container zo mogelijk vlak voor de lediging aan de weg, zeker niet de avond

ervoor;
- de speciale papieren zakken helpen ook bij het voorkomen van vastvriezen.

Het opvolgen van deze tips geeft geen garantie dat het altijd goed gaat.

Burgemeester en wethouders willen de gemeente Vorden een kapvergunning verle-
nen voor het vellen van 34 ropulieren langs de zuidzijde van de Baaksebeek tussen de
Nieuwstad en de Horsterl^B|p. De bomen laten regelmatig zware takken vallen en
zijn feitelijk al jaren kaprij^Reden waarom de bomen er nog staan is de grote land-
schappelijke waarde en het feit dat het vellen, door de aanwezigheid van de beek, een
lastige klus is. Het waterschap Rijn en IJssel gaat de bodem van de Baaksebeek sane
ren. De voorbereiding van dit project is in een vergevorderd stadium en men verwacht
in mei 1999 te kunnen starten met de uitvoering. Populieren zijn geen toekomstbo-
men. Alhoewel de bomen de komende jaren niet direct om zullen vallen hebben ze
hun langste tijd wel gehad. Omdat de het waterschap met groot materieel in de beek
aan het werk gaat (en er werkstroken e.d. gemaakt moeten worden) is dit een uitste-
kend moment om de populieren te vellen. De vellingswerkzaamheden zijn goed in de
werkzaamheden van het waterschap in te passen. Burgemeester en wethouders wil-
len linden herplanten

Tot 4 januari 1999 kunt u uw zienswijze kenbaar maken door:
- een schriftelijke reactie te richten aan burgemeester en wethouders van Vorden,

postbus 9001, 7250 HA Vorden;
- uw reactie mondeling weer te geven aan de medewerkers van de afdeling gemeen-

tewerken (in de boerderij).

31 VELLEN LIJSTERBESSEN LANGS HET HOGE TUSSEN DE BRINKERHOF
ENDERONDWEG

Burgemeester en wethouders willen de gemeente Vorden een kapvergunning verle-
nen voor het vellen van 31 lijsterbessen langs de noordzijde van Het Hoge tussen de
Brinkerhof en de Rondweg. Deze bomen doen het de laatste jaren steeds minder goed.
Dit jaar zijn de meeste van deze bomen nauwelijks in het blad gekomen en verbete-
ring van de gezondheidstoestand van deze bomen verwacht het college niet.
Burgemeester en wethouders willen eiken herplanten. De eiken sluiten aan bij een
groepje eiken aan de overzijde van de weg en vormen tevens een goede overgang naar
het buitengebied

Tot 4 januari 1999 kunt u uw zienswijze kenbaar maken door:
- een schriftelijke reactie te richten aan burgemeester en wethouders van Vorden,

postbus 9001, 7250 HA Vorden;
- uw reactie mondeling weer te geven aan de medewerkers van de afdeling gemeen-

tewerken (in de boerderij).



ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN
17 november 1998:

BOUWVERGUNNINGEN
• plaats

A Biesterveld 4 en 6

B Biesterveld 12 en 14

aanvrager

E. de Greefen
A. Mulder

MJ. van Dijk en
M. Bergenhene-
gouwen

inhoud vrijstelling

bouwen dubbele woning
met garages

bouwen dubbele woning
met garages

C Wildenborchseweg 19 G.J. van Ark verbouwen stal tot
logiesgebouw

bestemmings-
plan

D Biesterveld 45 RAM. Waanders bouwen woning met hoogte
garage/carport

E Vierakkersestraatweg HJ. Rietman
45, Vierakker

KAPVERGUNNINGEN
plaats

F Schoolhuisweg

Rectificatie:
de Horsterkamp 6

Koekoekstraat 12,
Vierakker

aanvrager

LH. Wiltink

mw. C. Quarles
van Ufford-Loeber

G.W. Zomer

bouwen garage/
berg-ruimte

inhoud

hoogte

herplantplicht

vellen 23 populieren

afzetten en dunnen 400 m2 hourwal

afzetten en dunnen 27 are houtwal

OVERIGE VERGUNNINGEN
plaats aanvrager

Stationsweg 6 V.O.F. Weenk-ter Maat

inhoud

minikerstmarkt en plein-
festijn en afsteken sier-
vuurwerk

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.

EUGD VAN VORDEN, VERDIEN TWEE KWJ^fES PER INGELEVERDE
KERSTBOOM

Op woensdag, 6 januari 1999 tussen 13.30 en 16.30 uur bestaat voor jullie de moge-
lijkheid om kerstbomen in te leveren bij de gemeentewerf aan Het Hoge en op het
feestterrein in Wichmond. Met deze inzameling leveren jullie een bijdrage aan ver-
mindering van de afvalberg. De kerstbomen worden na versnippering hergebruikt in
bijvoorbeeld plantsoenen en dat is een goede zaak vo(^^et milieu. Dit jaar nam het
aantal ingenomen bomen met 81 toe tot 434. Het moeren er komend jaar nog meer
worden. Kunnen wij op jullie medewerking rekenen ? In Kranenburg hebben wij de
inname vanwege beperkte aanlevering in de afgelopen jaren helaas moeten beëindi-
gen.

De resultaten van de afgelopen jaren: 1996 - 585
1997 - 353
1998 - 434

NZAMELEN FLESSEN EN POTTEN

De voetbalvereniging Vorden zamelt op zaterdag 2 januari 1999 tussen 09.00 en 14.00
uur in de bebouwde kommen Vorden, Wichmond en Kranenburg weer lege flessen
en glazen potten in. Met een geluidswagen ondersteunen zij deze actie.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT
Algemene wet bestuursrecht art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

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

ligt met ingang van 27 november tot en met 24 december 1998, ter inzage het ont-
werp-besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

Barendsen Vorden B.V.
Zutphenseweg 15
7251 DG Vorden

adres van de inrichting: bedrijventerrein Werkveld Oost

om: een oprichtingsvergunning voor een constructiebedrij f

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden mét toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de ver-
gunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend
vóór 25 december 1998. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als in-
diener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tege-
lijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen
kunnen op verzoek worden ingebracht tot 25 december 1998.

Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 27
november tot en met 24 december 1998 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

1. de heer J.H.M. E d - d t , Wilhelminalaan 4, 7251 EN Vorden, voor het van toepas-
sing worden van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer op een reeds
opgericht houtbewerkend bedrijf, op het perceel Ambachtsweg 11 te Vorden;

2. Barendsen Vorden B.V., Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden, voor het oprichten van
een doehet-zelfbedrijf, op het bedrijventerrein Werkveld Oost te Vorden;

i Renen een melding (artiRel 8.19, lid 3) van:

3. de heer G. Schuerink, Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden, voor het aanleggen van
een speelplaats voor het ontsmetten van veewagens, op het perceel Enzerinckweg
10 te Vorden.

De aanleg genoemd in de melding onder punt 3 heeft geen dan wel uitsluitend gun-
stige gevolgen voor het milieu.

EEN BETER MIL
BEGINT BIJ JEZELF,

oh Aha! Ext raat j
||ifp||iî P||:j ^^ij^^9^^^ Cotes du Rhone
M|||î i:; Ulffïiiir iWWft l j«.5J vtllage0,75 liW van 9,95 voor 4yiliS

KMk Sinaasappelsap Boerenkool
i;: • .. *f|*ïö:: /;:,(̂ nt:::̂ ikl̂ rJ00-;gsî  r?--T: p

met
3h
3 liter var

Witte en Tarwe
bollen en puntjes « QQ
6 siutö, van 1,79 voor l p£Sf

Ook dat ÏS Albert Heijn Molenhoek, de winkefhoek van Hengelo
Tel.: (0575)46 1205



Geopend wo. t/m zo. van 11.00 tot 20.00 uur

Hengeloseweg 14, 7251 PE Vorden
Telefoon (0575) 55 41 95, Fax (0575) 55 38 65

SCHAATSEN
informatie- en demonstratie-avond

27 november a.s. om 20.00 uur
slijpen • onderhouden • voorlichting materiaal

(11 december a.s. langlauf-informatie-avond)

In de winkel van

free-wheel
Zutphenseweg 8, Vorden

Tel. (0575) 55 42 28

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK/
WANDERS

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67

H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Verzorging financiële administratie
midden- en kleinbedrijf

alsmede agrarische sector

Mineralenadministratie
Loonadministratie

Samenstellen jaarstukken en
tussentijdse rapportage

Verzorging alle belastingzaken

Deskundige adviezen

Bedrijfsbegeleiding

Aangesloten bij:
Fiscount Adviesgroep / Ned. College van Belastingadviseurs

Federatie Adviserende Beroepen

f**g Tonny Jurjtëris

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO TEL/FAX (0573) 45 11 61

V.O.F, klompenfabriek

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service
en messcherpe prezen

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

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen vanaf f 25,-
• laarzen
• werkschoenen vanaf f 65,-
• werkkleding + pantoffels

't Past als bast, eigen fabricage

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

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

v.o.f.

o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

iem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

rden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

entree f2,50
Zaterdag 5 december:

Sinterklaasbuffet
f29,50

(kind tot 6 jaar gratis, l kind per volwassene)

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL /orden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Vraag niet hoe het kan,
maar profiteer
er van!

1O kilo hamlappen
1O kilo karbonade
1O kilo gehakt h.o.h.
1O kilo verse worst grof/fijn
1O kilo speklappen
5O kilo x f 6,- =

f300,-

BULTEN
V E E - EN V A R K E N S H A N D E L

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

SUPER-
HOOFDP

DOE MEE!
De actie loopt t/m 5 december

KOOPAVONDEN:

Woensdag 2 december tot 21.OO uur

Donderdag 3 december tot 21.OO uur

Vrijdag 4 december tot 21 .OO uur



FINDLATfKS
WHISKY

VAN 3295

VOO* 2895

LTK VAN 2195
VOO* 1995

L7* VAN 2195
VOO* 1995

70CL VAM 2245

VOO* 1995
ISOLABtUA

MANM*IMETTO
70CL VAM 2495

SUPf**Of*€N-
NfUTJf

70CL VAM 2295
VOO* 1995

5*OCKS
VOO* 1995
i- 5 *OCKS

TIKAMISU

70CL VAM 2395
VOO* 1995
i- 5 *OCKS

Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Telefoon (0575) 55 27 13Dorpsstraat 18

Aanbiedingen geldig tot en met 5 december 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

STICHTING
VOB
organiseert een lezing over

DE LEUKE DINGEN
VAN HET WONEN

op maandag 30 november
in de bibliotheek
Aanvang 20.00 uur. Toegang f 5,-
(leden van de Stichting VOB hebben gratis toegang)

Woensdag 25 november KINDERMIDDAG
13.30-16,30 uur

Woensdag 25 november

Donderdag 26 november

Vrijdag 27 november

Zaterdag 28 november

Zondag 29 november

Openingstijden:
maandag 11.30-22.00 uur

woensdag 11.30-22.00 uur
donderdag 11.30-22.00 uur

de kinderen schfninken. -|
Funnybox 4,95

Kipcorn gratie bij portie patat

Kroket gratis bij portie patat

Fr ikandel gratis bij portie patat

AFHAALMENU ACTIE
SCHNÏÏ2& + POMMES FRITES
+ MAYO + RAUWKOST
+ APPELMOES 7,OO

Ustaart gratis
bij minimale besteding van 15,00

vrijdag 11.30-24.00 uur
zaterdag 11.30-22.00 uur
zondag 11.30-22.00 uur

KWALITA
S T I C H T I N G EIUENDE C A F E T A I I A ' S

,®e

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 0575-554355 - Fax 0575-553260

"lap |~lrornp |van Hofif
N O T A R N

VERHUISBERICHT

Onze vestiging in Hengelo groeit vojKpoedig. Dat maakt

het noodzakelijk te verhuizen naar een locatie die ruimer

is en makkelijker bereikbaar. Die locatie hebben wij

gevonden aan de Spalstraat, de hoofdstraat van Hengelo.

Vrijdag 27 november aanstaande is het zover.

Die dag zijn wij gesloten, maar maandag 30 november

1998 zijn wij bereikbaar in onze nieuwe behuizing aan

de Spalstraat, hoek Tramstraat.

Ons (bezoek) adres wordt dan:
Tap Tromp van Hoff notarissen

Spalstraat 41
7255 AB Hengelo (G)

De nummers voor onze telefoon, fax en postbus blijven gelijk.

Correspondentieadres: Postbus 34 7255 ZG Hengelo (G)
telefoon: 0575 - 468 568 fax: (0575) 463 462

BEHANGSTOMER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Actie
'zuinig
stoken

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 09 november t/m
zondag 15 november 1998.

Bij een
jiarverbruik
van:

800 m}
1000 m}
1200013
1400 m3
1600 rr>3
1800013
zooom}
22 oom)
2400013
2600013
2800013
3000013
3300013
3600013
3900013
4200013
4500013
5000013
5500013
6000013

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week va n:

20013
26 013
31 m3
36013
41013
46 013
51013
56013
61 013
66 013
72013
77m3
84013
92013

100013
107013
-15013
128013
141 013
153013

en een totaal
streefver-
bruik sinds
i november
'98 van:

42013
53 "13
64013
74013
84013
95013

105013
116013
126013
137013
148013
158013
174013
190013
206 m3
221 013
237013
264013
290013
316013

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aao de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gamog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800 - 1548

'N UITGESLAPEN ADVIES
VOOR AKT/EVE MENSEN

ÏI*

Rijksstraatweg 39, Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrff- glas in lood otelier

""«MLS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Zilveren jubüeumvoorstellingen slecht bezocht:

Matige belangstelling Krato
Grote en gezellige, overdekte kerstmarkt:

29 november kerstmarkt

De belangstelling voor de jubileum-
uitvoering 'Een beeld van een man'
van de Kranenburgse toneelvereni-
ging 'Krato' was zeer matig. Bij de eer-
ste voorstelling op vrijdagavond 20
november bij Gasterij Schoenaker za-
ten er maar slechts dertig bezoekers
in de zaal. Op zaterdag waren er tach-
tig mensen naar de jubileumuitvoe-
ring van 'Krato' komen kijken. Voor
de Kranenburgse toneelvereniging
een flinke tegenvaller. Als mogelijke
oorzaak noemde regiseuse Nel Ro-
denburg in haar openingswoord op
vrijdagavond de wegopbrekingen
rondom Gasterij Schoenaker. "Afgelo-
pen maandag was Gasterij Schoen-
aker helemaal van de buitenwereld
afgesloten en niet eens meer met de
auto te bereiken. Alles bij elkaar ben
ik dan ook blij dat u de weg naar
Gasterij Schoenaker toch heeft weten
te vinden", aldus Nel Rodenburg.

Het had zo mooi kunnen zijn. Vorig jaar
startte toneelvereniging 'Krato' naast de
zaterdagavond- ook met een vrijdag-
avondvoorstelling. Beide toneeluitvoerin-
gen werden toen zeer goed bezocht. In
het kader van het zilveren jubileum was
het leuk geweest als de zaal dit jaar op
beide avonden tot de nok toe gevuld zou
zijn. Wat dat betreft kwam toneelvereni-
ging 'Krato' dus bedrogen uit. De spelers
trokken zich weinig aan van de halfvolle
zaal. Met name Marjan Zweverink en
Nico Lichtenberg zetten een een perfec-
te rol neer. Marjan Zweverink speelde op
overtuigende wijze de rol van barones
Van Heugaveld de Boude en Nico
Lichtenberg had als de onnozele tuinj on-
gen Dicky gelijk vanaf het begin de la-
chers op zijn hand.

In het eerste bedrijf van het blijspel zit de
barones te wachten op het levensgrote
beeld van Napoleon dat elk moment kan
arriveren. Op diezelfde dag neemt ze
Josefien (Wilma Nijenhuis) en Janus
(Herbert Rutgers) aan als nieuwe perso-
neelsleden. Het eerste klusje waarmee
deze worden opgezadeld is het plaatsen
van het beeld op de sokkel in de werkka-
mer van de barones. Het mag duidelijk
zijn dat dit niet zonder slag of stoot ge
beurt. Sterker nog: bij het binnendragen
van de koffer waar het beeld inzit, strui-
kelt Janus over de sokkel en laat hij de
koffer vallen met als gevolg dat het beeld
kapot is. Om beide niet meteen ontsla-
gen te worden, stelt Josefien aan Janus
voor om de klera^ran Napoleon aan te
trekken en tij deBJPzelf maar op de sok-
kel te gaan staan zodat niemand wat
merkt. Het mag duidelijk zijn dat hier-
mee de basis gelegd is voor het blijspel
'Een beeld van een man'.

Het zilveren ju^Pimweekend van to-
neelvereniging 'Krato' werd zondagmid-
dag afgesloten met een reünie bij
Gasterij Schoenaker. In totaal kwamen
zestig mensen het bestuur van 'Krato' fe-
liciteren met het 25-jarig bestaan. Ook op
deze middag werd het blijspel 'Een beeld
van een man' weer opgevoerd. Volgens
voorzitter Herbert Rutgers van 'Krato' is
het heel goed mogelijk dat de matige be-
langstelling van de vrijdag- en zaterdag-
avond ook hiermee te maken had. "De
meeste mensen die op de reunie waren,
ontbraken natuurlijk vrijdag- en zater-
dagavond. Je gaat niet twee keer naar het
blijspel kijken. Alles bij elkaar zijn deze
drie voorstellingen misschien net even
iets teveel van het goede geweest", aldus
Herbert Rutgers.

't Beeckland weer in de slag
om Codename Future Award
Leerlingen van de derde klassen van
CSG t Beeckland te Vorden, nevenves-
tiging van Het Ulenhofcollege, zijn
weer hard aan het werk om een
Codename Future Award in de wacht
te slepen.

Codename Future is een landelijk pro-
ject. Leerlingen in het voortgezet onder-
wijs proberen een plan te verzinnen dat
voor hen, nu of in de toekomst een veili-
ge, gezonde samenleving waarborgt. Al
sinds september zijn de leerlingen tij-
dens de maatschappijleerlessen bezig
met het project. In groepjes van drie of
vier leerlingen werken ze aan hun plan-
nen.
Woensdag 25 november vindt de verkie-
zing plaats van de beste drie plannen.
Deze drie plannen worden vervolgens in
Duiven opnieuw gepresenteerd. In
Duiven komen ook de winnende leerlin-
gen van 10 andere scholen uit de provin-

cie bij elkaar. Het plan dat de grootste
maatschappelijke waarde en de beste
kans van slagen heeft, wordt beloond
met de Codename Future Award. Dit is
een geldprijs van f3000,-. Het winnende
groepje leerlingen kan het geldbedrag
gebruiken om het projectplan tot een
goed einde te brengen.
Op 't Beeckland oordeelt een deskundige
jury over de plannen van de leerlingen.
Zoals gebruikelijk wordt er een jury-lid
van buiten de school uitgenodigd. Dit is
om de objectiviteit te waarborgen. Dit
jaar is het ere jury-lid Martine Letterie.
Zij is schrijfster van historische kinder-
boeken. Enkele titels van haar boeken
zijn: "Het schorriemorrie van de Pruk",
"Ver van huis" en "De leeuw is los".
In de voorgaande twee jaren hebben leer-
lingen van 't Beeckland een Award ge
wonnen. Te oordelen naar hun enthou
siasme willen de leerlingen er dit j aai
weer een aan toevoegen.

Het duurt niet lang meer, of de kerst-
dagen staan voor de deur. Misschien
zit u al vol ideeën hoe u die feestda-
gen gaat aankleden, misschien wilt u
hier of daar nog leuke ideetjes op-
doen. Breng dan in ieder geval op
zondag 29 november een bezoekje
aan hotel "Meilink" in Barchem. Daar
wordt in een prachtig decor voor een
warme en oergezellige kerstmarkt
gezorgd. Honderden lichtjes, vele
fraai versierde kerstbomen en gezelli-
ge muziek zetten de zalen "Meilink"
in volledige kerstsfeer, die de naam
"Kerst-S-Feer" heeft meegekregen.
Een Kerstfeest voor jong en oud, alles-
zins een bezoekje waard.

Er is veel te zien, te proeven en te koop.
Het weer speelt deze dag geen enkele rol,
want in de verwarmde zalen is het goed
toeven. De bezoekers zullen er tal van
kraampjes aantreffen, er is voor elk wat
wils. Natuurlijk is er volop aandacht voor
kerststukjes (vervaardigd door een
bloembinderij) en kerstboomversiering,
zoals onder andere prachtige kerstballen
en natuurversieringen. Voor vlijtige han-
den zijn er tal van dingen om leuke kerst-
versieringen zelf te maken, bijvoorbeeld
van kartonnage en stofjes met kerstmo-
tieven. Er worden diverse demonstraties
gegeven, zodat u thuis vlot aan de gang

kunt gaan. Naast een echte Engelse
"High Tea", die 's middags wordt geser-
veerd, zijn er nog tal van heerlijkheden
te proeven en te koop. Zo worden lekkere
hapjes voor de feestdagen gepresenteerd
door een boter- en kaasboerderij, die te-
vens een keur aan kerstpakketten zal to-
nen waarmee u zakenrelaties kunt ver-
wennen. Op het podium zal voor u optre-
den het trio "Under the mistletoe".
Natuurlijk ontbreken de midwinter-
hoorns met blazers niet. U zult in hun
hoek kennis kunnen maken met oude
tradities en gebruiken. Buiten staat de
kerstman voor u klaar met een arreslee.
Ouders en kinderen worden uitgenodigd
een ritje door Barchem in de schitteren-
de omgeving te maken.
Er is ook aan de mannen gedacht. Door
een audio- en videospecialist wordt een
primeur geshowd. Hotel "Meilink" zorgt
voor warme chocolademelk, Glühwein
en heerlijke warme Apfelstrudel.
Kortom, Kerst-S-Feer is een gezellige
kerstmarkt, die geopend wordt om 11.00
uur en tot 17.00 uur duurt. Het eerste uur
is bedoeld voor minder validen, mensen
die slecht ter been zijn en voor rolstoel-
gebruikers.
Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang
gratis. Iedereen is van harte welkom.
Laat u zich verrassen in deze sfeervolle
omgeving.

INGEZONDEN MEDEDELING
HUI I I S VI.KAN'I'WOOKDINC, VAN Dl KI l>/\( III

HUISVESTING VW
Sinds de VW Vorden in 1991 haar huidi-
ge zelfstandige vestiging betrok is de om-
vang van haar dienstverlening bijna ver-
zevenvoudigd.
Jaarlijks worden meer da^D.OOO inlich-
tingen en transacties afge^Bckeld via ba-
lie, telefoon en post. Ook het servicepak-
ket heeft - mede onder invloed van de
landelijke ontwikkelingen - een uitbrei-
ding ondergaan die niemand zich in
1991 had kunnen voorstalen. Deze op
zichzelf verheugende onwikkelingen
brachten een aantal onvermijdelijke con-
sequenties met zich mee.
De nodige uitbreiding van apparatuur,
computer(s), copiëerapparaat e.d. ging
samen met een dusdanige verbreding
van het assortiment drukwerken en arti-
kelen dat de ruimte waarin onze mensen
hun werk moeten doen al heel gauw be-
gon te knellen.
De beschikbare werkrumte, een ca. 25
m2 groot houten gebouwtje, was al bij de
start aan de zeer krappe kant. Door de
jaarlijkse toename van activiteiten, mid-
delen en voorraden is de situatie inmid-
dels nagenoeg onhoudbaar geworden.
De noodzaak om op drukke dagen extra
personeel in te zetten gevoegd bij de ge-
geven temperatuurcondities zorgt voor
het nodige extra ongemak.
In de achter ons liggende jaren hebben
wij bij elke zich voordoende gelegenheid
aandacht gevraagd voor onze ruimte-
nood. Helaas, afgezien van een enkele
vrijblijvende sympathiebetuiging, is met
onze noodsignalen nooit iets gedaan.
Wij denken dat het toerisme voor Vorden
een uitermate belangrijke en onmisbare
bedrijfstak vormt die veel meer aandacht
waard is dan er tot dusver aan geschon-
ken werd.
Wij roepen nu iedereen in Vorden op om
mee te denken en mee te werken aan het
creëren van een voorziening die ons de
ruimte geeft om onze taken in de nood-
zakelijke omvang efficiënt uit te voeren.
Gelet op wat in naburige gemeenten in
dit opzicht wél mogelijk blijkt denken
wij dat er met wat meer actieve samen-
werking ook in Vorden kansen liggen.
Wij willen graag kennismaken met uw
voorstellen en suggesties via Postbus 99,
7250 AB Vorden, of telefonisch via ons se
cretariaat: 0575-551186.

Namens het bestuur van de VW Vorden,

Drs. H. Wullink
Wnd. voorzitter

Carnavalsoptocht
Na het Prinsenbal van zaterdag 14 no-
vember is carnavalsvereniging De
Deurdrajers druk bezig met de voorbe-
reidingen van 'het grote carnaval' van fe-
bruari. Evenals de voorgaande jaren is er
weer een carnavalsoptocht. Deze heeft
plaats op zaterdag 13 februari. Deelne-
mers kunnen zich nu reeds opgeven bij
Ronny Kramp (55 31 37) of Erwin
Hiddink (55 33 10).

Blijspel 'De Hinderwet*
De afdeling Vorden-Warnsveld-Zutphen
van de GLTO, de afdeling Warnsveld van
de Plattelandsvrouwen en de CPB afde
ling Warnsveld voeren woensdagmiddag
25 november en vrijdagavond 27 novem-
ber het blijspel 'De Hinderwet' op in zaal
'De Boggelaar'.
Voor veel mensen in de agrarische sector
zal het woord 'Hinderwet', de voorloper
van de huidige milieuvergunning geen
al te beste herinneringen oproepen. Het
blijspel laat zien hoe met deze hinder-
wet in sommige boerengezinnen wordt
omgesprongen.

Wisselink wint
HerfctritVAMC
De Herfstrit (Orientatierit) welke de
VAMC 'De Graafschaprijders' zondag-
middag organiseerde, werd in de A-
Klasse gewonnen door W.D. Wisselink
uit Ruurlo. De rit, met start en finish bij
Gasterij Schoenaker, had voor de deelne
mers in de A- en B-klasse een lengte van
60 kilometer. Voor deelnemers in de C
klasse bedroeg de lengte 46,8 kilometer.
De rit was uitgezet door Bert Regelink en
Harm Cortumme. Tijdens het uitreke-
nen van de controlekaarten werden de
deelnemers bezig gehouden met het spe
len van enkele 'rondjes' bingo, waarvoor
leuke prijzen beschikbaar waren gesteld.
De Herfstrit betekende de voorlaatste
orientatierit van het jaar. De laatste rit
vindt plaats op zondag 13 december
(Pannekoekenrit).
De utislagen waren als volgt: A-Klasse:
WD. Wisselink, Ruurlo 64 strafpunten;2
J.Luiten, Hengelo 66; 3 L. Kolkman,
Wezep 92; 4 PJ. van Huffelen, Epe 120
strafpunten. B-Klasse: l G. Siemes,
Zutphen 150; 2 G'J. te Veldhuis, HaÜe
184; 3 LLelieveld, 't Harde 205;4 J.van
Wijk, Hoogeveen 215.
C-Klasse: l R. Ehrhardt, Hoogeveen 31 ; 2
B.Hartman Oldeberkoop 60; 3 G.van
Veldhuizen, Vorden 93; 4 R.Drenth,
Gieten 124 strafpunten.



C/l a li
Bij Edah kunt u voor al uw dagelijkse boodschappen terecht. -̂ •MM

En we doen er alles aan om het winkelen voor u aangenaam te maken.
Daar hoort ook bij, dat we ons best doen om u zeer scherpe prijzen aan te bieden.

Op dinsdag 1 december van 18.00 tot 20.00 uur is er een

gezellige
Sint en Piet-avond

waarbij de kinderen onder genot van een hapje en een
drankje spelletjes kunnen doen.

Wie maakt
de leukste stoomboot?

Er zijn leuke prijsjes mee te verdienen.

Tevens kunnen de kinderen tot 11 jaar hun

schoentje brengen
en wel van maandag A november tot en met

maandag 30 november.
Deze schoentjes kunnen de kinderen dus op

dinsdag 1 december ophalen.

Hopend op een grote opkomst,
het Eda n-team

Ikga
voor
Edah!

«_ j

Edah Servicelijn
maandag t/m vrijdag

tf van 9 tot 12 en van
,'%. 2 tot 5 uur kunt u

gratis bellen met
Dnze service-afde-

r,,tt
v ling. Daar kunt u
ook terecht voor het

;es van de Edah bij u in
de buurt.

BOTTERMAN
Raadhuisstraat 53 • Hengelo (Gld) -Telefoon (0575) 46 20 00

Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur
vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur

De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.
Edah is er nu ook op internet: http://www.edah.nl

PARADE Pa ra do r
Leverbaar in
4 kleuren.
Ook verkrijgbaar in
500 cm breed

DE KLEUREN VAN PARADE MOET JE VOELEN

interieuradviseur.

de woonwinkel van Warnsveld'

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

Bij de
'Woonwinkel van Warnsveld'
ligt tijdens de
Sint Nicolaasactie
bij aankoop van f 25,-

een leuke
attentie klaar

De actie loopt

vanaf

19 november

tot en met

5 december

interieuradviseurm
*J *^

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

SNIKKERS

Muziek: Q-Select
French Kiss
Swinging Mozart

Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

'60 jaren band
'70 en '80 jaren
super party t r io

Country en Caribische groepen

Tevens: Geluid- en l i ch tve rhuu r
DECORS (Sixties en Count ry)
Par ty tenten

Tel.: 038 - 46 62 467 / 06 - 53 35 22 90

jfUTORUlT

• :

uw eigen rsco

specialist in autoruiten

Rijksstraatweg 91, Warnsveld, Tel: 0575 - 57 24 94.

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

RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS



Martine Letterie signeert

Kinderboekenschrijfster Martine Letterie uit Vorden signeert zaterdagmiddag 28 no-
vember bij de Bruna aan de Raadhuisstraat. Onlangs kwam haar boek 'De leeuw is
los!' uit. Dit boek is bedoeld voorkinderen van zeven jaar en ouder. Eerder schreef de
39-jarige Vordense schrijfster de kinderboeken Ver van huis' en 'Het schorriemorrie
van De Pruk'. Zie ook advertentie.

Nieuwe jacks voor jeugdleiders

Makelaarskantoor Pelgrum uit Vorden heeft de jeugdleiders van SV Socii voorzien
van een nieuw coachingjack. Samen met de heer H. Pelgrum gingen de jeugdleiders
op de foto.

het overwicht in de wedstrijd gevonden
en konden ze de vierde set redelijk ge-
makkelijk met 5-15 binnenhalen. Mede
door onze fanatieke, vaste supporters en
een goed wisselbeleid kon Dash 2 deze
dag met 3 punten naar huis.

Volleybal

SET UP '65 2 - DASH 2 1-3
Afgelopen zaterdag hebben de dames
van Dash 2 uit gespeeld tegen Set Up '65
2 uit Ootmarsum.
Aangezien beide ploegen in de bovenste
laag van de competitie meedraaien,
werd verwacht dat het 'wel eens een pit-
tige wedstrijd kon worden'. Dit was ook
zeker het geval. Allebei de teams hadden
zich goed voorbereid en waren van plan
zich voor 120% in te zetten. Het ging dan
ook de hele wedstrijd gelijk op. De eerste
set begon gespannen, aangezien beide
teams elkaar nog een beetje moesten af-
tasten, zoals "waar zitten de gaten en wie
heeft een slechte pass?". Het ging hard
tegen hard. Uiteindelijk won Dash deze
set met 12-15.
De tweede set ging als de eerste, alleen
wisten in deze set de dames van Set-Up
de winst naar zich toe te halen. Dit ein-
digde met 15-12. Toen hadden ze allebei
l set gewonnen en was het dus bepalend
wie de derde set zou pakken, want die
ploeg had het eerste punt in handen. De
derde set eindigde als een regelrechte
'thriller' met 16-17 voor Dash, toen
Wilma Wolters deze met een killer-op-
slag uitsloeg.
Hiermee hadden de dames uit Vorden

UITSLAGEN
Heren eerste klasse: Dash l - DVO l 1-3;
Heren derde klasse: Dash 4 - Sparta 2 1-3;
Dames derde div. Dash l - AA stad 1-3;
Dames derde div. Set Up '65 2 - Dash 21-3;
Dames eerste klasse Dash 3 - Sparta 2 3-2;
Dames tweede klasse Dash 4 - GIVO '92 0-
3; Dames derde klasse Avanti 4 - Dash 5 3-
0.
Meisjes A Dash Al - Longa '59 Al 3-1;
Meisjes B Avanti BI - Dash BI 1-3; Meisjes
Cl Avanti C2 - Dash Cl 0-3; Meisjes C2
Avanti C3 - Dash C2 0-3; Jongens C3 -
Dash C3 - Longa '59 C3 3-1.

PROGRAMMA
Heren eerste klasse Vios Beltrum l - Dash
1; Heren tweede klasse Dash 2 - WSV 1;
Heren derde klasse VYV l - Dash 4;
Dames derde div. Longa '59 2 - Dash 1;
Dames derde div. Dash 2 - DVO; Dames
eerste klasse KSV l - Dash 3; Dames twee
de klasse SV Harfsen l - Dash 4; Dames
derde klasse Dash 5 - DVO 4; Dames der-
de klasse Dash 6 - WSV 2; Dames vierde
klasse Dash 7 - Willems gemini 4; Meisjes

A Reflex Al - Dash Al; Meisjes B Dash BI -
Side Out BI; Meisjes Cl Dash Cl - Side
Out Cl; Meisjes C2 Dash C2 - WSV C2;
Jongens C3 - SV Halle Cl - Dash C3.

Voetbal
PROGRAMMA V.V. VORDEN
Vorden Dl - Dierense Boys Dl; AZC D4 -
Vorden D2; Vorden El - Warnsveldse Boys
E2; Vorden E2 - Be Quick E3; Oeken E2 -
Vorden E4; Dierense Boys E3 -Vorden E5;
Vorden Fl - Warnsveldse Boys F2; Vorden
F2 - WHCZ F4; Gazelle Nieuwland F3 -
Vorden F3, Vorden Al - DVOV Al; Oeken
BI - Vorden BI; Vorden Cl - Steenderen
Cl, Vorden l - Eerbeekse Boys 1; Kilder 2 -
Vorden 2; Ernst 3 - Vorden 3; De Hoven 5 -
Vorden 5.

PROGRAMMA RA1TI
Avanti Twello 5 - Ratti 5; Almen Cl - Ratti
Cl, Ratti l - Diepenheim l; SHE 4 - Ratti
2; Vorden 6 - Ratti 3; Ratti 4 - Drempt
Vooruit 5; Dames l - Hoeve Vooruit 2.

Dierenshow
RESULTATEN PKVINTERSHOW DEN
BOSCH
Konijnen: Groot Lotharinger, H.Borgman
- Berenpas IxZG, IxG; Hollander, AJ.
Everink 2xG, IxZG; T.H. Jansen 2xG,
2xZG; Rode Nieuw Zeelander, G. Lense-
link 3xZG; Witte Nieuw Zeelander,
H.Verstege 3xZG, 5xG; Ned.Hangoor
Dwerg, H.v.Heerde IxG; Hoenders: Aseel,
H.v.Heerde IxG.

PEKLO LOCHEM
Grote Hoenders: Friese Hoenders,
AJ.Dijkstra IxF, IxZG; Welsumer, HJ.
Pardijs IxG; Orpington, HJJUetman IxG;
Leghorn Am. type, HJ.Rietman 4xZG;
Wyandotte, H.Berenpas 3xF, IxZG, 2xG;
Australorp, HJ.Rietman IxZG, IxG;
Mod.Eng.Vechthoen, H.v.Heerde 2xZG,
IxG; A
Dwerghoenders: Friese Hoe^^J.Dijkstra
IxF; Vorwerkkiïel, H.v.Heerde 2xZG, IxG;
Orpington, HJ.Rietman IxG; Wyandotte,
M.Klein Bramel 2xF, 2xZG; H.Berenpas
2xZG, IxG; HJ.Rietman 2xZG, IxG;
Amrocks, HJ.Pardijs 3xFj^kZG, 2xG;
Shamo, H.v.Heerde 4xZG^^lod. Eng.
Vechtkriel, H.v.Heerde 2xG.
Konijnen: Vlaamse Reus, HJ.Rietman
2xG; Comb. Dijkstra 4xF; Franse
Hangoor, J.F.H.Dekkers 2xF, 2xZG;
D.Kuiper 2xZG, IxG; Nieuw Zeelander
Wit, H.J.Rietman IxF, 3xZG; Rode Nieuw
Zeelander, G.Lenselink 2xZG, IxG;
EJ.Kamperman 4xZG, IxG; Alaska,
H.Pardijs IxF, 3xZG, IxG; Rex,
M.G.Lijftogt IxF, IxZG; Angora, Comb.'t
Welletje 2xF, 2xZG, 2xG; Tan, LJansen
4xF, 4xZG, 2xG; Hollander, H.J.Rietman
IxF, IxZG, IxG; AJ.Everink IxF, 2xZG,
2xG; T.HJansen 2xZG, IxG; Klein Zilver,
H.J.Rietman IxZG; Ned.Hangoor Dwerg,
H.v.Heerde 4xZG, IxG; J.RH.Dekkers IxF,
IxZG, IxG; DJ.Grobben IxZG, IxG;
G.Lenselink 2xG; Pool, T.HJansen IxZG;
GJ.Bierhof IxZG; Kleurdwerg, Wiebe
Franssen IxF, IxZG, IxG; G.J.Bierhof IxF,
IxZG; Cavia's: Comb.'t Wolletje IxZG,
3xG.

SPORT EN NUT BEEKBERGEN
Konijnen: Vlaamse Reus, R.Bruinsma
2xZG, IxG; Franse Hangoor, R.Bruinsma
IxF; J.F.H.Dekkers IxF, 2xZG; Rode Nieuw
Zeelander, H.Gosselink IxF, 2xZG, IxG;
Angora, Comb.'t Wolletje 4xZG, IxG;
Tan, L.Jansen 2xF, IxZG; Ned.Hangoor
Dwerg, J.RH.Dekkers IxF, IxZG;
J.Martens 2xG, IxZG; Kleurdwerg, Wiebe
Franssen IxZG, IxG; G.J.Bierhof 2xZG,
IxG.

DE IJSSELSHOW GORSSEL
Hoenders: Holl.Hoen, H.Rietman 2xZG;
Leghorn, H.J.Rietman IxF, 2xZG,* IxG;
Australorp, H.J.Rietman IxZG;
Mod.Eng.Vechthoen, H.v.Heerde 2xZG,
IxG; Vorwerkhoenkriel, H.v.Heerde
3xZG, IxG; Ko-Shamo, H.v.Heerde IxG;
Ikado Fazant, G.Berendsen IxZG, 2xG;
Lady Amherst Fazant, G.Berendsen IxF,
IxZG;
Konijnen: Vlaamse Reus, R.Bruinsma
IxF, 2xZG, IxG; H.J.Rietman 2xG; Groot
Lotharinger, H.Borgman-Berenpas 4xF,

IxG; Franse Hangoor, J.F.H.Dekkers IxF,
IxZG, IxG; W.HArends IxF, IxZG;
R.Bruinsma IxF, IxZG; Nieuw Zeelander
Wit, H. Bolwiender IxZG, IxG; HJ.
Rietman 2xG; H.Verstege IxZG, 2xG;
Californian, W.Hj\rends IxZG, 2xG;
Rode Nieuw Zeelander, H.Gosselink 2xF,
3xZG; H.Rietman 2xZG; EJ.Kamperman
2xF, 2xZG, IxG; Angora, Comb.'t
Wolletje IxF, 2xZG, 3xG; Tan, LJansen
3xF, IxZG; Hollander, HJ.Rietman 3xZG;
BJ.Looman 2xF, 2xZG; Rus, H.Verstege
IxZG, IxG; Ned.Hangoor Dwerg, C.
Lammers IxF, IxZG, 2xG; J.F.H.Dekkers
2xZG; J.Martens IxF, 2xZG; H.v.Heerde
IxZG, IxG; Kleurdwerg, Wiebe Franssen
IxF, IxG;
Cavia's: Comb.'t Wolletje IxZG, 2xG;
Duiven: Duitse Modena Gazzi, Silvia
Jansen IxF, 3xZG, IxG.

V o l l e b y a l

OPNIEUW VERLIES DAMES DASH l
Zaterdag trad het eerste vrouwenteam
van Dash aan tegen het Almelose
AAStad.
Het moge gezegd dat Dash beter speel-
de dan een week ervoor, maar van
groots volleybal was nog geen sprake.
De Vordense coach heeft overigens alle
vertrouwen in de groep en in een goed
resultaat voor het huidige seizoen,
waarin ruime handhaving op eigen
kracht nog steeds het doel is. Zaterdag
had daarvoor een goede basis gelegd
kunnen worden. AAStad stond met
drie punten onder Dash op de rang-
lijst; Dash had er vijf. "Een zes punten
wedstrijd dus. Bij winst drie verder los,
bij verlies een punt achterop". Helaas
voor de Vordense speelsters moest er
met het laatste resultaat genoegen
worden genomen (3-1).
De eerste set was er sprake van een re-
delijk gelijk opgaande strijd, via 1-5, 6-3
en 8-10 hielden de ploegen elkaar tot
10-10 in evenwicht. Daarna sprokkel-
den de gasten de laatste punten bijeen,
11-15 na 35 minuten volleybal. De wis-
sels welke Bosman in de eindfase van
deze set plaatste werden hem niet in
dank afgenomen door de betrokken
speelsters welke een onprofessioneel
gedrag toonden. Bij de setwissel werd
hierover dan ook een hartig woordje
gesproken. Het effect leek averechts te
werken. AAStad liep snel naar 0-6.
Tijdens de aangevraagde time out
maakte Bosman nogmaals duidelijk
wat er van het basiszestal werd ver-
langd. Dash veerde op en kwam langs-
zij of, zoals dat in wielertermen heet,
erop en erover. De Vordensen namen
het heft in handen; 8-6 en 9-7. De gas-
ten knokten terug, 11-13. Dash komt
langszij, 13-13. Het wordt 13-14 voor
AAStad; ongemeen spannend, maar
Dash weet de set in een service serie
van aanvoerster/spelverdeelsters Debby
Leferink naar zich toe te trekken met
16-14.
De derde set is ronduit slecht aan Dash
zijde. In 14 minuten prijkt er 4-15 op
het scorebord. Het vechtvolleybal uit
de tweede set heeft zijn tol geëist en er
staan geen verse paarden klaar om de
basis enige rust te geven. De vierde set
loopt Dash ook duidelijk achter de fei-
ten en de tegenstander aan. AAStad zit
nu goed in de wedstrijd en scoort naar
hartelust. "Zij kregen vleugeltjes. Wij
moesten knokken tegen een berg erva-
ring. We stonden behoorlijk te hakken,
maar hun blokkering stond steeds bij-
na perfect opgesteld, waardoor de bal
regelmatig terugspetterde op eigen bo-
dem. En waar de blokkering het afliet
weten deed de achterveld verdediging
de rest. Wijzelf daarentegen konden
met name blokkerend te weinig ant-
woorden vinden op de harde smashes
van AAStad".

Bloedafname-avond
Maandag 30 november wordt weer de
jaarlijkse bloedamameavond gehouden
van het Rode Kruis. De afname vindt
plaats in school 't Beeckland aan de
Nieuwstad 49 in Vorden. Iedereen van 18
tot 65 jaar is van harte welkom. Voor
meer informatie kunt u contact opne
men met de heer GJ. Brummelman: 55
17 01. Zie ook advertentie.
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om 7.00 uur moet je er m
als de kipften bij zijn... II

Morgana Slaapkamers is
zaterdagochtend 28 november
om 7.00 uur open. We ruimen dan
showroommodellen, kasten,
elektrisch verstelbare latten-
bodems, matrassen en box-
springs op onder het motto:
"Wie vroeg komt, krijgt de
hoogste korting"

...om 60% korting te
geselecteerde showro

Maar liefst 60% tussen
7.00 en 8.00 uur.
Daarna loopt de korting
langzaam af tot 40%
na 9.00 uur. Dus /et

de wekker, waarschuw
de haan en bepaal / e l f j e

voordeel. Uitslapen kan de
hele week nog.

pakken of>
ommodellen

Bekorting EEElkoiting
Bijvoorbeeld: Bedset (l60 x 200 cm) ind. 2 nachtkastjes met matglazen front/es
normaal f 2.395,-. Nu met 60% vroege-vogel-korting: f f\ jp /*

*"-- • • • - i Bijpassende 4-deurs kast,
.•'•••II normaal ƒ 2.875,-.

ƒ 958,-
Nu met 60% vroege-vogel-korting:

'"'•"••• ^5 ^^ ^ ƒ U 50,-
complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten organa
^- slaapkamers

"ERKEND

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

stijl -r- kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

Proefde sfeer van weleer
Een steeds wisselende collectie van glas,

aardewerk, antiek en curiosa.
Maar ook nostalgisch speelgoed

(blik & hout)

17

Kerkstraat 17
: Hengelo (Gld.)

Pi0575) 46 50 17

MP
• Wij zijn een all round vakbedrijf dat u deskundig

adviseert
• Van onderhoud en reparatie wordt veel werk

gemaakt
• Altijd met de bekende BOVAG-garantie.

Veilig idee is dat
• APK keurstation + WN keuring
• Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde beveiligingssystemen

NIEUW EN GEBRUIKT,
AUTU KEMP LEVERT ELK MERK!

Om ons team aan te vullen zoeken wij een:

all-round monteur
Wat verwachten wij van je:
• Volledig zelfstandig kunnen werken
• Minimaal 2e monteur-opleiding -f APK
• Klantvriendelijk en flexibel
• Ervaring met schadereparaties heeft de voorkeur
• Leeftijd 18-35 jaar

Wij bieden je:
• Prettige werksfeer en veel afwisseling
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Goed salaris

Heb Je interesse bel dan voor een afspraak:
Auto Kemp (0573) 46 19 77
St. Janstraat 28, Keijenborg

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26
Markt 21- Zelhem- Tel. (0314)62 37 06



Praktische bron vol handige kennis

Nieuwe Achterhoekse Almanak ÏSGENDA
De Achterhoekse Almanak is uit. De
veertiende jaargang van de prakti-
sche bron vol handige feiten, wetens-
waardigheden en bijzondere kennis
over de Achterhoek bevat ook weer
een aantal opmerkelijke bijdragen.

Aandacht is er onder meer voor een aan-
tal soms eeuwenoude fondsen en instel-
lingen dat deze regio nog telt. Sommige
leiden een sluimerend bestaan, anderen
doen nog steeds - veelal in stilte - goed
werk. In een bijdrage van Henk Harmsen
wordt ingegaan op eerbiedwaardige so-
ciëteiten, gilden, armenfondsen en broe-
derschappen die in een totaal andere tijd
zijn opgericht om toenmalige belangen
te dienen, maar die zich tot de dag van
vandaag hebben gehandhaafd.
De Zutphense Sint Anthony Groote Broe-
derschap bijvoorbeeld. In 1451 opgericht
voor hulp aan arme stadsgenoten. Tegen-
woordig beperken de activiteiten zich tot
het beheren van de eigendommen. Nog
ouder is de Armenkorf in Terborg, in
1388 gesticht door de Heren van Wisch.
De naam komt vermoedelijk voort uit de
korf brood dat onder de arme mensen
werd verdeeld.
Vlas, oer, klei en huiden: grondstoffen
die de basis vormden voor de industriële
nijverheid die in de loop van de achttien-
de eeuw in de Achterhoek van de grond
kwam. Nog altijd zijn er bedrijven - zo
blijkt uit de bijdrage van kenner Hans de
Beukelaar - die de historische banden
met de streek hebben behouden!
De watertorens als bijzonder element in
het landschap, hun bouw en functie zijn
onderwerp in een informatief artikel. In
de Achterhoek zijn nog negen waterto-
rens bewaard gebleven. Het zijn opval-
lende (industriële) monumenten die
vooral in de eerste helft van deze eeuw
zijn gebouwd.
In een rondgang door de boerenhof
wordt de tuin en het erf beschreven met
de waterput, het bakoventje, de noten-

boom en natuurlijk de boerenkoolplan-
ten en de hoogstamboomgaard.
Ook liefhebbers van de streektaal komen
in de nieuwe almanak volop aan hun
trekken met gedichten, een verhaal over
de 'kranenzommer' en een dialectquiz.
Het praktische gedeelte van de Achter-
hoekse Almanak 1999 bevat een keur
aan handige informatie zoals de diverse
kalenders, een overzicht van musea, ge

meenten en organisaties op het gebied
van natuur en milieu, historie en heem-
kunde, cultuur, musea en archieven.
De almanak zou geen echte almanak
zijn zonder de weersvoorspelling, de hei-
ligenkalender en de tabellen met op-
komst en ondergang van zon en maan
en een agenda met markten, kermissen
en de belangrijkste evenementen in
1999.

Nieuw bij Rietman Autobanden in Hengelo:

Steenslagschade repareren
zonder overspuiten auto
Steenslagschade kan een glimmende
auto flink ontsieren. Spuiten van de
voorkant van de auto is vaak het eni-
ge alternatief. Een kostbaar klusje.
Rietman Autobanden uit Hengelo
biedt wat dat betreft uitkomst met
een nieuwe vinding: het Stone Chip
Repair System. Voortaan kan Steen-
slagschade simpelweg 'gecamou-
fleerd' worden.

Vrijwel elke gebruikte auto is 'getekend'
door Steenslagschade. Overspuiten is
vaak de enige remedie om de auto er
weer als nieuw uit te laten zien. Het na-
deel hiervan is dat het vaak erg duur is.
Alternatieve behandelingsmethoden le-
verden tot voor kort geen bevredigend re-
sultaat op. Maar daar is met de komst
van het Stone Chip Repair System veran-
dering in gekomen. Het systeem is een
Amerikaanse vinding. Het geheim van
Stone Chip Repair zit in de speciale lak
met kunststoftoevoeging. Een belangrij-
ke eigenschap d^Bvan is dat de lak bij
het drogen niet irwfct. Het blijft als het
ware als een bolletje op de behandelde
plek liggen. Door na het indrogen een
speciale weekmaker aan te brengen
(Paint Finish), kan de lak worden genivel-

leerd. De overtollige lak wordt daarbij
keurig verwijderd en er is geen sprake
van een kratertje of ophoging. Dit in te-
genstelling tot het aantippen met con-
ventionele lak (lakstiften), waar de nog
vloeibare lak keurig de steenslagput op-
vult, maar na het drogen inzakt en langs
de rand van de beschadiging een opho-
ging achterlaat. Het resultaat is dan vaak
nog erger dan de oorspronkelijke bescha-
diging.
Kort gezegd wordt met het Stone Chip
Repair System de steenslagbeschadiging
niet alleen bijgekleurd, maar ook opge-
vuld. Vooral dat laatste geeft optisch een
erg mooi effect. Prettig van het systeem
is bovendien dat de auto in één dag be-
handeld kan worden. Voor Rietman Au-
tobanden uit Hengelo is het Stone Chip
Repair System een uitkomst. Tegen zeer
lage kosten zijn de hinderlijke witte
puntjes op motorkap, grille en gespoten
bumper eenvoudig weg te werken. Zo
ziet de auto er weer puntgaaf uit. Ook
voor krassen op de auto i t e z e Ameri-
kaanse uitvinging goed te

Rietman Autobanden is gevestigd
aan de Slotsteeg 18 in Hengelo, tel.
(0575) 462779. Zie ook de advertentie.

Informatieboekje SDV Stichting Donprvoorlichten nu ook in beknopte versie

Vragen over orgaan- en weefseldonatie
Stichting Donorvoorlichting (SDV)
heeft een nieuwe strooifolder ont-
wikkeld met de titel 'Het antwoord
op de meest gestelde vragen over or-
gaan- en weefseldonatie'. De beknop-
te folder bevat de meest gestelde vra-
gen met de antwoorden uit het uitge-
breide informatieboekje van de SDV.

Het doel van de folder is het vergemakke-
lijken van het maken van een weloverwo-
gen keuze om wel of niet donor te wor-
den. Het blijkt namelijk dat veel mensen
vragen hebben over orgaan- en weefsel-
donatie die het maken van een keuze in
de weg staan.
De SVD heeft in 1998 tot nu toe meer dan
180.000 telefonische en schriftelijke reac-
ties afgehandeld. Het informatieboekje
'De meest gestelde vragen over orgaan-
en weefseldonatie' is vanwege haar om-
vang geen strooi-artikel; in dit boekje
van 120 pagina's wordt in 18 hoofdstuk-
ken ingegaan op alle aspecten van dona-
tie voor transplantatie. Om toch op gro-
tere schaal inhoudelijke informatie te
kunnen verspreiden is de beknopte
strooifolder ontwikkeld.

PROCEDURES
Aan bod komen onder meer vragen over
wetenschappelijk onderzoek, procedu-
res, wettelijke regelingen en hersendood.
Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de
kenmerken van hersendood en de wijze
waarop deze wordt vastgesteld. Ook be-
handelt de folder de verschillende proce-
dures bij donatie van (vitale) organen en

weefseldonatie. Donatie van (vitale) orga-
nen is alleen mogelijk wanneer iemand
overlijdt op een intensive care-afdeling
in een ziekenhuis aan de gevolgen van
een onherstelbaar hersenletsel. Iemand
is dan hersendood. Donatie van één of
meer weefsels, zoals huid en hoornvlie
en, is in principe altijd mogelijk, of ie
mand thuis, in een ziekenhuis, een be
jaardenhuis of een verpleeghuis over-
lijdt.

DONATIE EN DE WETENSCHAP
Verder worden in de folder vragen over
afscheid nemen en opbaren beantwoord,
zoals de vraag of het lichaam er na een
donatieprocedure nog toonbaar uit ziet.
Voorop staat dat de oveledene na donatie
gewoon opgebaard kan worden; het uit-
nemen van organen en/of weefsels ge
beurt met grote zorgvuldigheid en met
respect voor de overledene en de nabe
staanden.
De folder gaat tevens in op wetenschap-
pelijk onderzoek gericht op transplanta-
tie. Bovendien wordt het verschil uitge
legd tussen orgaan- en weefseldonatie en
het lichaam ter beschikking van de we
tenschap stellen.

VERSPREIDING FOLDER
De folder wordt verspreid als de bestaan-
de rode strooifolder 'Ja of nee donor?'
met blanco donorverklaring, die onder
meer is af te halen bij huisartsen, apo-
theken en ziekenhuizen. De folders zijn
ook aan te vragen bij de SDV, via tele
foonnummer (035) 6834945. Ook het uit-

gebreide informatieboekje is nog steeds
bij de SDV te bestellen.

DONORREGISTRATIECAMPAGNE
Tijdens de donorregistratiecampagne
van het ministerie van VWS fungeerde
de SDV als centrale vraagbaak voor het
algemene publiek. Naast de materialen
die gebruikt zijn tijdens de donorregis-
tratiecampagne, beschikt de SDV onder
meer over folder- en voorlichtingsmate
riaal waaronder het informatieboekje,
nieuwsbrieven en de folder 'Ja of nee do-
nor?' Daarnaast besteedt de SDV aan-
dacht aan de ontwikkeling van voorlich-
tingsprojecten gericht op specifieke doel-
groepen zoals het onderwijs en allochto-
nen.

PUBLIEKSVOORLICHTING
Met de verschillende voorlichtingsmid-
delen en -activiteiten verzorgt de SDV de
(dagehjkse) voorlichting aan het algeme
ne publiek over alle aspecten van orgaan-
en weefseldonatie. De SDV beschikt over
speciaal lesmateriaal voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Er is ook voorlich-
tingsmateriaal beschikbaar in het Turks
en Marokkaans. Op verzoek verzorgt de
SDV ook lezingen en verleent medewer-
king aan acties van derden (free publici-
ty). Daarnaast is er een tentoonstelling
die afhankelijk van de locatie op verzoek
kan worden geplaatst en een informatie
bestand voro op publieksbeurzen.
Voor inlichtingen en het aanvragen van
schriftelijk informatiemateriaal kunt u
contact opnemen met de SDV.

NOVEMBER

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

24 NCVB: openbaringen
24 Soos Kranenburg
25 HVG Dorp: Sinterklaas
25 BZRVorden: Dorpscentrum
25 NBvP: zigeuners Zuid-Oost Europa
25 NBvP: provinciale doedag
25 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
27 ANBO: ledenbijeenkomst in t' Stam-

pertje
30 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

DECEMBER
Iedere dag:

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

1 ANBO: Bingomiddag in het
Dorpscentrum

2 HVG Wichmond: Sinterklaasavond
2 Welfare: handwerkmiddag in de

Wehme
2 HVG Linde: Sinterklaasavond
2 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
2 Bridgeclub BZRVorden in

Dorpscentrum
3 Bejaardenkring Dorpshuis
7 Damesclub Medler: Sinterklaasfeest
7 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
8 Bejaardensoos Kranenburg
9 Bridgeclub BZRVorden in

Dorpscentrum
9 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
12 Klein Axen: pottenbakken
13 Midwinterwandeling in de

Wildenborch
14 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
16 Welfare: kerkcontactmiddag in de

Wehme
16 Bridgeclub BZRVorden in

Dorpscentrum
16 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 NBvP: Kerstviering
16 HVG Wichmond: Kerstviering met

ouderen
17 HVG Wildenborch: Kerstfeest
17 PCOB: Kerstliturgie
17 Bejaardenkring in Dorpscentrum,

Kerst
18 t/m 20 Expositie PKV in de Herberg
19 Kerstmarkt in het centrum van

Vorden
21 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp: viering Kerstfeest
21 Damesclub Medler: Kerstviering
22 NCVB Vorden: Kerstviering
22 HVG Linde: Kerstviering
22 Bejaardensoos Kranenburg:

Kerstmiddag
23 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 Bridgeclub BZRVorden in

Dorpscentrum
28 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
30 ANBO: klootschieten bij 't Olde

Lettink
30 Bridgeclub BZRVorden in

Dorpscentrum
31 Excursie oudej aarswandeling bij kas-

teel Hackfort

REUMA
PATIËNTEN

SERVICE



Koopzondag in Hengelo (Gld,)

Trefpunt • Clubcafé van
voetbalvereniging PAX • Zaal

Wolbrink
Voor al uw:

Feesten tot 250 personen
Koude en warme buffetten
Gezelligheid in bar en zaal

Alle dagen van het jaar
staan wij voor u klaar.

esi
Bleekstraat 3 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 40

Bij aankoop vanaf f 5O,- speelt u mee!

Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 20

Spalstraat 5 7255 AA Hengelo (Gld.) tel. (0575) 46 12 12

Op zaterdag 6 februari 1999 organiseren wij

EEN GEZELLIGE COUNTRY-
EN WESTERNAVOND

een gezellige feestavond in country- en westernsfeer met
koud-warm buffet, drankjes en dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van

f 59,50 Per persoon all-in! De aanvang is 20.00 uur.
Een ideale gelegenheid voor buurten, families of verenigingen

voor een fijne avond uit
Voor informatie en reserveringen bel (0575) 46 12 12

P A R T Y C E N T R U M • E E T - S N A C K H O E K

Beste Sint,

Samen met uw knecht
kunt u bij ons terecht.
Om te voldoen
aan de vele wensen
vangrote en kleine mensen

WOLTERS t
BOEKHANDEU

Spalstraat 14 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 53

Alleen op zondag
29 november a.s.:

Voor degenen die lenzen willen dragen:

gratis
contactlensaanmeting*

Voor degene die een bril draagt/
gaat dragen:

bij aanschaf complete bril
ontvangt u een gratis etui
waarin uw eigen naam
gegraveerd staat*
* zie voorwaarden in de winkel

Groot Kormelink
optiek

brillen en contactlenzen
Spalstraat 27 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 17 71

De winkel ligt weer vol met
leuke 5int Mcolaas kado's.

THEREADSHOP'
Bonvrie

Duiven -Hengelo (Gld) - WeM-Zelhem

enpert
Rijk gesorteerd in:

ARENDSE

Radio/TV
HiFi
Video
Koelen/vriezen
Wassen/drogen
Klein huishoudelijk

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.) TEL (0575) 46 25 11, FAX (0575) 46 30 89

Aanbieding: Alleen op zondag 29 november
(geopend van 11.00 tot 17.00 uur)

3 mooie grote cyclamen

alle kleuren, voor slechts

op=op «il J
Bloemenverkoopkas lllf IJH
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat • Kerkstraat 6a • Tel. (0575) 46 14 73

HENGELO GLD
Spalstraat 37
Tel. 0575-461713



edweter ot betweter. Met die nieuwe spelling
je maar nooit. Maar één ding is wel zeker: Morgana
heeft een ongelofelijk mooie én grote collectie slaap-
kamers. Klassiek of modern, een- of tweepersoons,
voor jong en oud, mét of zonder kasten? Bij Morgana
vindt u het allemaal. Is het dan gek dat we veel
verstand van slapen hebben?
Wij weten niet beter. In dat
opzicht mag u ons gerust
"bedweters" noemen.

Klassieke slaapkamers
"Manzano" is een prachtige slaapkamer in kersen met

ambachtelijk fineerwerk. De k/ass»'eke Spaanse stijl zorgt

voor een warm zuidelijk accent in uw interieur.

Ledikant (160 x 200 cm) en 2 nachtkastjes: ƒ 4.995,-

""*"- -

Natuurlijke slaapkamers
Prachtig houten ledikant "Tombolo"
met kantelbaar hoofdeinde. Superieur
Italiaans design. De nachtkastjes met houten
handgrepen zijn er in twee varianten: geheel van
hout met een draaibaar plateau, of met een glazen l
bovenblad. Ledikant (160 x 200): ƒ 4.895,- <

2 -~ Moderne slaapkamers
Slaapkamer ^filimited" is een ontwerp van topontwerper
Jan des Rouvrie. Integratie van slaapkamer en woonkamer
door de combinatiemogelijkheden met diverse zitmeubelen,
tafeltjes, kastjes en linnenkasten.
Ledikant (160 x 200 cm) al vanaf ƒ f.695,-

Moderne slaapkamers
"Farouk" is een prachtige
boxspringcombinatie van de
hand van Jan des Bouw/e, ücht
en ruimtelijk, met oog voor het subtiele detail.
De kersenhouten accenten zorgen voor een stijlvol sfeerelement.
Keuze uit tientallen kleuren en stoffen voor een optimale aanpassing

aan uw persoonlijke smaak.

Nachtruststudio
Morgana heeft een eigen Nachtruststudio, waar u alle
denkbare combinaties van bedbodems en matrassen in
de praktijk gedemonstreerd ziet De laatste snufjes en

de nieuwste high-tech in gebruiksgemak
vindt u bij Morgana Slaapkamers.

Eenpersoons s/aapkamers
Monumenta/e slaapkamer "Vito" in blank beuken of kersen-
fineer. Het ledikant iets hoger dan normaal, de afwerking
subliem. Hét bewijs dat comfort en kwaliteit heel goed
samen gaan. Ledikant (90 x 200 cm) vanaf: ƒ /.395,-

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers

lattenbodems

orqcma
LUBBERS

waterbedden

dekbedden

kussens

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

overtrekken stijl + kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

Zondag 29 november open • Zondag 13 december open • Zondag 27 december open
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«M Koopzondag in Hengelo (GId.

Heropening
zaterdag

november

1998
Op zaterdag 28 november 1998 zal de uitgebreide en

vernieuwde fitnesszaal van Sportcentrum AeroFitt her-

opend worden. Dit zal gebeuren door een spetterende

mini-triathlon. De deelnemers aan deze mini-triathlon zijn:

spelers van het eerste elftal van BVO De Graafschap, spe-

lers van het eerste elftal van V. en A.V. Pa* en een team

van 'zeer snelle jongens' te weten;

Torleif Hartelman (Ned. kampioen Super-Sport 600),

Gerwin Wijs (4e Ned. kampioenschap zijspan-cross) en

Erwin Plekkepol (motor-cross talent uit Hengelo GId). Het

start-schot voor dit spektakel zal om 20.00 uur gegeven

worden door niemand minder dan Bennie Jolink, voorman

van de achterhoekse rock-formatie Normaal. Dit alles on-

der de muzikale begeleiding van Drive-inn R&D.

zaterdag 28 november - 20.00 uur
m.m.v.

BVO DE GRAAFSCHAP
BENNIE JOLINK
A. EN A.V. PAX

CROSS / RACE-TEAM
TORLEIF HARTELMAN, GERWIN WIJS

EN ERWIN PLEKKEPOL

DRIVE-INN R&D

Sportcentrum AeroFitt,
ongedwongen sportief

sportcentrum

Fitivok

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo GId.

Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02
Email: aerofitt@tref.nl

Kortingsweken bij
Tacx schoenmode

Van 24 november tot en
met 5 december

25% korting
op alle
damesschoenen
herenschoenen en
jeugdschoenen

TACX
SCHOENMODE <^J\_-
Raadhuisstraat 27 *< ^"r=s '̂
Hengelo (GId.) L ̂ ^^i
Telefoon (0575) 46 25 47 Li 11

WINTER
COLLECTION '98

Bij sfeervolle dagen
hoort sfeervolle kleding

Voor iedereen 29 november

een leuke attentie

Kerkstraat 11 • Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 12 35

MODE MODE MODE MODE MODE MODE

dames stretchbroeken
merken: Mac • BC • Lapagayo • Kenny's

in alle (deuren en motieven. Maten 34 tot 50

Ruurloseweg 1 • Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 12 32

fotostudio
Spalstraat 10a
7255 AC Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 23 86

BEKRONING
De foto's van Hans Temmink werden door Kaderfabrikant uitge-
kozen om tentoongesteld te worden op

PHOTOKINA 97 IN KEULEN
Dankzij hun bijdrage werd het concept van 'harmonisch inlijsten
van kwaliteitsfoto's' op een ideale manier voorgesteld.

fr* .IJSTENCENTRUM

foto's
borduur-
werken
kunst-
werken
o.a.
posters
aquarellen
spiegels
diploma's
voor
industrie enz.
grote aantallen
kleine prijzen
lijsten
aluminium
kunststof, houten

DE
GROOTSTE
VAN DE ACHTERHOEK

Alléén op 29 november

25% korting
op alle lijsten
(hout), kunststof, aluminium)



Koopzondag in Hengelo (GId,)

\

ROOZEGMRDE
Sport&Mode^MT

Spalstraat 13, Hengelo (GId.) • Telefoon (0575) 46 19 96

WARENHUIS JANSEN-SMID
Ook voor al uw
haaiden, kachels
en toebehoren.

Al meer dan 75 jaar
een begrip in Hengelo (GId.)

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

SINT-TIPS
Paardrij-
handschoenen v.a. 9,95
Rijbroeken v.a. 70,00
Rijlaarzen v.a. 39,95
Verder vele surprises voor hond en kat
en veel folderkoopjes

Chipknip

Spalstraat 12 • Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 23 96
Op maandag gesloten

Ook verkoop van staatsloten

waar

Sint Nicolaas

-ÉÉN ZONDAG 29 NOVEMBER !!
=> Bij aankoop van kostuum of combinatie:

overhemd, stropdas en sokken t.w.v. max. f. 100.-
GRATIS !!

=> 10% korting op alle jacks en truien.

mannenmode

Spalstraat 7-9 Hengelo (G.) Tel. 0575-461 383

Slaapkamer-
ibieding 8

rf

i
s

Kersen-slaapkamer
160 x 200 met 2 nachtkastjes, 2 verstelbare
latten bodems en 2 matrassen S.G 40

nu samen 1995,-
Ook leverbaar met 2-deurs kast met spiegel

ÏSPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I j T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo GId., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Bij inlevering van de bon maakt u kans
op een gratis dekbedset
Naam:

Telefoon:

van harte welkom
zondag 29 november

•ran 11.00 tot 17.00 uur

PROFESSIONEEL SCHILDERWERK
Als vakschilders zorgen we uiteraard voor professio-
neel schilderwerk. Daarvoor zijn in ons nieuwe pand al-
le faciliteiten volop aanwezig die in hoge mate aan alle
milieuvoorschriften voldoen.

De wkiterschMer gooit u nu
oxtra korting. Vraag informatie.

VERF EN BEHANG
Omdat de trend in verf en behang steeds decoratiever
wordt, vraagt de verf- en behangwinkel om een royale
opzet. Op deze wijze kunnen we een ruim aanbod be-
hang en kleuren combinaties presenteren.

KLEUR & INTERIEUR
In ons bedrijfspand zijn we beter dan ooit in staat om
een compleet pakket te presenteren op het gebied van
kleur en interieur. Een totale afstemming van kleur en
dessin! Een unieke plek voor de mooiste combinaties
in verf, behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en bin-
nenzonwering. Het grote voordeel: u maakt moeiteloos
de mooiste combinaties voor ieder vertrek in uw huis.
En natuurlijk worden gordijnen en raamdecoraties per-
fect passend op maat gemaakt en wordt de vloerbe-
dekking mooi en strak gelegd.

l

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21, Hengelo (GId.)
Telefoon (0575) 46 40 00

HOME



Muzehof klaar voor ontvangst muziekschool uit Italië

Drie concerten in regio
Tussen 24 en 29 november zullen een
zevental Italiaanse muziekschoolstu-
denten hun kunnen presenteren in
een drietal concerten. Deze concer-
ten vinden plaats in het kader van de
culture uitwisseling tussen de Muze-
hof, Muziek- en dansschool regio
Zutphen en de Civica Scuola de Musi-
ca uit Desio, regio Milaan (Italië). De
gasten worden ondergebracht bij
gastgezinnen in Zutphen en Vorden.

Het eerste concert vindt plaats op woens-
dag 25 november. In vaste en gelegen-
heidscombinaties spelen Muzehof-leer-
lingen de sterren van de hemel in een
zeer afwisselend programma. Als specia-

le gast zal deze avond optreden de for-
matie "Blue Spray" uit Italië. De vier-
mansband zal onder andere werken ten
gehore brengen van Rodgers en Ham-
merstein, Monk en Gershwin, maar ook
zal er eigen werk worden uitgevoerd. De
avond wordt afgesloten met een heuse
jam-session.
Deze bandavond, waarvoor slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar is,
zal plaatshebben in de Schepenzaal van
de Hanzehof.
Het tweede concert, welke geheel door
de Italiaanse gasten zal worden verzorgd,
vindt plaats op donderdagavond 26 no-
vember in "Theater onder de Molen" in
Linde (Vorden). Het programma voor de

pauze zal worden verzorgd door Michae-
le Sambataro (zang), Alessandro Monga
(fluit) en Simone Citterio (gitaar). Op het
programma staan onder andere werken
van G. Fauré, II. Villa Lobos en A. Piazolla.
Na de pauze zal wederom de band Blue
Spray optreden. Kaarten kunt u reserve
ren via telefoonnummer 0575-556 987.
Het slotconcert zal plaatsvinden op za-
terdag 28 november in de Gudula Kerk te
Lochem.
Naast optredens van Muzehof-ensembles
en solisten zullen ook de Italiaanse gas-
ten een gedeelte van het programma in-
vullen. De organisatie van deze avond be-
rust bij de "Vrienden van de Muziek-
school".

Sloop oude kazerne Bridge

Afgelopen donderdag is de oude brandweerkazerne aan de Nieuwstad tegen de vlak-
te gegaan. Op deze plek zullen woningen worden gebouwd.

Kerken in aktie
Kerken in aktie - het samenwerkingsver-
band voor zending, werelddiakonaat en
ontwikkelingssamenwerking - vraagt ie-
der najaar in de Kerken in aktie-week
aandacht en steun voor het werk van ker-
ken in alle delen van de wereld. Dit jaar
is het motto van die week: 'Maak men-
senrechten waar'.
Ook in Vorden doet de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Gemeente aan de
ze aktie mee. Een aktie die erop gericht is
medemensen elders een menswaardig
bestaan te bieden zoals in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens

wordt bedoeld. Hierin zijn ook de sociaal-
economische rechten zoals het recht op
voedsel, onderdak, arbeid en onderwijs
vastgelegd.
Zondag 29 november besteden de kerken
extra aandacht aan deze aktie. Ook de
kerkdiensten zullen dan in( het teken
staan van dit onderwerp. Na de kerk-
diensten is er koffiedrinken in de
Voorde. ZWO, Amnesty International en
de Wereldwinkel presenteren dan hun
speciaal voor deze gelegenheid ingerich-
te stands. Amnesty International heeft
kaarten met groeten waarop u uw hand-
tekening kunt zetten.

UITSLAGEN 16 NOVEMBER BRIDGE-
CLUB VORDEN
Groep A: 1. Busscher / Graaskamp 62.(%;
2. Bergman / Walter Kilian 62,1%; 3. v.
Asselt / Vruggink 59,2%.
Groep B: 1. ten Have / de Dycker 68,9%; 2.
Gille / Kam 58,3%; 3. Rossel / Warringa
56,9%.

UITSLAGEN VAN WOENSDAG 18 NO-
VEMBER 1998 BRIDGECLUB "B.Z.R.
VORDEN"
Groep A: 1. mv/hr Scholten 64.2%; 2. v.
Asselt / Vruggink 56.5%; 3. de Jonge /
Mouwen 56.3%.
Groep B: 1. Bouman / Snel 63.0%; 2.
Hooyveld / v. Manen 58.9%; 3. mv/hr
Jaburg 58.3%.

Biljarten
JAN TIJDINK WINT
STAPELBROEK TO
Jan Tijdink heeft in net weekend van
13, 14 en 15 november het Harrie
Stapelbroek Toernooi bij café Uenk op
zijn naam geschreven. Aanvankelijk
zou Tijdink niet eenjgneedoen aan dit
toernooi. Toen Eddil^Molder wegens
ziekte afviel, nam Tijdink zijn plaats
in. Op de tweede plaats eindigde Wim
Siebelink. Derde werd Huub Schroer.

Plattelandsvrouwen
Woensdag 25 november wordt er in het
Dorpscentrum te Vorden door de platte-
landsvrouwen uit Gelderland een works-
hop over "Handwerken" georganiseerd.

.S' C h il U l S C U

SUCCESVOL OPTREDEN VAN ARJAN
MOMBARG IN VEENOORD
Bij de eerste marathon op natuurijs van
dit schaatsseizoen was ook Arjan
Mombarg van de partij. De avond tevoren
had hij in Amsterdam nog een wedstrijd
over 100 rondes tot een goed einde ge-
bracht.
Zondagmorgen vroeg stond hij weer aan
de start voor zijn eerste marathon op na-
tuurijs bij de A-rijders. Volgens Mombarg
kon hij de eerste 50 rondes goed meeko-
men. Met opvallend gemak reed hij voor-
in mee in het peloton. Hij had de indruk,
dat het tempo wat aan de lage kant was,
maar achteraf bleek er toch weer zeer
snel gereden te zijn met een gemiddelde
rondetijd van iets meer dan 33 seconden.
Bij de beslissende ontsnapping van een
kopgroep, die uiteindelijk bestond uit 18
man, was hij niet van de partij. Hij pro-
beerde nog wel met een kleine groep de
koplopers te achterhalen, maar bleef op
ca. 50 meter steken.
Vlak voor het einde ontsnapten er nog
enkele rijders uit het peloton. Mombarg
wist uiteindelijk beslag te leggen op de
2e plaats in het fel sprintende peloton.
Dit leverde hem een uitstekende 25e
plaats op in het eindklassement, zijn bes-
te prestatie tot nu toe.
Volgens Mombarg was het ijs redelijk,
maar toch minder schoon dan bij een
wedstrijd op kunstijs. Desondanks heeft
hij een duidelijke voorkeur voor natuur-
ijs. Hij hoopt dan tot nog betere presta-
ties te komen.
Ook Han Donderwinkel, evens Mombarg
marathonschaatser uit de ploeg van
Ecotrans/FreeWheel. verscheen aan de
start in Veenoord. Hij kon tot ca. 70 ron-
des het tempo goed volgen, maar daarna
was het voor hem gedaan.
Hij verliet als voorlaatste niet A-rijder het
peloton en zette daarmee ook een knap-
pe prestatie neer. 's Avonds wachtte hem
nog een tweede marathon.

Biej ons
in d'n Achterhook
't Was veurugge wekke zondagmeddag. 'k Wazze goed en wel op weg veur 'n
goeien tippel deur 't Hackfort too d'r mien op 't Hoge een auto integen kwam
en biej mien stopn. Of ik meschien ok wisse waor de Wehme argens was. Dat
kon 'k um nog wel aadig goed uut de duuke doen en too wandeln ik wieter. 't
Was lekker weer en dus kwamme ik d'r nogal wat tegen.

Allemaole genietend van de flora van Natuurmonumenten. Want de flora flo-
reert daor nog wel. Maor met de fauna is 't fout, daormet is 't knats gebeurd.
Vrogger, too Arend daor nog de baas was kwam iej gegarandeerd nog wel een
koppel fesanten of veldhoender tegen. En een haze in 't leager was ok niks gin
besunders at ow ogen d'r een betjen op etraind wazzen. Maor 't schient dat now
de vossen daor de boel kot holt en die ziej oaverdag neet.

Maor goed, ik hadde daor zo een paar uur rondekrummeld en ginge zo deur de
Eldersmaot, de Rondweg oaver en via 't zandpad achter de Wehme weer op
darp an. 'k Wazze zo'n betjen biej de Wehme an-eland t oo denzelfden kearl,
die mien een paar uur trugge de weg had evraogd, in 'n auto wol stapn op de
parkeerplaatse an de Delle. "Oh, iej heb 't evonnen, zie'k wel".

"Jao, en mien tante ok waor 'k hen wolle. Maor 't is mien wel 'n duurn meddag
ewodn." "Waorumme dat dan?".
"Now, too'k hier straks met 'n auto indraain ston d'r hier an de kante van de
weg een vrouw met een lechte regenjas an en dito bokse. Umda'k hier onbe-
kend wazze ree ik ongemarkt deur dat moddergat hier. Met 't gevolg dat die
vrouw fenaol onder 'n drek kwam te zitn. 't Gaf nogal wat heisa a'j dat snapt.
Uutendelijk he'k eur veertig gulden motn geevn umme de klere schone te la-
otn maakn. En da's ok een betjen ow schuld. Iej hadn allange an de belle motn
trekn en zeggen dat 't hier zo'n troep is."
"Vorden, een mooi dorp", zeg owluu VW maor dan mo'j neet in de huuke
kiekn. Denk daor maor 's oaver nao."

Too sprong e in 'n auto en ree vot. 't Beroerdste was dat e nog geliek had ok. En
ik vuul mien too beslis neet de gelukkigste mens, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



KADOTIPS
kinder-
pyjama's
norm. 32,50

kinder
badjas
badstof
norm. 29,95
nu:

baby-
pyjama's
norm. 14,95

dames
stretch-
broeken
norm.
49,95
nu voor:

nu nog volop keus
dames, heren, kinder
handschoenen, sjaals

en mutsen
ongelofelijk leuk en

ongelofelijk voordelig

fashion
mode voor het héle gezin

JK-WIERDEN-VORDE-
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-
LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

*)=niet verkrijgbaar
in Didam en Terborg

aflcrtentie
geldig t/m
5 december

Betalen
met je
pincode

Benniejolink en spelers 'De Graafschap' van de partij:

Heropening Aerofitt in Hengelo

Kerstgala op 'Huis
de Voorst* in Eefde
De Stichting Vrienden van Huis De
Voorst houdt zondag 20 december een
kerstgala. Op dit prachtige en unieke pa-
leis - een replica van Het Loo - wordt u
een sfeervolle avond aangeboden met
smaakvolle kerstbufetten. Deze bufetten
worden verzorgd door het exclusieve

Wandelexcursie
landgoed Hackfort
in winterse sfeer
Zaterdag 28 november houdt de
Vereniging Natuurmonumenten
een middagwandeling over het
landgoed Hackfort. De drie uur
durende excursie start bij de wa-
termolen voor Kasteel Hackfort
aan de Baakseweg 8 te Vorden.

De natuur bereidt zich op allerlei ma-
nieren voor op de naderende winter.
Loofbomen laten hun bladeren vallen
als bescherming tegen uitdroging;
door verdamping via de bladeren zou-
den ze in de winter te veel vocht kwijt-
raken. Naaldbomen zijn hier van na-
ture beter tegen beschermd, door de
vorm van hun blad en het waslaagje
op het bladoppervlak. Kruidachtige
planten sterven af en overwinteren in
de vorm van wortelstokken, bollen of
zaden.

Dieren moeten zich op andere wijze
beschermen tegen de kou. Veel vogels
trekken weg naar warmere oorden,
reptielen, amfibieèn en sommige
zoogdieren houden een winterslaap.
Andere dieren leggen een voedsel-
voorraad aan om de winter te kunnen
overbruggen. Ieder kent wel het ver-
haal van de eekhoorn die zo onbe-
doeld allerlei eikels 'plant'.

BEHEER EN ONDERHOUD
De wandeling voert over mooie paden
door het kasteelbos, langs de water-
kolken en de Hackfortse Beek, langs
weiden, akkers en een aantal monu-
mentale boerderijen. Door de enorme
afwisseling in het landschap is er een
grote variatie aan leefgebieden voor
plant en dier.
Tijdens de wandeling wordt u tevens
het een en ander verteld over het door
Natuurmonumenten gevoerde be-
heer. Het oude agrarische landschap
vraagt bijvoorbeeld veel onderhoud
aan kleine landschapselementen als
houtwallen, singels en lanen en ber-
men en sloten. Ook de bossen en gras-
en hooilanden vragen om een zorg-
vuldig beheer.

huiscateringsbedrij fVerhaaf Catering uit
Naarden. Uiteraard is er ook het nodige
entertainment, terwijl er tussen de gan-
gen door en na afloop volop gedanst kan
worden in de statige Gravinnenkamer.
Huis De voorst werd in 1695 gebouwd
voor de Graaf van Albemarie en gefinan-
cierd door zijn vriend Koning-
Stadhouder Willem III. Het landgoed be-
vindt zich in Eefde. Reserveren is ge
wenst: (0575) 54 54 54.

Zaterdag 28 november vindt de her-
opening plaats van sportschool
Aerofitt in Hengelo. Ter gelegenheid
van deze heropening is er op zater-
dagavond 28 november een indoor
mini-marathon. Drie teams zullen te-
gen elkaar strijden door te roeien,
fietsen en lopen. BVO De graafschap
1. Pax l en een motorraceteam be-
staande uit onder andere Torleif
Hartelman, Gerwin Wijs en Erwin
Plekkepol zullen tegen elkaar gaan
strijden nadat Bennie Joliiik het
startschot heeft gegeven.

Opnieuw is Aerofitt in Hengelo ver-
bouwd en verder uitgebreid. In het week-
end van 20 tot en met 22 november was
het sportcentrum gesloten omdat er ver-
bouwd moest worden. De fitnesszaal is
weer groter geworden en er zijn opnieuw
weer Technogym cardio- en krachttoel-
stellen bijgekomen. In de aerobiczaal is
Pump-Fitt geïntroduceerd in alle aerobic-
lessen. Ook is er gestart met een aantal
nieuwe lessen Heren-Power-Fitt en Scho-
lieren-Groepstraining voor de jeugd van-
af groep 7.
De lessen bij Aerofitt zijn een ideale voor-
bereiding op de wintersport. Ieder jaar
gaan anderhalf miljoen mensen op win-

tersport. Veel mensen gaan steeds on-
voorbereid skiën. Gevolg: beenbreuken!
Sportschool Aerofitt raadt de mensen
dan ook aan om goed getraind op win-
tersport te gaan met de Body en Mind
Gipsgarantie.
Bewezen is dat mensen die goed voorbe-
reid op wintersport gaan, nauwelijks last
hebben van blessures. Er zijn niet voor
niets speciale ski-aerobics, fitness-trai-
ningen en ski-steplessen. De spieren kun-
nen na training veel beter de wisselende
weerstand en belasting tijdens het skiën
opvangen. Bovendien heb je veel meer
plezier tijdens de wintersport: Je houdt
het skiën langer en beter vol. Volg daar-
om nu bij sportcentrum Aerofitt mini-
maal tien lessen training ter voorberei-
ding op de wintersport.
Omdat Aerofitt er zo van overtuigd is dat
een goede voorbereiding het halve werk
is, heeft de sportschool in Hengelo een
speciale gipsgarantie in het leven geroe
pen. Dit wil zeggen dat als je tien ski-trai-
ningen volgt ter voorbereiding op de
wintersport en je breekt toch een been
tijdens de vakantie, je zonder meer de
contributie van tien lessen terug krijgt
van de sportschool. Gipsgarantie is dus
kwaliteitsgarantie: dus aarzel niet en ga
voorbereid op wintersport.

Vrijdag 27 november in Ruurlo en Vorden:

Kenteken graveren en ster
repareren door Automark

Vrijdag 27 november is het weer mogelijk om uw kenteken te laten graveren in uw
autoruiten. Een speciaal team van Automark zal vrijdagochtend bij sporthal
Fürstenauer in Ruurlo en vrijdagmiddag op het marktplein in Vorden aanwezig zijn
om uw auto nog beter tegen diefstal te beveiligen. Ook inspecteert het kwaliteitsteam
van Automark gratis uw voorruit en krijgt u een geheel vrijblijvend advies met be-
trekking tot eventuele beschadigingen. Het aanbrengen van gravures kost slechts en-
kele minuten. Een ruitreparatie duurt een halfuurtje en gebeurt vaak tegelijkertijd
met het graveren. Voor meer informatie zie ook advertentie.



Vrijdag actie ruit repareren/
kenteken graveren in Ruurlo en Vorden

'Reflectidaag', 'Automark', het 'stop'logo,
de kleur 'geel', de 'vorm tent' en 'Safe Light'
zijn gedeponeerde merken van Automark-
Röst

Kostenloos voorruit repareren en ruit
inspecteren vanaf WA+
Een van elke drie sterren in voorruiten van auto's
scheurt door, soms pas na langere tijd. Dat betekent bij
vervanging van de voorruit vaak een eigen risico van
f300,- voor de eigenaar. Ook kan bij een verplichte
keuring de auto op een ster worden afgekeurd.
Daarom is het beter om je voorruit te laten repareren.
De Safe Sight Ruitreparatiemethode zorgt voor een
nagenoeg verdwijnen van de ster en verder door-
scheuren wordt voorkomen. U rijdt weer veiliger. Indien
u WA+, Casco of All Risk verzekerd bent, is sterrenre-
paratie voor u zonder kosten: de rekening wordt recht-
streeks bij uw verzekering ingediend. Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u doorverwezen naar een
ruitschadespedalist, dan kunt u ook bij Automark
terecht. Wilt u voor de benodigde gegevens uw groene
kaart meenemen?

Graveren noodzakelijk:
auto-alarm aanbevolen
Vandaag de dag is een startonderbreker alleen niet
meer voldoende. Uw auto staat zo op een trailer. Met
het gegraveerde kenteken in de ramen is uw auto ech-
ter onaantrekkelijk geworden want bij eventuele ver-
koop met valse papieren moeten alle ramen worden

vervangen. Kenteken graven is de goedkoopste preventie en de beste aanvulling op andere anti-diefstalmaatre-
gelen. Van de gestolen auto's is 50% een Opel of een Volkswagen. Graveren wordt aanbevolen door politie, ANWB,
verzekeringen en de Consumentenbond! Voor WA-verzekerden heeft AUtomark een prima werkend auto-alarm:
door de doe-het-zelver binnen tien minuten te monteren of op een volgende auto over te plaatsen. Prijs slechts f
219,-. Effectief en supersimpel. Twee draadjes aan de accu vastmaken (+ en -); klaar! Het alarm werkt met afstand-
bediening. Vraag een vrijblijvende demomstratie!

Actie ruit repareren/kenteken graveren / gratis voorruit inspecteren
Deze week houdt het snelle kwaliteitsteam van Automark, dat al twaalf jaar in Nederland professioneel kentekens
graveert, speciaal in Ruurlo en Vorden een actie ruit repareren/graveren. Op uw verzoek wordt uw voorruit ter
plekke gratis door Automark geïnspecteerd en krijgt u een geheel vrijblijvend advies m.b.t. eventiele beschadigin-
gen. Door de snelle werkmethode zijn er meestal geen wachttijden en hoeft u geen afspraak te maken. Het aan-
brengen van de gravures kost slechts enkele minuten, een ruitreparatie duurt een half uurtje en gebeurt vaak gelijk-
tijdig met het graveren. Meldt u zich voor het ruitrepareren of voorruitinspectie daarom direct bij de reparateur/gra-
veur. Klaar terwijl u winkelt! Reparatie van de voorruit is voor WA Plus en All Risk zonder kosten. Het grave-
ren van het kenteken met NL kost f 25,- per auto. Dit is inclusief 2 waarschuwingsstickers op de voorportieren.
Voor f 10,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen (ook als deze al is gegraveerd)
waardoor deze ook bij regen en 's avonds bij weinig licht goed zichtbaar blijven.U kunt terecht op vrijdag
27 november: in Ruurlo bij de Sporthal, Fürstenauer van 09.00 tot 12.30 uur; in Vorden op het
marktplein van 14.00 tot 17.30 uur. Bij regen kunt U rustig in de auto blijven zitten. LET OP DE GELE
TENT VAN AUTOMARK.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weever^jit Vorden
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image Optim.zer
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thuisbezorgen

Eigen
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BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46
VORDEN* Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45
'Bang & Olufsen dealer

tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

'ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT
D WorU is onderdeel var UrMed Reiarf Nederland. Van (oopessmg ri|n de AlQtnww Voorwaarden Etoctrcn«*;tio*schfl Ortatoandei (AVED). va&ige&t*k) door Un<
i en tMj de artonOisMmentsrochtbv* te Den Haag onder ru 114/1996 i«r m/age liggen en d*e op v«rzoek onvefwi|W rn kost«ioo« ;uti«n wxóefi toegeronoen.
en iTxvif'iwt|/•g.ojen voorbehouden Afbeeldingen kunnen afwijken ten opzcnl van d« opgegeven lypenumnu-rs. Aanbutdmgen gekten zolang de voorraad «Irak

•sneV^•*^

H
Spoorslraat 28, 7261 AE Ruurlo • r\f\l l\ A Ik » ATr~ni A l I~M
Telefoon (0573) 45 20 00 • BOUWMATERIALEN

Openingstijden ma. t/m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Idee van Herwers.

Soepel overschakelen
op Nissan Micra met automaat,

De N-CVT is de zeer geavanceerde volkomen traploze
automaat van Nissan. Soepeler en comfortabeler dan welke
automaat <QP ook, zeker in z'n prijsklasse. In de stad en in de
file rijden is opeens ontspannend. Want uw linker voet heeft
rust. En u kunt beide handen rustig aan het stuur houden.
Terwijl de Nissan Micra toch al bekend staat om z'n zeer

comfortab^P ruime en stille interieur. Zodat iedereen er op
z'n gemak in zit. Ongeacht z'n lengte.

Minstens zo rustgevend is de tijdelijke korting van ƒ 2000.-
op de N-CVT automaat bij een nieuwe Micra. Telt u daar nog

eens z'n zeer zuinige karakter bij dan zijn er ruim voldoende
redenen om snel eens een soepele proefrit te komen maken.

Nissan Micra N-CVT vanaf ƒ 24.745,-
Nu bij ons: de Nissan Micra N-CVT met maar
liefst een voordeel van: f f* f\f\f\

Thlnk about it.

Afgebeeld: Nissan Micra GX. Er is al een Micra N CVT vanaf / 24.745,- (actieprijs), er is al een Micra vanaf / 21.995.
Consumentenadviespnjs inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.

Het actie-aanbod op de Micra N-CVT geldt tot en met 31 december 1998 (uiterste registratiedatum). 3 Jaar of 100.000 km
algemene garantie. Wijzigingen voorbehouden.

DQETINCHEM Rakhor-rtweg 14, rvdustrietarr. Keppekwwtg, Tol. (0314) 33 30 66
HENGELO G. Humm«lo8«w«g 10, Tel. (0576) 46 22 44
ZEVEN AAR Ampèreatraat 6, industrieterrein Tatelaar, Tal. (0316) 52 93 20
ZUTPHEN O« Stoven 25, Tel (0578) 62 26 22H

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!



Toneelvereniging TAO Wildenborch

UITVOERING
op vrijdag 11, zaterdag 12 en
vrijdag 18 december 1998

'Gespeeld wordt het blijspel in dialect:

DE RINGMEESTER
geschreven door O. Schwartz en C. Mathern, uit het Duits ver-
taald door Henk Karstens.

De toegangsprijs bedraagt f 6,50 per persoon. Kinderen tot en
met 12 jaar betalen f 3,50. Alle avonden beginnen we om 10.00
uur precies. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten in voorverkoop op maandag 30 november van 19.00
tot 20.00 uur in de Kapel. Telefonische reservering vanaf maan-
dag 7 december tussen 18.00 en 19.00 uur bij Fryda te Lindert,
telefoon (0575) 55 67 26. Zorg dat u niet teleurgesteld wordt.
Dus reserveer vooraf.
Toneelvereniging TAO Wildenborch mag het blijspel 'de Ring-
meester" opvoeren met speciale toestemming van het IBVA
'Holland' te Alkmaar.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

^2w&, OPERATION FRIENDSHIP
INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

f^^ A F D E L I N G V O R D E N

Afdeling Vorden verwacht in 1999 Amerikanen en houdt daar-
om nu hun traditionele

AUTOWASACTIE
TAKE A BREAK!
LAAT UW AUTO WASSEN EN
UITZUIGEN

f 12,50
INCLUSIEF KOFFIE MET CAKE

Zaterdag 28 november 1998
van 10.00 tot 16.00 uur op het
Industrieterrein bij de Fa. Woltering

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

aardappe ls , g roen te & fruit

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:
BOERDERJJ-IjS
Ijs bereid van uitsluitend natuurlijke ingrediënten
zoa's voüe boerenmcfk en vers fruit.
(ge?n chemische couserveriiigen, :;nnaak- c«n
kleurstoffen toegevoegd)

Royaal opgemaakte i/ieessalade ƒ5.95 p.p.
mt-t GRATIS iPFCULAASIJS voor hst zelfde
aantal perscnon, tegon inlevering van do bon.

Bel/Fax of (ever onderstaande bon irin onze wirmei vóór 2 der. 3.5.

Bon
Naam:
telefoon:
aantal pers.:,
afhaalcatum:

üpenipos!:k:&r: w:;>kel v'. l/n< vr. van !> toi i? uw en van 13.30 tot 17 iiur
Zsterfcij vr):i'Jto! 14 UT. F

Dennendijk 2a
Leesten-Zutphen
Tel.: 0575 521141

Het wordt tijd
dat wij zo weer eens

schaatsen gaan!

Denkt u aan de abonnementen
voor de ijsbaan?

ABN-AMRO bank 23 nov. t/m 4 dec.

THE BARN
CLOTHING & ACCESSOIRIES

is op zoek naar
pasdames op oproepbasis
heb je interesse en denk je de juiste ma-

ten te hebben, bel dan
(0575) 57 22 02

(maat 38 bw 90 - tw 72 - hw 99)
(maat 40 bw 98 - tw 80 - hw 107)

Landelijk ochtendblad
vraagt voor Vorden

bezorgers
m/v

min. leeftijd 15 jaar.

Bezorgtijd ± 1 uur per dag.
Bezorging in overleg,
3 dagen per week.

Tel. (0575) 55 11 73 of
(0346) 57 52 68 of

)800-0230351 (gratis)

[ETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

PEPERNOOD
Help de Sint
'n handje.»
giro 404040

CERTIFICAATHOUDER

Met

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

ISO 9002

Maak kan* op een

ballonvaart!

. Als u vóór 5 december

een 'nood'bijdrage doet,

loot u mee voor een

gesponsorde ballonvaart

in de Kinderhulpballon!

Brinkpoortstraat 32, 74! l HS Devenrer.
Tel.: 0570 - 6 l l 899

Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: receptie@kinderhulp.nl

Uitkomst politiek café PvdA Vorden:

Jongeren hebben moeite om
zich in Vorden te vestigen
Jongeren hebben moeite om zich in
Vorden te vestigen. Dit kwam levens-
groot aan de oppervlakte tijdens het
politiek café welke dinsdag 17 no-
vember door de plaatselijke PvdA in
het Dorpscentrum werd georgani-
seerd. Ongeveer veertitt^brdenaren
bezochten dit politiek cH dat een le-
vendige discussie opleverde.

De discussie over het ouderen- en jonge-
renbeleid van de gemeente Vorden werd
ingeleid door mevrou^^E. Ruttink
(Provinciale Staten Gelderamd), de heer
G. Krahe (Jonge Socialisten) en wethou-
der H. Boogaard van de gemeente
Vorden. Allen zijn ze lid van de PvdA.
Volgens mevrouw Ruttink is Vorden een
aantrekkelijke gemeente voor ouderen.
"Zeker voor ouderen welke van buiten de
gemeente komen. Immers zij kunnen
zich relatief dure woonruimte permite-
ren. Daardoor komt er ook meer druk op
het enige verzorgingshuis De Wehme
welke Vorden rijk is en is de vraag naar
verzorgingsplaatsen groter dan bij de ge
middelde verzorgingshuizen in de
Gelderse gemeenten. Daar moet veran-
dering in komen", aldus mevrouw
Ruttink.
Pogingen om meer verzorgingsplaatsen
te krijgen in Vorden zijn in de ogen van
mevrouw Ruttink tot op dit moment
maar mondjesmaat gerealiseerd. Om
een indruk te krijgen hoe de samenstel-
ling van de Vordense bevolking zich ver-
houd tot de provincie Gelderland pre
senteerde mevrouw Ruttink daarover re-
cent cijfermateriaal. Hieruit blijkt onder
andere dat in Vorden 21.8 procent van de
bevolking 65 jaar of ouder is. In de pro-
vincie Gelderland is dit 17.7 procent.
Vorden is dus wat dat betreft een 'grijze
gemeente' binnen de provincie
Gelderland. Mevrouw Ruttink pleitte
dan ook sterk voor uitbreiding van ver-
zorgingshuis De Wehme.
Ook de heer G. Krahe (Jonge Socialisten)
constateerde dat Vorden een aantrekke-

lijke plek is voor de wat oudere mens.
'Veel jongeren kunnen hier geen woon-
ruimte vinden en trekken weg naar
plaatsen als Zutphen". Hij pleitte voor
meer werkgelegenheid en woonruimte
voor jongeren en deelde mee dat het
nieuwe plan Joostink daar nu direct een
schoolvoorbeeld van is. Ook pleitte hij
voor meer ontspanning voor jongeren.
"Nu trekken jongeren massaal weg als ze
willen stappen. Het Dorpscentrum biedt
wat dat betreft op dit moment geen al-
ternatief', aldus Krahe.
Wethouder H. Boogaard haakte vervol-
gens in op de eerste twee sprekers van de
avond en zei dat de geschetste problema-
tiek door het paarse college wordt er-
kend. Het college wil zich de komende
tijd vooral sterk maken op het gebied van
kinderopvang, het bevorderen van werk-
gelegenheid en het aantrekkelijk hou-
den van Vorden voor jongeren. Vorden
krijgt in zijn ogen te weinig contingen-
ten om sociale woningbouw te realise-
ren. Ook stipte hij de bijna niet aanwezi-
ge uitgaansmogelijkheden voor de jeugd
in Vorden aan. Volgens de wethouder
moet daar ook iets aan gedaan worden.
Wethouder D. Mulderije van de WD was
ook aanwezig tijdens het politiek café.
Zij pleitte voor weer meer werkgelegen-
heid in de landbouw, bedrijven behou-
den op de bestaande grote industrieter-
reinen, het bevorderen van recreatie en
toerisme en het uitbreiden van sportac-
comodaties. Ook wethouder Mulderije
verweet de provincie te meten met twee
maten inzake het toewijzen van contin-
genten. Zij vergeleek het aantal contin-
gen dat de gemeente Vorden de afgelo-
pen jaren toegewezen kreeg met omlig-
gende gemeenten welke door "slimmig-
heidjes meer contingenten weten te be-
machtigen". Verder is de gemeente
Vorden volgens wethouder Mulderije
door inbreidingslocaties in Vorden te be
nutten aardig op de koffie gekomen met
betrekking tot het toewijzen van contin-
genten.

Willy van Bakel
tegastbijGLTO
Tijdens de ledenvergaderin van de GLTO
Vorden- Warnsveld- Zutphen, welke
maandag 30 november in Hotel Bakker
te Vorden zal worden gehouden, heeft
het bestuur de melkveehouder/quotum-
handelaar Willy van Bakel uitgenodigd
een inleiding te houden.
Willy van Bakel runt in het zuiden van

Nederland samen met twee broers het
grootste meidveebedrijf van Nederland
met een melkquotum van rond de acht
miljoen kilo. Daarnaast is hij quotum
handerlaar en onroerendgoed make-
laar. Momenteel bezit hij ook een
melkveebedrijf in de Verenigde Staten.
Willy van Bakel zal deze avond zijn vi-
sie geven over de Nederlandse Melk-
veehouderij. De bijeenkomst wordt ge-
houden bij Hotel Bakker.



DA drogisterij Ten Kate bestaat 25 jaar
Vijfentwintig jaar geleden startten
de heer en mevrouw Ten Kate met
hun DA drogisterij in Vorden. Zij
waren op dat moment al eigenaar
van een drogisterij in Zutphen en
Warnsveld. Met een grondige ver-
bouwing werd de toenmalige siga-
renzaak aan de Zutphenseweg om-
getoverd tot een heuse DA drogiste-
rij

De drogisterij in Vorden genoot al snel
grote bekendheid in het dorp. In hoe-
verre het meespeelde dat de drogisterij
de DA vlag voert is moeilijk te zeggen.
Zeker is datje met de DA een sterke or-
ganisatie achter je hebt staan. De zaak
in Vorden liep zo goed, dat de heer en
mevrouw Ten Kate besloten zich volle
dig op deze winkel te concentreren. Zo
sloten ze eerst de zaak in Zutphen en
later ook in Warnsveld.
Na menige interne verbouwing werd
de winkel in 1991 uitgebreid tot de hui-
dige grootte en in 1993 werden er een
magazijn en kantoor bij gebouwd.
Inmiddels waren zoon en schoondoch-
ter het echtpaar Ten Kate in de zaak ko-
men versterken.
Momenteel kunnen zij met een gerust

hart de zaken aan de nieuwe generatie
overlaten.

"De DA formule past perfect bij ons",
aldus de heer Ten Kate. "DA staat syno-
niem voor de vriendelijke specialist. Zo
willen wij ons ook profileren. Wij pro-
fiteren mee van de landelijke uitstra-
ling van DA, maar we hebben daar-
naast ook mogelijkheden om de zaak
naar eigen beleving in te vunsen kun-
nen bij ons terecht voor advies en een
persoonlijke benadering. Maar ook
voor scherpe aanbiedingen en laag ge
prijsde eigen merk artikelen komen de
klanten graag bij ons. Omdat wij het
zonder die klanten nooit 25 jaar had-
den volgehouden, willen wij dit de ko-
mende dagen met hen vieren door
middel van een kortingsactie", aldus
de heer Ten Kate. Voor meer informatie
over deze kortingsactie zie de adverten-
tie elders in dit blad."
Met de feestdagen voor de deur komen
er weer drukke tijden aan, waarin er
veel cadeau-artikelen over de toonbank
gaan "Het is een drukke maar gezellige
tijd", vinden de heer en mevrouw Ten
Kate, die ook de komende jaren met
vertrouwen tegemoet zien.

Vóór DA drogisterij Ten Kate twee generaties ondernemers samen met de heer Van
Keimpema, die namens de DA de Gouden Speld mocht uitreiken vanwege het 25-ja-
rig lidmaatschap.

f
:ÏS^ Sint Micolaasactie

Tweede trekking 23 november 1998

15 VLEESPAKKETTEM

Naam

Lenselink
P. ten Barge
G. Uenk
Roy Böhmer
M. van Mierlo
Brus
Beeftink
B. Rouwenhorst
Stoelhorst
H. Janssen
H. Mölders
A. Lijftogt
Holtslag
W. Brinkerink
Nijenhuis

Adres

Zutphenseweg 68e
het Leemgoor 2
Enkweg 13
Brinkerhof 17
Brinkerhof 61
Zutphenseweg 73
Boggelaar 1a
Insulindelaan 54
de Steege 5
Christinalaan 3a
de Doeschot 9
Almenseweg 19
Nieuwstad 37
de Boonk 23
Kostedeweg 1

Plaats

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

40 VERRASSINGSPAKKETTEN

Naam

R. v/d Kamp
Rosendaal
B. Overbeek
Besselink
A. Brink
A. Roelvink
J. Bannink
Fam. Krajenbrink
F. Veenendaal
G.J. Wullink
W. Berendsen

Adres

Het Elshof 8
Hamsveldseweg 7
Ganzensteeg 2
De Bongerd 12
W. Alexanderlaan 8
De Eendracht 4
Nieuwstad 51
Het Jebbink 45
De Voornekamp 12
B. v. Hackfortweg 41

Het Kerspel 9

Plaats

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

B. Hullemen

H. Schepers
C. Hofman
J. Jellema
Mevr. Borgonie^
S. Tigchelaar ™
A.L. de Waal
Jensma

Hoetinkhof 6
Insulindelaan 68
Zjoekowstraat 14
De Bongerd 6

k Kerkstraat 13
"Brinkerhof 66

Ruurloseweg 125
Hoetinkhof 131

Maik MeulenbruggeSarinkdijk 23
G. Roseboom ̂
J. v. Bommel ^
G. J. Temmink
Smalen
A. Pasman
Nijenhuis
Knoef
B. Olthof
Idema
W. Kuit
De Greef
E.J.H. Bos

k S. v. Gravesandestr. 5
' De Steege 9

Zutphenseweg 72
de Horsterkamp 17
Harfsensestraat 14
Vogelzang 10
Burg. Galleestr. 28
't Hoge 48
Reoordweg 8
Hoetinkhof 275
B. v. Hackfortweg 32
Ruurloseweg 80

Dianne Gr. NuelendSchoneveldsdijk 1
van Dort
Simon Bargeman
Harm Bosman
llse Limpers
H. Wielaard
G. Bijenhof
J. L. Poelder

Dr. Kuyperstr. 41
Ruurloseweg 89a
Enkweg 28
Hoetinkhof 157
Hoetinkhof 82

Vorden
Vorden
D'chem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Harfsen
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Wildenborchseweg 29 Vorden
Hoetinkhof 19 Vorden

Uitbreiding Het Hoge voltooid
Afgelopen vrijdag vertoonde de direc-
te omgeving van de school Het Hoge
na de pauze een veelkleurige aanblik.
Ruim 300 kinderen, voorzien van bal-
lonnen begaven zich naar het plein-
gedeelte tegenover de versierde in-
gang van de nieuwbouw aan de
Schoolstraat.

Directeur H.J. Reindsen vertelde hen, dat
deze feestelijke samtffeomst niet zozeer
de verjaardag van meester Lieverdink,
leerkracht groep 8, betrof, maar vooral
de opening van het nieuwe gedeelte.
Helaas kon de toegang niet van buitenaf
geopend worden, WMK>P de directeur de
kinderen verzoch^Plngenderwijs de
hulp van 'magische krachten' in te roe-
pen.
Dat gebeurde middels een canon-in-drie
en en ziedaar: twee tovenaars in werkte
nue kwamen achter de versiering van-
daan en verklaarden de nieuwe ruimte
via een paar spreuken voor geopend.
Daarna ging een tros ballonnen "op-
waarts", die een enorme kaart torste met
daarop vermeld het heugelijke nieuws
van de uitbreiding.
Vervolgens togen alle kinderen, meesters

en juffen naar het pas ontstane "binnen-
plein". Daar stegen na een hoornsignaal,
de ballonnen op. Een schitterend ge
zicht: tegen een strakblauwe hemel ko-
zen honderden ballonnen het lucht-
ruim, waarna ze op een zachte bries
westwaarts dreven. Terwijl iedereen toe
keek hoe al dit "kleurigs" hoogte won,
tracteerde de Ouderraad de kinderen op
chips en kimonade.
De kinderen van groep acht, de eerste
'bewoners' van het gloednieuw lokaal,
plantten toen met behulp van enkele
meesters een krentenboom, waarbij te
vens een fles werd begraven met daarin
op een papier hun namen.

De nieuwbouw bestaat o.a. uit zojuist ge
noemd lokaal- het twaalfde alweer en
een Remedial Teaching-ruimte, waar kin-
deren, die wat extra aandacht behoeven,
bijgewerkt kunnen worden. Na school-
tijd was er gelegenheid tot een "inloop"
waarvan veel ouders en belangstellen-
den gebruik maakten. De Ouderraad ver-
zorgde ook hier de bijbehorende aankle
ding, benevens de aanvoer van hapjes en
drankjes. Het werd zodoende een gezel-
lig samenzijn.

Informatie-avond over
schaatsen slijpen bij
Free-wheel in Vorden
Vrijdagavond houdt Freewheel een in-
formatiebijeenkomst over het onder-
houd en het slijpen van schaatsen. Pieter
van Geldrop, schaatstrainer uit Apel-
doorn en meervoudig Elfstedentochtrij-
der zal deze avond verzorgen. Hij zal in-
gaan op de verschillende aspecten, die er
toe bijdragen dat er met plezier op goed
onderhouden schaatsen kan worden ge
reden. Uiteraard is er de mogelijkheid
om technische vragen te stellen over on-
der andere de ronding van de schaats,
het nut van het polijsten en de regelmaat
waarmee de schaatsen geslepen moeten
worden.
Aan het eind van de avond bestaat de (be
perkte) mogelijkheid om de eigen schaat-
sen te slijpen. Ook zullen de leden van de
marathonploeg Ecotrans/Freewheel aan-
wezig zijn om andere vragen, die met

schaatsen te maken hebben zoals voe
ding en kleding te beantwoorden.
De informatieavond heeft plaats in de
winkel van Freewheel aan de Zutphense
weg 8 in Vorden. De toegang is gratis.
Voor meer informatie: 55 42 28.

Toneeluitvoering TAO
Door de leden van de Wildenborchse to-
neelvereniging TAO worden de laatste
voorbereidingen getroffen voor de jaar-
lijkse uitvoeringen. Deze vinden plaats
op vrijdag 11, zaterdag 12 en vrijdag 18
december in de Wildenborchse Kapel
aan de Kapelweg 1.
Dit jaar is gekozen voor het blijspel -in
dialect- 'de Ringmeester'. Deze uit
Duitsland afkomstige komedie werd in
het Nederlands vertaald door Henk
Kartstens en door TAO omgezet naar
het eigen dialect. Het decor, dat ook
deze keer weer heel bijzonder is, wordt
door de spelers zelf met de hulp van
een aantal vrijwilligers verzorgd. Het

spel speelt zich af op het erf van een
boerencafeetje.
De toneelvereniging, die afgelopen sep-
tember haar 50 jarig jubileum vierde,
geniet ieder jaar weer veel belangstel-
ling voor haar uitvoeringen. Afgelopen
jaar werd er een derde avond toege
voegd, ook dit jaar zal de toneelvereni-
ging TAO drie uitvoeringen verzorgen.
Kaarten kunnen telefonisch worden
gereserveerd vanaf 7 december bij Fry-
da te Lindert, telefoon (0575) 55 67 26.

ANBO
Vrijdagmiddag 27 november is er een bij-
eenkomst in 't Stampertje. Dan wordt
een lezing met dia's gehouden door de
heer Grootjans uit Borculo. Het onder-
werp is 'Kerstmis door de eeuwen heen'.
Het eerste gedeelte laat zien hoe schil-
ders en andere beeldende kunstenaars
uit verschillende tijden en landen het
Kerstgebeuren hebben ervaren.
Vervolgens wordt ingegaan op het ont-
staan van het wereldberoemde lied
'Stille nacht, heilige nacht'. Het tweede
gedeelte toont hoe Kerstmis in het oos-
ten en noorden van ons land wordt ge
vierd. Bovendien wordt een bezoek ge
bracht aan de Kerstman die op de
Poolcirkel bij de noord-finse stad
Rovaniemi woont.
Tenslotte volgt een in beeld gebracht

kerstverhaal, dat zich afspeelt aan de
Waddenkust van Sleeswijk-Holstein in
Noord Duitsland. Het geheel wordt om-
lijst met bijpassende muziek.

Adventsdienst
Zondag 29 november is het begin van de
Adventstijd, de voorbereidingstijd op het
naderende Kerstfeest. Op deze eerste
Adventszondag is er 's avonds een
Adventsdienst uitgaande van de Raad
van Kerken Vorden / Kranenburg. Deze
oecumenische dienst zal worden gehou-
den in de Sint Antoniuskerk in de
Kranenburg.

De voorganger in deze dienst is ds. H.
Westerink en er is muzikale medewer-
king van het 30+ koor o.l.v. dhr. F. Smeets.
Het orgel zal worden bespeeld door dhr.
A. Wissink

Verder zullen leden van de liturgische
commissie van de Raad van Kerken aan
deze Adventsdienst meewerken die sa-
men met ds. Westerink de dienst hebben
voorbereid.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten onder het genot van een kopje
koffie of thee in de kerk. De Raad van
Kerken nodigt een ieder van harte uit.



Robin Klaasen uitZutphen en mevrouw Dijkman uitRuurlo vallen in de prijzen:

Uitreiking reischeques voor prijspuzzel

•SENI ECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweq 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwst*) 45 tel.(0575)543202

Sinds het begin van dit jaar kunt u elke maand meedoen aan de prijspuzzel die op de-
ze twee pagina 's van Vizier op Vorden' staat. Elk kwartaal is hiermee een reischeque
ter waarde van 500 gulden te winnen. De winnaar van het tweede kwartaal van 1998
was Robin Klaasen uitZutphen (zie foto boven). Deze reischeque werd beschikbaar ge-
steld door Rabobank Graafschap West.

De winnaar van het derde kwartaal van 1998 was mevrouw Dijkman uitRuurlo (zie
foto onder). Uitbanden van voorzitter mevrouw H. Sueters van de Vordense Onder-
nemers Vereniging ontving zij de reischeque van 500 gulden. Deze reischeque werd
beschikbaar gesteld door de Vordense Ondernemers Vereniging.

BANG O.OLUFSEN
DEALER

Korte heren
loden jassen

van Steinbock
en Rascher

f 250,-

Wild und Hund jachtkalender f 27,50 / Handwarmer
+ 12 koolstaafjes f 19,50 / Meindl schoenen vanaf
f 129,- / Fleece-jassen met windstopper f 198,- /
Waxjassen vanaf f 149,-

Elke maand verschijnen in Contact de pagina's 'Vizier op Vorden'. In deze pagi-
na's is ook een puzzel opgenomen welke u in staat stelt een Rabo-reischeque te
winnen met een waarde van f 500,-

WAT MOET U DOEN?
In de advertenties op de pagina's 'Vizier op Vorden' zijn losse letters verborgen.
Zoek deze op en zet ze in de goede volgorde. Er ontstaat nu een spreuk.

OPLOSSING NR. 10

Ingezonden door:

De oplossingen moeten worden ingezonden vóór 12 december 1998 naar:
• Bleumink Tweewielers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden
• Eliesen Electro, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
• Lammers Mode, Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
• Kapsalon Marianne, Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
:•• I.M-;-/:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-::-.-:-:-:-;-.-, .-;-..-.-. . : - . • - : • : • - . - : - . . : . . . . • . . . • :.-.•. .: ' :' •'

Evenementen Vorden
13 december: Midwmterwandeling door de Kapelcommissie
Wildenborch
18 t/m 20 december: Expositie PKV in De Herberg te Vorden
19 december: Kerstmarkt in het centrum van Vorden
31 december: Oude jaarswandeling bij Kasteel Hackfort

Info VW, Tel.: (0575) 55 32 22

Zutphenseweg 9, Vorden Tel. (0575) 55 12 72

f^WEHW VORDEN

lommers

stretch jeans -̂  M °D E

Vorden, Zutphenseweg 29
tel.: (0575) 55 19 71

Sint Nicolaas-aanbieding:

PR FIL Dorpsstraat 12, Vbrcten • Tel. (0575) 55 13 93

Dealer van Gazelle, Vico, Union, Giant, Sparta-met
DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

tegenover Ned. Hen/. Kerk /
Marktplein-Tel.: 55 22 43.

RUIME PARKEERPLAATS
AANWEZIG

Zalen voor: bruiloft,
receptie, partijen etc.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

uitstraling.
Je wordt er weer

huidverzorging ;?'.?! el?.S V./U .V

Dorpsstraat 30, Vorden • Kapsalon tel. (0575) 55 14 23 / Schoonheidssalon tel. (0575) 55 20 33

Beluchtingspomp
(ijsvrij houden van de vijver) 17,95
Bol-acacia 40,00
Skimmia 7,50
Winterheide 3 voor 5,50
Bloembollen nu 25% korting
Winterharde violen, per bak 8,50

Ruurloseweg 65a, Vorden
telefoon (0575) 55 36 71



Bruin en beige nieuwe trends bij Schildersbedrijf Boerstoel in Vorden.

Steeds meer Ideur in huis

De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Otu winttr (65,- per man per dag.'

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uitzien. Door kleuradvies, moderne technieken
en ondergrondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw woning goed beschermd.
Daarnaast geeft hij u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk een vorstelijke

winterkorting!

<trhiMt*r*hf*etriif verf handel 'Deze premie Qeldt voor Partculicren

bij een opdracht van minimaal drie
: mandagen conform voorwaarden.

DorpMln** 7-9, 7251 BA Vonten. M.: (0675) 86 16 61

Herenmode van

• MELKA • ROBERTO SARTO • STATE OF ART
• LEDÜB • PIERRE MONEE • COTTONFIELD •
ClOPPA • LOVE • BOGART • MEXX • HENRI feester Galleestraat 9
BAKER Vorden, tel. (0575) 55 13 81

rif*

cd deel 2:

nuf 34,95
|b Chipknip B

SPEELGOED
HUISHOUD- EN -^ m^mm»m^ m^. **.

g^ • ^ g^

O U t l t K O
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - 7" 553566

be

Tip van de Sint:
riemen vanaf f 19,95

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. (0575) 55 24 26

Markt 21, Zelhem
Tel. (0314) 62 37 06

hockey, noren, kunst, etc.
Ook het juiste adres voor slijpen
(met ronding)

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon (0575) 55 21 59/
55 12 61

De enige echte (échte)
groentenman in de regio
die alles in eigen
snijkeuken maakt.

HELMINK
meubelen

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17

VORDEN
Zutphenseweg 24
tel. (0575)55.15 14

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
tel. (0545) 47 41 90

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

O8.3O - 20.0O uur
08.30 - 20.0O uur
O8.3O - 20.OO uur
08.3O - 2O.OO uur
O8.3O - 21.OO uur
08.30 - 17.00 uur

Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18, Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13 ALTIJD OP ZOEK NAAR HET B E S T E

De winter wordt door veel mensen ge-
bruikt om het huis eens van binnen
op te knappen. Door de schilders in
Nederland wordt dit nog eens extra
gestimuleerd met eej^prstelijke win-
terkorting. Ook f^hildersbedrijf
Boerstoel uit Vorden doet hieraan
mee. Tot en met de derde week van
maart ontvangen particulieren een
korting van 65 gulden per man per
dag. Deze premie S^Êt voor particu-
lieren bij een opdracm van minimaal
drie mandagen. Voor bedrijven be-
draagt de korting 35 gulden per man
per dag.

Volgens Johan en Dick Boerstoel is de
consument vergeleken bij tien jaar gele
den veel kleurbewuster. "Daar werd vroe-
ger veel minder naar gekeken", aldus
Johan Boerstoel. "Als het er maar weer
schoon en fris uitzag. Dat was toen het
uitgangspunt. Tegenwoordig zijn de
mensen veel kleurbewuster en kijken ze
hoe de kleuren met elkaar combineren".
Door middel van documentatie van verf-
fabrikanten, het lezen van vakbladen en
het bezoeken van beurzen blijven Johan
en Dick Boerstoel op de hoogte van alle
nieuwe trends op het gebied van wo-
ninginrichting. Dick Boerstoel: "Je ziet
dat de consument steeds beter op de
hoogte is van de vele mogelijkheden als
het gaat om verf, kleurencombinaties,
behang en woninginrichting. Denk al-
leen maar aan de vele woonprogram-
ma's op televisie en de talloze woonbla-
den die er zijn. Om de consument goed
te kunnen adviseren, moeten wij dus
precies weten wat de nieuwste trends en
mogelijkheden zijn".

KLEURENTRENDS
Als we kijken naar de nieuwe kleuren-
trend is het opvallend dat de kleuren
bruin en beige weer terugkomen. "We
hebben een tijd gehad dat alle wanden
wit werden gemaakt. Daarna zag je dat
er steeds meer met de kleuren geel en
terra werd gewerkt. Maar dat wordt
steeds minder. De nieuwe trendkleuren
zijn bruin en beige. Vroeger zag je die
kleuren ook veel in woonkamers en keu-
kens, maar vergeleken bij toen worden
bruin en beige nu meer als accentkleur
gebruikt", vertelt Dick Boerstoel.

Behang is helemaal terug van wegge-
weest. Johan Boerstoel laat de vele moge-

lijkheden op het gebied van behang zien.
"Onze wintercollectie biedt een zeer
breed aanbod. Zo hebben wij een mooie
klassieke collectie in huis. In eerste in-
stantie zul je zeggen dat dit alleen vóór
een klassieke inrichting geschikt is,
maar dat is dus niet zo. Een dergelijk be-
hang met klassieke patronen is ook heel
goed te combineren met moderne meu-
bels", aldus Johan Boerstoel. Ook bij de
behangcollectie van Schildersbedrijf
Boerstoel komen de kleuren bruin en
beige weer terug. Verder wordt er veel ge-
werkt met de kleur blauw.

ADVIES
Johan en Dick Boerstoel gaan regelmatig
bij mensen thuis langs om hen te advise-
ren bij het opknappen van het huis. "Om
te komen tot een goed advies is het be
langrijk om te zien hoe de mensen wo-
nen en hoe ze het huis hebben ingericht.
Daarom is het voor ons heel belangrijk
om bij de mensen thuis een kijkje te ne-
men. Alleen op die manier kun je pas
een goed advies geven. De meeste men-
sen stellen het altijd zeer op prijs als wij
met ze meedenken. Een tijdje geleden
hadden we zelfs een klant die de inrich-
ting van zijn huis helemaal aan ons over-
liet. En om heel eerlijk te zijn is dat best
wel een beetje eng, want je weet toch
niet exact wat de smaak van de klant is.
Toen we daar van te voren kwamen kij-
ken viel het ons op dat de wanden alle-
maal effen waren. Door veel met kleuren
te werken heeft dat huis toen een ware
metamorfose ondergaan. De eigenaar
was na afloop bijzonder enthousiast", al-
dus Johan Boerstoel.
Zijn zoon Dick vult aan: "Vaak zie je dat
de mensen net even dat laatste zetje no-
dig hebben. Wat dat betreft zijn die
woonprogramma's en woonbladen al-
leen maar goed. De mensen zien dan wat
de mogelijkheden zijn en zullen daar
eerder voor kiezen als ze het effect van
een bepaalde kleurencombinatie of in-
richting zien".

Schildersbedrijf Boerstoel is een echt
familiebedrijf dat in 1919 werd opge-
richt door de opa van Johan Boer-
stoel. "Dick is dus al dé vierde genera-
tie", zegt Johan Boerstoel trots. Het
bedrijf heeft in totaal 10 scL ;ders in
dienst en een winkelmedewerker. De
winkel is gevestigd aan de Dorpstraat
7-9 in Vorden, tel. (0575) 55 15 67.



Doe uw Sint Nicolaas

"Bosé Lifestyle

systeem voor de

meest aantrekke-

lijke prijs."

Vraag naar een

demonstratie!

"Levensechte
geluidsweergave,
r-'.le&wtic.
Eenvoud. "

demonstratie

Bose* Lifestyle® 3
Muzieksysteem

Verkoopprijs: 2998,-
compleet systeem
Luidsprekers leverbaar
in witte en zwarte uitvoering

Bose® Lifestyle® 5
Muzieksysteem

Verkoopprijs: 3998,-
compleet systeem
Luidsprekers leverbaar
in witte en zwarte uitvoering

Setter sound through research» Setter sound through research»

Wat vraagt u voor Sinterklaas?
Kom eens kijken en luisteren naar de

*- -v

O

Sint vindt dat vast goed bij

'Installatiebedrijf
%ena'

Borculoseweg 9, Ruurio
Telefoon (0573) 4513 M

©KI

- postbus 60 7260 AB Ruurlo tr (0573) 45 29 59
fax (0573) 45 29 69
Lid college van het NIVAK nr. MK341
kamer van koophandel Zutphen nr. 393552

Voor de totale verzorging van:

O administraties voor midden- en kleinbedrijf

©administraties voor agrarische bedrijven

O alle fiscale aangiften (ook voor particulieren)

Laat uw administratieve zorgen onze zorg zijn,
dat is een belasting minder.

SINT-
v.a
v.a

24,95
15,00
19,95

Portemonees
Rugtassen
Sporttassen
Kinderrugtassen
RIJbewijsetuis

Riemen
Paraplu's
Heuptas/es
Polstassen
Sleuteletuis

A

MEPHISTO
ECCO
ROUTE 66

RIEKER
OSWALD
WOLKY
VERHULST
HARTJES
RICOSTA
MARC e.a.

CEX
Dorpsstraat 21
7261 AV Ruurlo
tel: 0573-451307

Ook voor
reparatie & pedicure

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan de

Barchemseweg 7.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje
uitzoeken.

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS

STUDIO MOL:
ONTWERPEN, DRUKWERK
EN WEEKBLAD CONTACT

TELEFOON/FAX:
0573 451286

BARCHEMSEWEG 7
7261 DA RUURLO

ZANKER
Topklasse wasmachine
1100 TOEREN RVS trommel
en kuip, mantel verzinkt
Normaal ffl 1699,=
alleen deze week...

PHILIPS 55 CM TELETEXT
BLACK-LINE
Normaal ffl 899,= 6.98

I3SL

WhirlixSol

Fraaie degelijke wasdroger
trommel draait 2 kanten op

5kg. Normaal
fl 699,=

402
Müele

Compacte lichtgewicht
stofzuiger 1400 WATT
NORMAAL ffl 449,=

295
Installatietechniek • Witgoed • HiFi

DORPSSTRAAT 4
TEL:0573-451328



Doe uw Sint Nicolaas en in Ruurlo

Voor alle heerlijkheden van Sinterklaas,
blijft bakker Hartman toch de baas!

Tevens zijn wij
ruim gesorteerd in

luxe brood en
roggebrood.

f Alles uit eigen bakkerij,
dus kersvers en

uitstekend
van kwaliteit.

Specialiteit:
ftuuffose doolhofjes,

lussen en originele
Limburgse vlaaien

Wij zijn ruim gesorteerd in:
Amandel-roomboterletters
Amandel-roomboterstaven
(ook voor diabetici)
Gevulde speculaas
Speculaasjes
Speculaaspoppen
Speculaas voor diabetici
R oomborstplaat
Amandel-marsepein
(diverse figuren)
Sint Nicolaastaarten
Sint Nicolaasgebak
Saucijzenbroodjes
Taai Taai-poppen
Chocoladeletters
Chocoladefiguren

brood- en
banket-
bakkerij

Dorpsstraat 3 - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 13 86

Oh, kom er eens
kijken

grote en kleine

Voor ieder
is er wel wat moois

T W E E W I E L E R - E N M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo • Telefoon: (0573) 45 31 00 b.g.g. (0573) 45 28 86

Ook wij hebben

Sint
voor groot en klein o.a.

Verffboekkleurstljlen nu 19,95
Behangsel
Overalls
Videoband behangcursus 9,95
Taffelzell
Sjablonen
Spiegels
Zelfklevende kapstokhaken
van Wlnnle the Pooh
Groelmetersticker
Stickerdecoraties
Looney Tunes, Barbie,
101 Dalmatiërs, Winnie the Pooh,
Nijntje, de kleine zeemeermin

Uw behang- en ve rf special ist Sch i ldersbedr i j f

HOME H A S S E L O
Barchemseweg 1, Ruurlo, Telefoon (0573) 45 12 87

Voor ƒ34.95
44,95

Voor ƒ19.95

Nu ook CD oonnon

TEGEirun B.V.

DORPSSTRAAT 23 - RUURLO - TEL. (0573) 45 14 14

Wij hebben de nieuwe collectie wenskaarten
voor kerst en nieuwjaar weer binnen. Bestel uw
kaarten tijdig. Originele, prachtige kaarten voor
bedrijven en particulieren bedrukken wij graag
voor u met uw persoonlijke wensen. Ook ont-
werpen wij graag een zeer persoonlijke kaart
voor. Komt u binnenkort gerust eens bij ons kij-
ken en overleggen.

FILIAAL RUURLO:

STUDIO CONTAC T
DRUKKERIJ WEEVERS, STUDIO MOL: ONTWERPEN, DRUKWERK EN WEEKBLAD NTACT
TEL/FAX 0573 451286 - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3567.14.446



S Doe uw Sint Nicolaas pen in Ruurlo

Sint Nicoloos-oanbieding

Kinderkleding
1O% korting

maten 50 t/m 116
Aanbieding geldig t/m 5 december

Dorpsstraat 32a - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 30 70

Dorpsstraat 10, Ruurlo, telefoon (0573) 45 27 77

uw adres voor
prachtige
Sint Nicolaascadeaus

Spiegelreflex
AF camera's
o.a. Nikon, Canon, Minolta

Compact
camera's
in aps en kleinbeeld

Complete
inlijstingen
in alle maten en kleuren,
met of zonder passepartouts

VOOR EEN PERSOONLIJK & ONAFHANKELIJK ADVIES

WEVERS ASSURANTIËN

• Hypotheken • Pensioenen

• Verzekeringen
Spaaradviezen • Vermogensbeheer

Molenlaan la - 7261 BS Ruurlo - Telefoon (0573) 45 14 10

glanspanty's
15 en 20 denier

Tegen inlevering van deze bon

2e paar halve prijs
aanbieding geldig t/m 5 december

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32a - Ruurto - Telefoon (0573) 45 30 70

H o n 'rJr: r;r*;r:r. \ i <^f r r d c>. u l: o o p
u o o wo o n hij d o •. W-o n c i i j

Deelnemer: .
Sint Nicolaas prijzenfestwal

Binnenkort is het weer tijd om elkaar cadeaus

te geven. De feestdagen staan voor de deur.

Bij DeWonerij vindt u een speciaal ingerichte

cadeauhoek met kaarsenstandaards, schilderij-

tjes, beeldjes en nog veel meer sfeermakende

woonaccessoires. Er zit zeker ook een passend

cadeau voor u bij. Wij nodigen u graag uit om

u zelf te overtuigen van deze meest complete

collectie op het gebied van cadeauartikelen.

woon- en slaapcomfort, raamdecoratie voor

binnen en buiten en vloerbekleding tot in detail.

Tot ziens bij DeWonerij. Hartje Achterhoek.

Koopavonden tot 2 1 .00 uur op:
woensdag 2 dec., donderdag 3 dec.

en vrijdag 4 dec. a.s.

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel . : 0 5 7 3 45 12 39

Ruurlo:

•/doppend

Achterhoek

VIlegen, varen of treinen?
Ver weg of dichtbij?

Waarheen uw vakantie- of zakenreis ook gaat,
hoe u ook reist, boek Imider geval t>J/;

WEVERS REISBEMIDDELING
Molenlaan 1a - 7261 BS Ruurlo - Telefoon (0573) 45 14 10
De Reischeque of Hotelbon, het cadeau waar iedereen weg van is

Last minute
vertrek 4 december

naar het

inclusief vlucht vanaf

f2.095,-

Mix op maat kostuum
Nieuw in onze collectie is de mogelijkheid om
zelf uw kostuum samen te stellen.
U kiest de pantalon en het kolbert dat u het best
past en wij garanderen dat u geen kleurverschil-
len heeft. Eventueel kiest u er een modern vestje

bij-
Als u ooit een tweede pantalon wilt, v indt u bij
ons exact de juiste om uw kostuum weer compleet
te maken.
Kolberts in l of 2 rij, eventueel met verwisselbare
blazerknopen. Alles in antraciet of marineblauw
en natuurlijk in alle maten.

I I \ . l l l « ' I I - re

/ i i ivcr /uden slroiMlus I»T \\aanlr \ a, . ƒ 79,50 cadeau!

vimmmmmn? asm

Teunii§en
Dorpsstraat 22

7261 AX Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 38



Zaterdag 28 november 1998 om 14.00 uur

Prijsuitreiking "Grandioze Wervelwind aktie"
bij ISUPER DE BOERlYvonne en Wilbert Grotenhuys. Doe deze week nog mee t/m zaterdag 28 november 1998

tot 13.30 uur

En maak kans op: -1 week vakantie naar de zon voor 2 personen naar Fuerteventura Cran-Canaria
-1 Dames- of Herenfiets
- 2 Minuten GRATIS winkelen
- 7 Slagroomtaarten

MEEDOEN IS HEEL EENVOUDIG:
Bij besteding van f 50,- of meer schrijft u uw naam, adres, woonplaats op de achterkant van uvUdSsabon en deponeert deze kassabon in de daar-
voor bestemde WERVELWINDKAST die naast de kassa's is geplaatst. Consumenten die NIET het bedrag van f 50,- in eens willen besteden mogen
ook 2 aan elkaar geniette kassabonnen in leveren, wel met minimaal bedrag van f 50,- of meer. Om voor deze mooie prijzen in aanmerking te
komen DIENT U BIJ DE PRIJS UITREIKING AANWEZIG TE ZIJN.

Graag tot zaterdag 28 november 1998 om 14.00 uur

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13 [SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAI HET BESTE

Teruggave omroepbijdrage TV Gelderland 1 998
Door het ontbreken van steunzenders heeft in 1 998 niet

iedereen in Gelderland de regionale televisie kunnen

ontvangen. Alleen binnen het bereik van de zender Arnhem

waren de programma's van TV Gelderland te zien en

natuurlijk via de kabel. Daarom heeft het provinciaal bestuur

besloten dat elk huishouden, dat wel voor de regionale

televisie heeft betaald maar TV Gelderland om bovengenoemde

reden niet heeft kunnen ontvangen, de bijdrage voor 1 998

terug kan vragen. Het gaat om een bedrag van ƒ 6,90. Deze

'provinciale televisie-opslag' wordt in opdracht van de

provincie Gelderland door Dienst Omroepbijdragen geïnd,

samen met de landelijke (en eventueel lokale) omroep-
bijdrage. Op de rekening wordt de provinciale televisie-opslag

apart vermeld. Iedereen die een televisie-toestel in huis heeft

is verplicht de omroepbijdrage te betalen. Teruggave van de
provinciale televisie opslag is alleen mogelijk via de provincie
Gelderland en niet via Dienst Omroepbijdragen. De nota van
Dienst Omroepbijdragen dient u volledig te betalen.

Wie krijgen de televisie-opslag terug?

Voor de teruggave is een regeling vastgesteld. Deze regeling

houdt in dat u de provinciale televisie-opslag terugkrijgt als u:
- deze opslag in 1998 hebt betaald en

- niet op de kabel bent aangesloten en

- in 1998 in een van de navolgende gemeenten woont/woonde:

Aalten, Ammerzoden, Apeldoorn, Barneveld, Bergh,

Borculo, Brakel, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo,

Doetinchem, Echteld, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo,

Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk,
Hattem, Hedel, Heerde, Heerewaarden, Hengelo,

Hoevelaken, Kerkwijk, Lichtenvoorde, Üenden, Lingewaal,

Lochem, Maasdriel, Maurik, Neede, Neerijenen, Nijkerk,

Nunspeet, Oldebroek, Putten, Rossum, Ruurlo,

Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden,

Warnsveld, West Maas en Waal, Winterswijk, Wisch,

Zaltbommel, Zelhem, Zutphen.

Het bleek niet mogelijk om iedereen die het aangaat

persoonlijk te berichten. Daarom deze advertentie. Met

provincie
GELDERLAND

behulp van de bon onderaan deze advertentie kunt u uw geld

terugvragen.

Vult u uw naam, adres en rekeningnummer s.v.p.

duidelijk in en vergeet uw handtekening niet.

Wanneer uw verzoek wordt ingewilligd ontvangt u binnen

8 weken ƒ 6,90 op uw rekening. Wanneer uw verzoek

wordt afgewezen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht

Stuur de bon zonder postzegeJ naar:

ftt^fe Gelderland/Omroepbijdrage

Antwoordnummer 41 1

6800 WC ARNHEM

U kunt de bon tot uiterlijk 1 april 1999 inzenden. Via

dit^^woordnummer kunt u ook nadere informatie

op^^en.

Deze advertentie komt in januari 1 999 opnieuw in de

krant.

Vanaf begin 1 999 zal TV Gelderland wél in de hele provincie

te zien zijn. Er zijn dan steunzenders geplaatst in de

Achterhoek op de Veluwe en in het Rivierengebied.
-

mff\\

TERUGGAVECOUPON
Ondergetekende verzoekt op grond van de Regeling restitutie provinciale

televisie-opslag Gelderland 1 998 ƒ6,90 terug te betalen. Ondergetekende

verklaart in 1 998 de provinciale televisie-opslag betaald te hebben en

verklaart tevens niet op de kabel te zijn aangesloten.

Naam:

Adres:

Poste o d C/D (33 1 s

Rekeningnummer:

Handtekening:

DA drogisterij Ten Kate 25 jaar

in Vorden. Dit willen wij samen

met u vieren.

Profiteer daarom van onze

KORTING
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

10% KORTING
op alle artikelen,

uitgezonderd geneesmiddelen en actie-artikelen.

Geldig op 26, 27 en 28 november 1998.

DA drogisterij TEN KATE
Zutphenseweg 2
7251 DK Vorden
telefoon 0575-552219

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of testamenten - het is

/.invol er liet nodige van te welen. De adviseurs van AeeoN

Aecounlanis & Adviseurs vertellen u alles over liet ondernemers-

plan. geautomatiseerde hoek houd pa k kelten en de fiscale a speet e n

van uw onderneming. Vervol.ucns klopt u aan bij de specialisten

van de Rabobank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

vcr/ckcringen.

/o heeft u de belangrijkste adviseurs op een ri j t je, (iralis en voor

niets, op één adres. lin.*..... de koffie staat voor n klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderncminj;? Maak clan een afspraak voor het

eerste contact: S (0575) 52 22 44

ELCC?N Rabobank

MARTINE LETTERIE SIGNEERT A.S. ZATERDAG
HAAR NIEUWSTE BOEKEN.

KOM DUS ZATERDAG 28 NOVEMBER
VAN 14.00-16.00 UUR OM HAAR BOEKEN

TE BEKIJKEN!

HAAR NIEUWSTE BOEK:

DE LEEUW IS LOS! l 5,95

NOG MEER BOEKEN VAN HAAR:

VER VAN HUIS 27,90

HET SCHORRIEMORRIE
VAN DE PRUK 28,90

BIJ AANKOOP VAN EEN VAN HAAR BOEKEN ONTVANGT
U GRATIS EEN TELEGRAAF

In verband met de feestdagen

openingstijden BRUNA

hebben wij verruimde openingstijden:

openingstijden POSTKANTOOR

vanaf maandag 30 november
maandag: 9.00-18.00 uur
dinsdag: 9.00-18.00 uur
woensdag: 9.00-18.00 uur
donderdag: 9.00-18.00 uur
vrijdag: 9.00-21.00 uur
zaterdag: 9.00-16.00 uur

vanaf maandag 30 november
maandag: 9.00-17.30 uur
dinsdag: 9.00-17.30 uur
woensdag: 9.00-17.30 uur
donderdag: 9.00-17.30 uur
vrijdag: 9.00-20.00 uur
zaterdag: 9.00-15.00 uur

bruna
Raadhuisstraat 20, 7251 AB Vorden

Tel. (0575) 55 31 00



Zf/ efk dekbed
een de&edset kado

o

DONZIN DEKPEDDZN

Donsdekbed 90% Poolse witte originele
ganzedons carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 450,= nu 279,:
van 599,= nu 439,:
van 729,= nu 519,:

van 499,=
van 799,=

nu 319,:
nu 589,:

4-Seizoenen donsdekbed 90% originele
witte eendendons in carré gestikt. 5 jaar
garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 599,= nu 349,:
van 899,= nu 599,:
van 999,= nu 699,:

van 679,=
van 1079,=

nu 399,:
nu 749,:

Donsdekbed 65% Europese eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 279,= nu 179,=
van 429,= nu 279, =
van 479,= nu 319,=

van 299,=
van 549,=

nu 199,:
nu 379,:

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

140/200
200/200
240/200

van 450,= nu 279,:
van 599,= nu 439,:
van 699,= nu 499,:

1-persoons XL 140/220
Lits jumeaux XL 240/220

Actie geldig tot

5 december '98,

en zolang de

voorraad strekt.

•Of de helft van de waarde in contanten.

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 569,:

DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1 -persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 119,= nu 79,=
van 189,= nu 129,=
van 229,= nu 159,=

van 139,=
van 259,=

nu 99,=
nu 179,=

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100%
katoenen tijk en een polyester hollow fiber
vulling.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 219,= nu 169,=
van 309,= nu 239,=
van 349,= nu 279,=

van 239,=
van 369,=

nu 189,=
nu 299,=

WOLLEN DE/&EDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.

1-persoons 140/200 van 299,= nu 199,=
2-persoons 200/200 van 449,= nu 339,=
Lits jumeaux 240/200 van 529,= nu 399,=

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met
een vulling van 100% scheerwol en een
100% katoenen tijk. Heerlijk soepel en
zacht.

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

van 349,= nu 249,:
van 549,= nu 399,:
van 599,= nu 439,=

van 379,=
van 649,=

nu 279,:
nu 479,:

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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