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Actie 1998 van de Veiling Commissie Vorden:

Vijfentwintigduizend gulden
voor de Vordense kerken

Weekenddiensten

De gehouden boedeldag, pleinmarkt
en veiling heeft totaal netto vijfen-
twintig duizend gulden opgebracht.
Toch weer een prachtig resultaat. Het
geld wordt verdeeld onder de kerken
in de gemeente Vorden te weten R.K.
parochies Vorden en Vierakker, Herv.
kerk Vorden en Wichmond en de
Gereformeerde kerk Vorden. Dus ie-
dere kerk ontvangt f5000,- voor repa-
ratie en onderhoud van de kerkge-
bouwen.
Aanstaande zondag l november wor-
den de cheques aangeboden. De ge-
dachten 'samen op weg' wordt door
deze samenwerking verstevigd.

De Veilingcommissie is zeer tevreden
met de geweldige opbrengst en dankt bij
deze alle gevers - vooral de midden-
stand. Het was niet tevergeefs dat wij bij
hen aanklopten.
Dat ook mensen van diverse kerken ko-

men helpen is de wens van de Veiling-
commissie. Vooral jongeren, want het is
voor de oudere commissieleden toch een
hele opgave om de zware kasten en meu-
belen enz. te sjouwen.

BESTEMMING 1999 WEER VOOR DE
GEZAMENLIJKE KERKEN
De Veilingcommissie heeft besloten om
in 1999 het netto bedrag weer beschik-
baar te stellen voor de gezamenlijke ker-
ken. De data's zijn reeds bekend:

29 mei boedeldag
2 oktober veiling

Mocht u zich geroepen voelen om er te
helpen of dat u goederen wilt schenken,
bel dan met De Veilingcommissie G.
Harmsen tel.: 551486, W.Kornegoor tel.:
551525, N. Rodenburg tel.: 551470, B.
Rossel tel.: 551673, ATragter tel.: 551961,
W.Wahl tel.: 553081, G. Weevers 551010.

Geen brommertrial
Vorig jaar organiseerde 't Praothuus in
het buurtschap linde voor het eerst een
brommertrial. Een trial die veel bekijks
trok. Geen wonder want het publiek
werd een sensationeel schouwspel gebo-
den. Bijvoorbeeld "stoven" de voertuigen
dwars door genoemd Praothuus.
Echter de voor zaterdag 31 oktober ge
plande trial moet worden afgelast.
Vanwege de vorig jaar geproduceerde ge
luidsoverlast, Waartegen door een aantal
mensen zoals nu blijkt met succes is ge
protesteerd, heeft het gemeentebestuur
van Vorden geen toestemming gegeven
een dergelijke trial opnieuw te organise
ren. Ook het geplande "motorfeest" na
afloop van de wedstrijd gaat niet door!

Sursum Corda
Teneinde de clubkas te spekken organi-
seert de Vordense muziekvereniging

"Sursum Corca zaterdag 31 oktober de
jaarlijkse "Slaatjes-actie". Die dag zullen
leden van de vereniging huis-aan-huis
trachten de salades aan de man te bren-
gen. De prijs bedraagt zes gulden. Ook
bestaat de m^fcijkheid een salade voor
"meerdere pe^ronen" te bestellen. Dan
kan men bellen 0575- 552307.

JAVVorden

De Deurdreajers
gaan weer van start
Zaterdag 14 november is het weer
zover. Die avond zal Prins Dennis
de Eerste aftreden en zal de nieuwe
Prins van de Deurdreajers voor het
seizoen 1998-1999 Worden onthuld
in residentie De Herberg.
In de komende drie weken kunt u
dan ook weer cryptische aanwijzin-
gen over de nieuwe Prins, Mister X
genaamd in het Contact lezen.
Deze aanwijzingen zijn de sleutel
om achter de ware identiteit van
Mr. X te komen. Mocht het zo zijn
dat u na deze drie weken toch niet
achter de ware identiteit bent geko-
men, dan is dit een extra reden om
op 14 november het Prinsenbal te
bezoeken. Kier volgen de eerste 3
aanwijzingen:
1. Hij is een sprekende persoonlijk-

heid
2. Hij is graag gezien in Vorden
3. Hij is sfeer bepalend

Het winterseizoen 98/99 gaat weer van
start.
De heer Erik Stoelhorst, veearts te
Vorden, is bereid iedereen wegwijs te ma-
ken in herkenning, behandeling, en
voorkomen van ziektes als: IBR,
Leptospirose, BVD, Para TBC, Aujeszky,
Rabies, enz.
De avond wordt gehouden op: maandag
9 november in de Dierenartsenpraktijk
Vorden, aan 't Hoge 9.
Men hoopt dat het een interessante
avond wordt waar men van harte wel-
kom is. Info: Brigit Tap, telf. 0575-556751.

ANBO
De afdeling Vorden van de ANBO organi-
seert vrijdag 30 oktober een bijeenkomst
in het Stamperrje. Die middag wordt een
lezing gehouden door de Regionnale
Patiënten en Consumenten Federatie
Stedendriehoek over "De rechten van
een patiënt". De RPCF wil met deze Ie
zing de patiënt/ consument informeren
over de WGBO (Wet op de Geneeskundi-
ge Behandelings Overeenkomst) en sti-
muleren gebruik te maken van deze wet.
Op deze manier kan men zich weerbaar-
der opstellen in de gezondheidszorg. De
nadruk zal vooral liggen op de practische
vragen die door de wet ontstaan zijn zo-
als " heb ik recht op inzage in mijn me
disch dossier en hoe krijg ik dit" etc.
Tijdens de lezing zal ook aandacht wor-
den besteed aan het Informatie en
Klachtenburo Gezondheidszorg (IKG).
Het IKG is een aparte afdeling. Wanneer
de individuele patiënt/consument een
klacht en/of een probleem heeft, is het
IKG bereid te helpen zoeken naar een
mogelijke oplossing.

Hervormde kerk Vorden
Zondag l nov. 10.00 uur Gezinsdienst ds. HA
Speelman.
Woensdag 4 nov. 1930 uur Dankstond voor Gewas
en Arbeid ds. Westerink, in de Geref. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l nov. 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathem.
Woensdag 4 nov. 19.00 uur A. Walpot-Hagoort,
Dankstond voor Gewas en Arbeid.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag J nov. 10.00 uur Gezinsdienst in de N.H.
kerk ds. Speelman; 19.00 uur ds. F.J.Th. Schipper,
uit Goor
Woensdag 4 nov. 1930 uur Dankstond voor Gewas
en Arbeid ds. Westerink.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 31 okt. 18.30 uur eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 1 nov. 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 31 okt. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag l nov. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
1-2 nov.: pastoor H. Jaspers, Zutphen, Tel.: (0575)
527080. A

Huisarts 31 okt-1 nov.: dr. Haas, Christinalaan 18,
Tel.: 55 16 78.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 0930-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt daiM»bellen (zonder af-
spraak) komen of een driflpde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

TANDARTS
31 okt-1 nov.:].]. de Kruif, Vorden, Tel.: 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 1030-1130, 15.30-
16.45 en 18.45-1930 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

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 Winterswijk 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, Vqrden, 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 13.30-1730 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 1330-2030 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrij-
dag 13.30-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-W ich mond
Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

VW-kantoor
tel. 55 32 22. Openingstijden: ma. t/m do. en za
van 930-15.00 uur; vrij. 930-1730 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
1030-1230 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-1230 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
930-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 54 '• 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. on 09.00-
10.00 uur, tel 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dern terende
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.
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Heerlijke vlaaien vlgs Limburgs recept
calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Deze week:

• • • Mont Blanc Vlaai
een verrassend toppunt

nu voor maar

f 15?5

kleine Amaretto vlaai

f8,95
goed voor 6 personen

Kaiser Brötchen
deze week 5 halen = 4 betalen

Nieuw!!
Schwarzwalder

kirsch bol
Heerlijk bij een topje Koffie

f3,95

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

ECHT SLAPEN DOE JE PAS
OP EEN NIEUWE MATRAS

Interieuradviseur Rjjksstraatweg 39

!#CM*Stë Warnsveld
de woonwinkel «anW.rnueld Tel. (0575) 52 61 32

Opruiming
Gouden en zilveren sieraden

Horloges
Brilmonturen
Zonnebrillen

Kortingen tot 5O%

qe> juwelier
siemerink. » • *•<x> opticien

Zutphenseweg 7 • Vorden
Tel. (0575) 551505

• Theater Onder de'Mófeh in
Linde: vrijdag 6 november
21.00 uur en zaterdag 14 no-
vember 20.30 uur Gipsy
Swing Quartet Coco Briaval.
Kaarten reserveren: (0575) 55
6987.

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

• 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 vóór de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Theater Onder de Molen in
Linde: zondag 8 november
15.00 uur Vordens Mannen-
koor. Kaarten reserveren:
(0575) 55 69 87

• Gezocht: hulp voor lichte
schoonmaakwerkzaamhe-
den voor 1 keer in de week.
Brieven onder nr. R 23-1 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Workshop manden vlech-
ten met wilgenteen. In Warns-
veld op 12 november. Info: H.
Enzerink, tel. (0575) 52 92 61

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is

ipel en binnen handbe-
Vraag vrijblijvend infor-

lie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Theater Onder de Molen in
Linde: zondag 22 november

0 uur jazzpodium met
Mill's Brothers. Kaarten

reserveren: (0575) 55 69 87

• 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 koop: diverse soorten
groenten en voerwortelen.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76

• Gezocht: eengezinswo-
ning met 2 a 3 slaapkamers.
Prijs tot f 750,-. Brieven onder
nr. V 33-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: stalmest geschikt
voor bemesting van tuinen. H.
Brummelman, Deldensebroek-
weg 1,tel. 55 1576

Stormachtige Aanbieding

3 rookworsten voor 1 tientje

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels

f 1,50 per stuk

VRUDAG P1EKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f Ij™ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gekookte worst
250 gram f 2,25

Coburger ham
100 gram ff 2,25

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 105—

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen

1 kilo I 9)9 S

500 gram Bami of Nasi +

500 gram Babipangang

f9,95

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 boomstammetjes +

4 hamburgers

f7,95samen

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

IS1RODE KRUIS
afdeling

Welfare Vorden
houdt haar

BAZAR1
woensdag 4 november
van 14.00 tot 16.30 uur

in De Wehme
Nieuwstad 32, Vorden

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
* contant + RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682 Aanbiedingen geldig
maandag 26 oktober t/m zaterdag 31 oktober

UITNODIGING
voor de najaarsbijeenkomst
van de werkgroep Tuinkeurïngen
te Vorden

Maandag 9 november, 19.30 uur
in zaal 't Stampertje van het
Dorpscentrum.

PROGRAMMA:
• 'Bloemschikmaterialen uit eigen tuin'

door José Brinkerhof met diapresentatie
• Pauze met verloting
• Prijsuitreiking

De toegang is zoals gewoonlijk gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Grote

Bloemkool
1."per stuk

CARMEL grote Galia
Meloen

Conference
handperen

1."per kilo

Pamklare
Hutspot

per stuk 3." 500 gram 1.49

Roerbakmix
naar keuze

2?»
Jonagold

Handappels

500 gram per kilo 1?9



Welkom lieve

Dide

19 oktober 1998.

Dochter van:
Raymond en Berna
Lichtenberg-Boonstra

DeStroet 11
7251 CP Vorden

Graag even bellen voor een be-
zoekje. Tel. (0575) 55 38 93

Op 23 oktober 1998 is gebo-
ren onze zoon en mijn broertje

LilUk Willem

Gewicht: 3600 gram.
Lengte: 52 cm

Jaap, Gerdien en
Marlies Hesselink

Brinkerhof 62
7251 WP Vorden
Tel. (0575) 55 20 57

Hallo, 24 oktober 1998.

Hier ben ik dan en niet bang
want ik ben 2900 gram en 50 cm
lang.
Mijn ouders zeggen dat ik

Gerdina Janet
//se

ga heten.
Dat mogen jullie nu ook wel we-
ten.
Komen jullie ook voor een be-
schuit,
dan hoef ik er ook niet uit.

Dick Lindenschot
Anita Undenschot-
Wolters

N ij landweg 1
7251 KK Vorden

Wij rusten tussen 12.00 en 15.00
uur en na 21.00 uur

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Riek

25 oktober 1998.

Arthur en Agnes
Kelder-Wijnbergen

Almenseweg 49
7211 ME Eefde
Tel. (0575) 51 04 68

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

• Te koop: cirkelzaag; hou-
ten zaagbok; schilderij kerk
Wichmond. Tel. (0575) 44 13
41

• bel eFFe de feestadvi-
seur!

• Denkt u aan de revue van
Jong Gelre Vorden op 30
oktober, 6 en 7 november in
het Dorpscentrum te Vor-
den?

• Wenskaarten van Kerken
in actie. Nu bij de Wereld-
winkel. 2 x 5 kaarten voor
slechts f 12,95

• Oliebollenactie vrijdag 30
oktober voor de Ned. Her-
vormde kerk in Wichmond

De Vordense Ondernemers
Vereniging wil langs deze
weg een ieder bedanken
die op enigerlei wijze heeft
bijgedragen aan het welsla-
gen van het 50-jarig jubi-
leum.

Het bestuur

Jouw leven moesten wij los laten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Met geen pen is te beschrijven hoeveel pijn het
doet om afscheid te moeten nemen van onze lieve
papa en opa

Na een kort ziekbed is op 24 oktober 1998

GERARD PIJNAPPEL
WEDUWNAAR VAN IRMA VAN LAAKE

overleden op de leeftijd van 71 jaar.

Els en Frank
Mark, Kris

Peter en Sylvia
Bram, Koen, Lotte

Correspondentie-adres:
Beatrixlaan 22
7251 AN Vorden

De avondwake is op woensdag 28 oktober om
19.30 uur in de parochiekerk Christus Koning, Het
Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er van 20.15 tot 20.45 uur gelegenheid tot
afscheid nemen en condoleren in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst vindt pJttts op donderdag 29 ok-
tober om 10.30 uur in^pnoemde parochiekerk,
waarna aansluitend om 12.45 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in de Veluwezaal van
het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is e
condoleren in de ontva
rium.

neens gelegenheid tot
'amer van het cremato-

Hoera, wij wonen in Vorden!

Het Hoge 18
7251 XW Vorden
(0575) 55 27 73

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

maandagavond
2 november
van 18.30 tot 20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kenfondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en
ALLE patiënten geboren voor 1 -5-'34, wor-
den gratis ingeënt.

Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen

'n Smakelijk
opwarmertje

Mexicaanse
minutesteak, wo gr.

Hachee
per 700 gr.

295 5 gegrilde
kippenpoten.

gebraden rosbief, ^79
700gr. fië^^ ei-bieslooksalade, ^ 79

Ae?^69 100 gr.
slavinken, perste

98 originele
rundersalami, ;oogr.

pepercervelaat,
700 gr.

KeurslagerV1O gttK
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Landelijk ochtendblac
vraagt voor Vorden

bezorgers
m/v

min. leeftijd 15

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

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

0800-0230351 (gratis)

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

Huis De Voorst
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54 / 51 55 20
Fax: (0575) 51 35 05
E-mail: huisdevoorst(«>universal.nl
www.huisdevoorst.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Nieuw bij bakkerij
Schurink

Een feestelijke taart met uw eigen foto,
huwelijks foto. logo of favoriete
sportclub erop.
Met een computer wordt deze
foto, logo of wat u er maar op
wilt, gescand en met eetbare
kleuren geprint op een ouwel.
Het resultaat is verrassend,
leuk om cadeau te geven bij
geboorte of een andere feeste-
lijke gebeurtenis

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77
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U Openingstijden bibliotheek:
(voor ter image liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 1330 tot 1730 uur,
donderdag van 13,30 tot 17.30 uu,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
^rda^van 10.00 tot 12,00 uur.

: j

?:|$ö^^ | * |ii r

'

milieuvergunningen
plaats
Schuttestraat 8

milieumeldingen
plaats
Hogeslagdijk 2

Polweg 6

kapvergunningen
plaats
Schoolstraat 17
de Horsterkamp 21
Enkweg3

aanvrager
H.W. Sloetjes

aanvrager
A.F. Meijerink

G. Burkink

aanvrager
H. Leeflang
AJA Helmink
MJ. Weulen
Kranenbarg

inhoud
agrarisch bedrijf met jongvee en paarden

inhoud
aanleggen speelplaats voor het
ontsmetten van veewagens
aanleggen speelplaats voor het
ontsmetten van veewagens

inhoud
vellen l berk
vellen l ceder
vellen l sierkers

herplantplicht

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

t>
.Oouwvergunningen

plaats
Ambachtsweg 9
Biesterveld 29 en
31 t/m 41 (oneven)
Biesterveld l

sloopvergunningen
plaats
Wildenborchseweg
19

aanvrager inhoud vrijstelling

bouwaanvragen
plaats
Insulindelaan 15
Insulindelaan 17
Hoetinkhofl45

aanvrager
DJ. Gotink
J.W Golstein
H.P.M. van Langen

H.W. van Ündenberg bouwen bedrijfshal

inhoud
verbouwen woning
verbouwen woning
bouwen garage

datum ontvangst
16-10-98
16-10-98
20-10-98

Bouwbedrijf EBU
Doetinchem B.V.
HJ.W. Siemes

aanvrager
GJ. van Ark

vergroten bijkeuken en
garages
bouwen woning

inhoud
slopen achterhuis van een boerderij

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

/W,ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

aanlegvergunningen
plaats
Schuttestraat 34
ten noorden van
Wiersserbroekweg 14

aanvrager
HJ. Bannink
Waterschap Rijn
en IJssel

inhoud
aanleggen kikkerpoel
aanleggen ^^ergang

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 30
oktober tot en met 26 november 1998 ter inzage: een melding algemene maatregel
van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van de heer H. Wagenvoort, Almenseweg 35, 7251 HN
Vorden, voor het verand^wi van een loods in een sanitaire ruimte, op het perceel
Almenseweg 37 te Vordel^

Avonturiers
vertrekken naar
Zuid-Afrïka
Begin november zal er een groep enthou-
siaste plattelandsjongeren op reis gaan
naar Zuid-Agrika. Doel is het kennisma-
ken met de Zuid-Afrikaanse cultuur door
middel van deelname aan een uitwisse-
ling met Zuid-Afrikaanse jongeren.
Het uitwisselingsproject is een initiatief
van het Algemeen Plattelands Jongeren
Werk en de landelijke werkgroep
Interact. Eind mei zijn zij gestart met het
werven van jongeren voor de uitwisse-
ling met Zuid-Afrika. Mede dankzij een
subsidie van het NCDO (verbonden aan
het Ministerie van Ontwikkelingssamen-
werking) is het uitwisselingsproject met
Zuid-Afrika tot stand gekomen.
Er zullen ongeveer 13 hollanders op
avontuur gaan naar het exotische
Zuidelijk Afrika. Dit gebied staat bekend
om haar betoverende natuur, een zeer di-
verse cultuur en hele hartelijke mensen.
Maar Zuid-Afrika is ook een land waar
het verschil tussen zwart en blank nog
steeds erg groot is, en waar werkeloos-
heid de kop op steekt.
De avonturiers uit Nederland proberen
twee thema's aan de uitwisseling te kop-
pelen, namelijk: De positie van de jonge
vrouw, en: De leegloop van het Platte-
land. Met deze thema's in gedachten wil
de Nederlandse groep proberen een
beeld te vormen over verschillen tussen
de beide landen.
In mei 1999 wordt het terugbezoek van
de Zuid-Afrikaanse jongeren verwacht.
Voordat dit gaat gebeuren zullen er spon-
sors gezocht worden voor het organise-
ren van een boeiend programma op
Nederlandse bodem. Niet alleen spon-
soring in de vorm van geld maar ook in
de vorm van goederen en/of diensten is
erg welkom.
Een uitwisseling is een unieke manier
om erachter te komen hoe mensen in an-
dere landen leven. Men gaat niet alleen
naar de toeristische attracties maar

komt ook gewoon bij de mensen thuis.
De Nederlandse groep vindt het erg be-
langrijk om haaj^cht eens op te steken
in het buitenlanden grijpt de kans om
deel te nemen aan het Uitwisselings-
project met Zuid-Afrika dan ook met bei-
de handen aan. Info: Gerrit Borgman,
Anita Groot Roessink, tel. 0575-571374.

Zibro Kamin bij
Welkoop
Nieuw in het Welkoop assortiment zijn
de kachels van Zibro Kamin. Zibro
Kamin kachels zijn verplaatsbaar, zuinig
met energie en kennen geen installatie
kosten. Door het unieke verbrandingssys-
teem is geen schoorsteen nodig. Zo is elk
vertrek snel en behaaglijk te verwarmen.
De kachels van Zibro Kamin branden uit-
sluitend op kerosine (zuivere petroleum)
wat zorgt voor een rendement van bijna
100% en een reukloze verbranding. Ook
deze brandstof is bij Welkoop verkrijg-
baar.
Alle kachels voldoen aan strenge veilig-
heidseisen, zo gaat de kachel automa-
tisch uit als er tegen aan gestoten wordt
of wanneer er onvoldoende wordt geven-
tileerd in de desbetreffende ruimte.
De kachel is leverbaar in diverse uitvoe-
ringen, voor ruimtes van 35 m3 - 200 m3.
Interesse? Kom dan op zaterdag 31 okto-
ber naar de Zibro Kamin demonstratie-
dag bij Welkoop Vorden, Stationsweg 16.
Men zal dan uitgebreid informeren over
de vele voordelen van Zibro Kamin ka-
chels. (Zie advertentie.)

Opbrengst collecte
Dierenbescherming
De collecte van de Dierenbescherming
afdeling Zutphen en omstreken heeft in
het dorp Vorden een bedrag opgeleverd
van f 2.631,50.
De organisatie bedankt alle gevers en
speciaal de collectanten voor hun gift en
inzet.

Fjordenpaarden rijden
Zaterdag werd voor de^Rsde maal in
Vorden een langeafstandswedstrijd
voor Fjordenpaarden gehouden.
S'morgens melden zich 25 deelne-
mers bij de familie Smallegoor aan
de Almenseweg, waar start en finish
plaats vonden.

Wedstrijdleider Henk Smallegoor had
een parcours uitgezet van 25 en 40 kilo-
meter, verdeeld over drie gedeelten. Het
parcours in het "Grote Veld" was door de
vele regens in de afgelopen dagen be-
hoorlijk zwaar geworden. Voor de
Fjordenpaarden echter geen probleem.
Zowel voor- als na de wedstrijd werden
de paarden gekeurd door de Vordense
dierenarts Appie Noordkamp. Deze keu-
ring had tot doel om er op toe te zien dat
de paarden niet te zwaar belast werden.
Uit de keuring bleek dat dit geenszins
het geval was.
De deelnemers waren ondergebracht in
vier categorieën, namelijk 25 kilometer
en 40 kilometer, aangespannen of "on-
der het zadel". Er werd gestreden om de
"Braamzicht" wisselbeker welke beschik-
baar was gesteld door de familie
Smallegoor. Het werd voor zowel de heer

Koot uit Koudekerk aan de Rijn alsmede
voor Denise Erdman uit Enschede een
bijzondere dag.
Zij wonnen de wedstrijd voor het derde
achtereenvolgende jaar en mochten de
wisselbeker zodoende voor goed mee
naar huis nemen. De deelnemers toon-
den zich na afloop zeer content over de
perfecte organisatie.

De uitslagen waren als volgt:
Aangespannen 40 kilometer: I L.M.J. Koot
uit Koudekerk a/d Rijn 3 uur en 15 minu-
ten; 2 D.de Graaf uit Gramsbergen 3 uur
34; 3 RJ. Bartels uit Beerzerveld 3 uur en
58 minuten.
Aangespannen 25 kilometer: l G.
Snelting uit Doetinchem 2 uur en 9 mi-
nuten; 2 J.B. Slotboom uit Neede 2 uur en
12 minuten; 3 B. Baake uit Enschede 2
uur en 19 minuten.
Onder het zadel 40 kilometer: l Denise
Erdman uit Enschede 2 uur en 4 minu-
ten.
Idem 25 kilometer: l Roy ter Horst uit
Doetinchem 2 uur en 8 minuten; 2 linda
Lauckhart uit Vorden 2 uur en 17 minu-
ten; 3 Miriam Schuur uit Enschede 2 uur
en 19 minuten.

Rode Kruis
Welfarebazar
Evenals voorgaande jaren houdt het
Rode Kruis Welfare weer een bazar en
wel op woensdagmiddag 4 november a.s.
in woonzorgcentrum De Wehme.
Op deze middag worden de handwerken
verkocht die door de deelnemers uit het
dorp en De Wehme zijn gemaakt. Deze
handwerken bestaan uit tafellakens,
kleedjes, schorten, sokken, kindertruit-
jes, knuffelbeesten, poppenkleertjes e.d.
Voor de kleintjes is er een grabbelton.
Verder is er een speciale koffiehoek waar
onder het genot van een kopje koffie of

thee met cake even gezellig bijgepraat
kan worden. De mogelijkheid bestaat
ook om op maat en kleur bestellingen te
plaatsen. Dit kan ook tijdens de hand-
werkmiddagen.
Verdere informatie wordt verstrekt door
de coördinator van de Welfare mevr. Van
Est, telefoon 552616.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad



Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwel i jkse voorwaarden of tes tamenten - liet is
xinvol er het nodige van te weten. De adviseurs van AceoN

Accountan ts & Adviseurs vertellen u alles over het ondernemers-
plan, geautomatiseerde bockhoudpakkct tcn en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens k lopt u aan bij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht k u n t voor uw financieringen en

ver/c keringen. -

Zo heeft u de belangrijkste adviseurs op een r i j t j e . Gratis en voor
niets , op één adres. En de koffie staat voor u klaar. Dus wi l t u een

soepele start van uw onderneming? Maak dan ecu afspraak voor liet
eerste contact: a (0575) 52 22 44

E.CCON Rabobank

van algen land.
volop keuze

vanaf f 2,50 per boeket
ook vele andere handge-

maakte snuisterijen

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

KETTINGZAAG
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f BS,- per man per dag.

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

De schilder. De beste vriend van /•hu/s.
* Deze premie geldt voor particuüenn bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

HARMSEN A

VAKSCHILDERS

Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 40 00
Zelhem,tel.(0314)621998l

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

SNIKKERS

Muziek:

Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

|Q-Select '60 jaren band
^rench Kiss '70 en '80 jaren
Swinging Mozart super party t r io
Country en Caribische groepen

|Tevens: Geluid- en l i c h t v e r h u u r
DECORS (Sixties en Country)
Par ty ten ten

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK

VCKUYH*
VlfUX

m MM 2545
VOO* 2195
f 5 *OCKS

VIEUX

DEKUYPER

SIMOKSVIEI
2UI1>'AF*U(AANSE

WUHCK
WVE*SC S00*7&<

NU euei 4* nes

ISOLA9ELLA
SAM9UCA

70CL VAN 2995
VOO* 2*95

+ 10*OCKS

VAT
(i»

Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys

ALTIJD OP ZOEK NAAI HET IESTI
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

'AT69 WHISKY
UJtXFLtS
VAM 3695
VOO* 2695
+ 10 XOCKS

D€M\
JÏK&

U* VAK 244-
VOO* 2095
+ 5*OCKS

i-..

' '."P.'".
f f r a a n

j e n e v e r

Aanbiedingen geldig tot en mét 7 november 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

NIEUWE
collectie

After
Eden
-TSmWeekyan de lingerie

nü bij
lommers

L I N G E R I E

Vorden Zutphcnscwcg 29

Winterswijk Mistcrstraat 76 i



Wedding Fair in
'Het Huis te Hei-beek*
Zondag l november a.s. belooft het
een zeer leuke dag te worden voor
aanstaande bruidsparen. Dan wordt
hl. voor de eerste keer een heuse re-
gionale Wedding Fair gehouden. Na
het vinden van een unieke locatie, nl.
landgoed 'Het Huis te Eerbeek' (één
van de drie locaties waar je kunt trou-
wen in de gemeente Brummen) en
achttien gerenomeerde bedrijven
werd het plan tot iets unieks uitge-
werkt.

Alle voorkomende zaken met betrekking
tot het huwelijk kunt u vinden op de
Wedding Fair t.w. bruidsmode, fotograaf,
bruidstaarten, schoonheidssalon, schoe-
nen, sieraden, herenmode, drukwerk,
oldtimers, damesmode, kapper, make-
laar, lingerie, antiek, nagelstudio, ambte-
naar en een uniek locatie.

De Wedding Fair is de gehele dag open.
Er worden drie shows gegeven waar een
ruime collectie van Jeanet's Bruidsbouti-
que wordt getoond. Tussentijds zijn er
prachtig ingerichte stands te bezoeken
en alle informatie kan verkregen worden
die a.s. bruidsparen nodig hebben. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de kassa en zijn
ook te reserveren bij Jeanet's Bruidsbou-
tique na 18.00 uur (0575) 502032.

Deelnemende bedrijven zijn Landgoed
'Het Huis te Eerbeek'; Jeanet's Bruidsbou-
tique; Foto Ben Buunk; Taxibedrijf Jo-
chems; Pijnappel Damesmode; Juwelier
de Haan; Gemeente Brummen; Welve-
ring Mannenmode; Dagmar's Haarstu-
dio; Drukkerij van Hierden; Steendijk
Modeschoenen; Echte Bakker Gerbrands;
VanderVeen &Vanittersum Makelaars;
Blom Bloemen; Aline Lingerie; Debbie's
Nagelstudio; Schoonheidssalon Christ'al
en antiek en kado 'De Molenstraat'.

Zie ook de advertentie in dit nummer.

Zes weken lang
Etos-actie
Zes weken lang geeft elke Etos-winkel in
heel Nederland een fantastisch pakket
prijzen weg. Elke winkel heeft elke week
een hoofdprijs. Met z'n allen geven de
Etos-winkeliers 2400 lange weekenden of
midweken Gran Dorado weg en 2400
Samsonite beautycases. Bovendien is er
één super-hoofdprijs te vergeven: een
knalrode Volkswagen New Beetle. Een
hele bijzondere auto die op dit moment
nog niet eens in Nederland te koop is. En
de Etos-winkeliers geven het met z'n al-
len aan iemand cadeau.

De komende weken houdt de Etos-winke-
lier u op de hoogte, aldus Etos Barendsen
Vorden.

MODE
KOOPJES
heren ruit--
overhemden

heren
katoenen
broek met zijzak
norm.
49,95
nu:

heren
colpully's
normaal
19,95 nu: 15?

Betalen
met je
pincode

CITY LIFE
chenille
trui
mt. S-XL
in 4 kleuren
norm. 39,95

CITY LIFE
stretch
pantalon
5 pocketmodel
mt. 38-44

norm. 49,95

TEïlintc
4H mnrip vnnr het help r

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

fashiofl
mode voor het héle gezin

advertentie
geldig t/m

7 november

aanbiedingen
zolang de

voorrraad strekt.

PEPERNOOD
Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op bezoek Deze kinderen

kunnen niet bij hun ouders wonen en zijn bijvoorbeeld in een tehuis geplaatst. Daar

vinden ze een liefdevol thuis, maar geld voor extraatjes is er vaak niet. Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje. Helpt u mee? Met een 'nood'bijdrage van ƒ25.- op giro 404040 bezorgt

u een kind al 'n heerlijk avondje! Wilt u eerst meer informatie, bel ons dan even.

Help de Sint 'n handje...
giro 404040

Brinkpoortstraat 32. 74! l HS Deventer, Tel: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: receptie@kinderhulp.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

De beste kwaliteit,
zeer goede service,
messcherpe prijzen

V.O.F, klompenfabriek

Annex Museum

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

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

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

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

't Past als bast

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

Na een dienstverband van ruim 42 jaar heeft onze adjunct directeur

DJ. Groot Wassink
te kennen gegeven m.i.v. 1 november as. van de VUT-regeling gebruik te willen maken.
In verband hiermee geven wij een afscheidsreceptie op vrijdag 30 oktober a.s tussen
15.00 en 19.00 uur in ons bedrijf aan de Kruisbergseweg te Hengelo Gld.

In verband hiermee is onze showroom op vrijdag 30 oktober vanaf 14.00 uur gesloten.

uOuwCenter.HCI-UBI
BouwCenterHCI-UBI B.V.
Kruisbergseweg 13, postbus 27,7255 ZG Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 81 81. Fax 46 10 82



O Bol chrysant

O Pot roosjes per stuk

2 voor

O 2 bossen bloemen naar

O doos violen

7,95
2,95
4,95

keuze 9,95
7.95

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 20 mandarijnen 5?°

elstar 3 KIIO 5.°°
10 Florida rode grapefruit 8?5

diverse roerbakmixen

KOLDEN HOF's Versmarkt
V e r s e n v o o r d e l i g " O m d a t h e l v e r s e r i s . .

fjj Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

m•UaMk

BOWfi

J ploegstoffen

woon
mooi

Rijksstraatweg 39, Warnsveld
Te/. (0575) 52 61 32

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

OKBÜCMTIl NOV 1930

Zaterdag 31 oktober
Sursum Corda-actie

ït Herberg-salades

Vanaf 's morgens 8.30 uur zult
u weer de bekende heerlijke

'HERBERG-SALADES'
aangeboden krijgen.

debt u iets te vieren (verjaar-
dag, feest enz.) en u wilt een

salade voor meerdere
personen, dan kunt u die van
te voren bestellen op vrijdag-

avond 30 oktober tussen
19.00 en 21.00 uur bij

H. Wichers, Hoetinkhof 49,
tel. (0575) 55 23 07.

Het is ook mogelijk om sala-
des af te halen en wel op za-
terdag 31 oktober tot 13.00

uur bij 'DE HERBERG',
Dorpsstraat 10 te Vorden

'Omdat het verser is'
Zotphensaweg IA - Tdatoon |0575| 5518 85

ze zijn er weer... de enige echte

FLORIDA RODE 6RAPEFRUITS
5 stuks 449
zoete handperen

DOYENNE DU COMICE
2 kilo

lekker mals

Verse PEULTJES
250 gram

298
verder hebben wij voor u:
diverse peulvruchten: Linzen, spliterwten
bruine bonen, groene erwten.. etc.

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 28 t/m zaterdag 31 oktober

bleu brie

CAMBOZOLA
100 gram 298

pittige geitenkaas

CHEVRE PITTIG
100 gram 298

treasure tea

TIJD STAAT STIL
darjeeling-melange, 100 gram 599
VIR6INIE

MERLOT
per fles Q95

( ö - D A N (HM C
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m&
MILL STREET

BAND
PERFECT

SHOWBAND
Muziekcafé: DISCO» KARAOKE JU 75 BAND

SOCIAL
HEAT

CRYSTAL
DR E AM

GREENUOHT
EXPRESS

JIM HEERSINK haarmode adviseert
Vorden - "Spike hè wants.
Spike it is!' Weer een model van
het mannelijke geslacht en weer
een succes. Haarstyliste Nienke
van Jim Heersink haarmode
keek in de bruine ogen van
Komeel en wist haar taak . . .

De wens van Korneel
"Maakt niet uit. Als het maar
geen werk oplevert en het moet
in de smaak vallen bij de dames.
Ze moeten niet met bun vingers
in mijn haar blijven haken, da's
verloren tijd.'

Het advies van haarstyliste
Nienke
Hummmmmm . . . dacht Nienke
mijmerend en trachtte zich een
voorstelling te maken hoe het
zou zijn wanneer zij haar handen
door zijn haar zou laten glijden.
Eureka! Ik weet het! En met vuur
in haar ogen ging ze aan de slag.
Knippen, slicen, snijden, sche-
ren, geen één techniek werd
geschuwd. Haren vlogen door
de lucht en nadat de kruitdam-
pen opgetrokken waren, was
Korneel onder haar kundige han-
den veranderd in een succes-
nummer voor vrijgezelle dames.

Styling:
Zo nu en dan wassen, geilen en
cool kijken. Korneel is blij: wei-
nig werk en veel succes. En zo
was er alweer een succesdag bij
Jim Heersink haarmode.

Ervoor

JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

0(0575)551215

Erna
Foto's:Jim Heersink baarmode
baarstylist: Nienke Koster

Visagie: Guusta Bruggert

'Altijd hl voor verandering!'



Op de bres voor de Antoniuskerk
Nu de inmiddels opgerichte stichting of-
ficieel naar buiten optreedt hadden we
een gesprek met de heer Hartelman, pro-
motor en inmiddels voorzitter van de
Stichting VKK.

De RK-parochie in Vorden moest dit jaar
een van de twee kerkgebouwen buiten
gebruik stellen. Hoe kwam dat?
De oorzaak is het drastisch teruglopen
van het kerkbezoek, een algemeen ver-
schijnsel in de kerken. De hiermee ge-
paard gaande daling van de inkomsten
noopten het kerkbestuur van onze pa-
rochie tot deze stap.

De keus viel op de Antoniuskerk op de
Kranenburg. Hoe kwam u, niet zei f op de
Kranenburg wonend, ertoe een actie te
beginnen om de kerk als gebouw te be-
houden?
Ik ben van 'halverwege' afkomstig en heb
altijd een grote binding met Kranenburg
gehad, o.a. door de school die ik er heb
bezocht. Ik was voorzitter van Ratti, zat
in het schoolbestuur en we zijn ook in de
Antoniuskerk getrouwd.

Er werd een werkgroep opgericht van
ruim 30 personen. Hoe hebt u die kun-
nen vinden?
Gewoon telefonisch of persoonlijk bena-
derd. Het ging daarbij om mensen met
een brede maatschappelijke belangstel-
ling. Bijna niemand heeft toen gewei-
gerd en dat was een goede stimulans om
door te gaan.

Wat betekent het als de stichting straks
het beheer van het gebouw over zal ne-
men?
Twee dingen: Dat het gebouw, zeker voor
de komende jaren behouden blijft en dat
het gebouw een functie krijgt waardoor
het een levend element blijft in dit deel
van de Vordense gemeenschap. Maar wel
zo dat het gewijde karakter van het ge-
bouw geëerbiedigd blijft.

Wat zijn ongeveer de jaarlijkse kosten en
hoe denkt uw stichting dat te kunnen fi-
nancieren?
Het lopend dagelijks onderhoud, de
energie voor licht en verwarming, de ver-
zekering en het bijhouden van de tuin
en de grond- plus de gemeentelijke las-
ten kunnen worden geschat op een be-
drag van f15.000,- tot f20.000.- per jaar.
Via een redelijke vergoeding voor het ge
bruik van het gebouw en de bijdragen
van donateurs hopen we dit bedrag te
verwerven, en daarbij ook een beschei-
den bedrag te kunnen reserveren voor
noodzakelijke aanpassingen als een gar-
derobe, toiletten e.d.

Is de kerk helemaal niet meer beschik-
baar voor kerkelijke doeleinden, bijvoor-
beeld voor het houden van diensten?
De kerk blijft beschikbaar ook voor ker-
kelijke diensten, met als beperking dat
het normale RK-parochieleven geheel ge
concentreerd blijft in de kerk in het cen-
trum van Vorden, de Christus Koning-
kerk

Wat doe je als je lid bent van een parochie die moet besluiten een van de twee
kerken - de mooiste nog wel - te onttrekken aan het normale,

liturgische gebruik?

Denk je: we plaatsen er een hoog hek omheen, laten het gebouw verloederen
en zetten er een bordje bij: betreden op eigen risico?

Of ga je zoeken naar een mogelijkheid dat prachtige gebouw een nieuwe
bestemming te geven en benader je bekenden en onbekenden die misschien

willen helpen om daaraan mee te werken?

Dat laatste deed drs B. Hartelman (62), voor velen beter bekend als Bart.
Hij was als internationaal accountant in dienst van een bekende bank en

jarenlang een wereldreiziger. Nu hij met pensioen is brengt hij een
jeugdwens in vervulling: hij studeert filosofie. Daarnaast is er tijd voor veel

vrijwilligerswerk en hij voelt zich erg verbonden met Kranenburg. In zijn jon-
ge jaren was de hele familie namelijk nauw betrokken bij dit kerkdorp.

Dank zij zijn inzet kon hij dit voorjaar zo'n 35 Vordenaren verenigen in een
werkgroep. Dat zijn vooral mensen die door hun deskundigheid of plaats in

de samenleving een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het vinden
van een oplossing voor de toekomst van het kerkgebouw.

Daarbij is het niet van belang of men wel RK is, want de werkgroep Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg' bestaat uit mensen met diverse

overtuigingen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de kerk op de Kranenburg' voor de deur
van de kerk. V.l.n.r. H. Mombarg, H. van Rijn, mevrouw M. Veldkamp-Vinken, A. Har-
telman, mevrouw H. Sueters-Sessink, E. Kamerlingen G. baron van Dorth totMedler.

Kunnen ook anderen (bijv. kerken en in-
stellingen) gebruik maken van de kerk?
Iedereen, van welke gezindte ook, kan te
gen een redelijke vergoeding van de kerk
gebruik maken, met dien verstande dat
dit in elk geval de waardigheid van het
kerkgebouw niet aantast.

Er wordt gesproken over een mogelijk-
heid de kerk daarnaast ook in te richten
voor het opzetten van een voorlopig be-
scheiden centrum o f museum voor heili-
genbeelden. Hoe denkt uw bestuur dat
te realiseren?
Een beeldenmuseum in deze vorm zou
uniek zijn in ons land. Door de sluiting
van veel kerken en kloosters dreigt veel

waardevols verloren te gaan. Hoe je als
'buitenstaander' ook aankijkt tegen 'eer-
bied voor beelden', het is een feit dat ze
tot een belangrijk deel van de volksdevo-
tie gerekend kunnen worden. En daar-
door ook als een stuk cultuurgoed mo-
gen worden beschouwd. We nemen nu
contact op met kloosters en andere in-
stellingen of we binnen onze financiële
mogelijkheden voldoende aanbod kun-
nen krijgen van beelden (in eigendom of
in bruikleen).

De werkgroep heeft dit voorjaar een ac-
tie gehouden voor donateurs die erg ge-
slaagd is. Wat zijn de resultaten?
De donateursactie van dit voorjaar is 'ge

meentebreed' opgezet en het resultaat
heeft onze verwachtingen verre overtrof-
fen. Het resultaat (circa 600 donateurs
met een totale jaarlijkse toezegging van
rond f 22.000.-) was voor de werkgroep
tevens een boodschap van 'we staan ach-
ter jullie!'.

Er is ook een soort introductie-avond ge-
pland. Waarom en wanneer?
Op 13 november vindt de eerste (muzika-
le) introductieavond plaats, vooral be
doeld als gebaar naar onze donateurs als
'een teken van leven'. Voorzover men de
kerk nog niet van binnen kent is dit te
vens een mooie gelegenheid voor een
eerste kennismaking. Het ligt in de be
doeling er vanaf l januari 1999 regelma-
tig evenementen te houden. Dit jaar
staan er nog twee avonden op het pro-
gramma: op 30 november een oecumeni-
sche dienst en op 16 december een Kerst-
concert.

Is er nog iets wat u in verband met de An-
toniuskerk graag onder de aandacht wilt
brengen?
Als bestuur en werkgroep streven we er-
naar het donateursbestand op peil te
houden want het vormt de basis van on-
ze mogelijkheden. Verder werken we ook
aan een plan de directe omgeving van de
kerk te verfraaien.
En tenslotte is er vooral een gevoel van
dankbaarheid dat zovelen in onze ge
meente ons willen helpen en onze plan-
nen om de kerk een zinvolle bestem-
ming te geven, steunen.

Activiteiten-
werkgroepen
Nu de stichting een feit is, kan de
VKK haar doelstelling daadwerke
lijk ten uitvoer gaan brengen. Het
bestuur is belast met het besturen
van de stichting maar dit kan niet
zonder de zo broodnodige steun
van de werkgroepen.

Bestuur
B. Hartelman, voorzitter; E. Kamer-
ling, vicevoorzitter; R. Veldkamp,
secretatis; H. Mombarg, penning-
meester; H. Sueters, administratie;
H. van Rijn, px-lid; G. van Dorth tot
Medler, lid.

Werkgroep exploitatie en groot
onderhoud
L Slütter, B. Rondeel, G. Tolkamp.
H. Vaags.

Werkgroep dagelijks beheer
A. Reintjes, L. Bleumink, H. Nijen-
huis, C. Hommel.

Werkgroep public relations
H. van Rijn, G. Weevers, H. Wullink.

Werkgroep activiteiten
J. Wullink, H. van Rijn, J. Lucassen,
F. Wolbert, B. Waarle.

Werkgroep subsidies
Chr. Voerman, J. Geerken, H. Su-
eters.

Werkgroep donateurswerving
N. van Goethem, L Westerhof, B.
Hartelman, B. Gosselink.



Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog

geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier

•
V4MftftÉifiÊ
DCPiwfS»

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

Advokaatvlaai

10 95
JL\J •nu

Boterkoek
bereid met roomboter

A 95
^Knu

Harde of pikante

maisbroodjes

055
•

f

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

^

Kindermiddag
ISUPER DE BÖÏRl
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Wilbert en Yvonne
Grotenhuys

Dorpsstraat 18, Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Woensdagmiddag 28 oktober a.s.
verzamelen de kinderen

om 13.3O uur
op de parkeerplaats achter de

supermarkt. Hierna vertrekken we
naar De Herberg

Warmte...
waar en wanneer

u maar wilt.

ZONDE

ZONDER AFVOER

Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro Kamin kachel een
uitkomst. In voor- en najaar kunt u de central* verwarming uit laten,
's Winters is het een prima bijverwarming. Voortaan snel, voordelig en
aangenaam warm in uw woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer...
precies daar, waar u dat maar wtlt. Een afvoer t$ niet nodig. Zibro Kamin
kachels branden op Zibro Plus en hebben een rendement van bijna 100%.

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

VORDEN
Stationsweg 16
Tel. (0575) 55 15 83

l

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

GELRE

presenteert haar lOe revue
'DUBBEL EN DWARS9

op vrijdag 3O oktober a.s.
voor leden van GLTO
afd. Vorden/Wamsveld/Zutphen

en voor leden van de
plattelandsvrouwenorganisaties.

Na afloop dansen
met Eduard ten Have

Aanvang 19.45 uur
zaal open om 19.00 uur

Raats: het Dorpscentrum
Voorverkoop in het Dorpscentrum

OPEN CASINO
AVONV

voet kleinere groepen, alleen op reservering

DATUM:
31 oktober - 28 november

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77.50 p.p.

PAKTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11. Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

De revue wordt ook gespeeld
op 6 en 7 november

rsco

GlasGarage
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

-VflVeivf **,*»'*

enene'9'

nu»

panne>*^

H
ZSSSfSXT* M BOUWMATERIALEN

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



Theater Onder de Molen start winterseizoen:

Gipsy Swing Quartet
Coco Briaval in Linde

Het Zuidfranse Gipsy Swing Quartet
Coco Briaval opent vrijdagavond 6
november het winterseizoen van
Theater Onder de Molen. Coco Briaval
maakt in november een tour door
Nederland en Duitsland. Het optre-
den van vrijdag 6 november is het eer-
ste concert van de Nederlandse toer-
nee. Op zaterdagavond 14 november
staan de Briavals opnieuw op het po-
dium in Theater Onder de Molen en
sluiten ze hun trip door Nederland af.

Het orkest - stijl Django Reinhardt - speelt
in de beste tradities van de Hotclub De
France. Het orkest bestaat uit de broer
Coco en René (solo- en ritmegitaar),
Gilbert (drums) en zoon Zézé (saxofoon).
Het kwartet wordt tijdens hun Neder-
landse toernee - en trouwens ook in
Frankrijk - bijgestaan door jazz-zanger
Boris Tomas.
Men kent in Nederland de techniek van
het Rosenberg trio, nu kan men kenni-
smaken met het fameuze samenspel van
de Briavals. Een vergelijking is niet ver-
wonderlijk, want de Briavals zijn van
jongs af aan met muziek opgegroeid. Al
op hun zestiende werden ze door de pre-
sident van de Hot Club naar Parijs ge-
haald, waar zij optraden met Ameri-
kaanse vedetten als Dexter Gordon en
Otis Redding en op televisie met Juliette
Gréco en Michel Polnaref.
De Briavals namen talrijke cassettes en
platen op en maakten vele toernees in
binnen- en buitenland. Het is de tweede
keer dat ze in Nederland zijn. Binnen-
kort komt de derde cd van Coco Briaval
uit onder de titel 'Grand Standards of
Jazz'.

Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor zal zondag-
middag 8 november voor het eerst een
optreden in Theater Onder de Molen ver-

zorgen. Het koor heeft haar sporen in de
afgelopen zestig jaar meer dan verdiend.
Dirigent Bert Nijhof wist het Vordens
Mannenkoor naar een kwalitatief zeer
hoog niveau te brengen. Vooral barri-
tonsolist Ludo Eykelkamp weet zichzelf
elke keer weer te overtreffen. Het koor
brengt zondag 8 november een bijzonder
afwisselend repertoire met nummers als
'Die Nacht', 'Sanctus', 'Ritters Abschied',
'De Zilvervloot', 'Old Black Joe' en het
'Gelders Volkslied'. A
Zondagmiddag 22 Wlember is het de
beurt aan de Mill's Brothers. De jazzfor-
matie Mill's Brothers bestaat uit vijf ras-
muzikanten die naast traditionele main-
stream jazzstandards moderne jazznum-
mers en eigen werj^en gehore zullen
brengen: van jaren^W swing, jaren '40
bebop, jaren '50 cooljazz, jaren '60 hard-
bop tot jaren '90 hipbop. Kortom, alles
wat swingt en melodisch en harmonisch
tot de verbeelding spreekt.
Het orkest wordt gevormd door Miquel
Boelens (alt-/sopraansaxofoon), Karle
Bardowicks (tenorsaxofoon), Hans
Kwakkernaat (piano), Bas Rietmeijer
(contrabas) en Florian Hoefnagels (slag-
werk).

Donderdagavond 26 november zullen
leerlingen van een muziekschool uit de
regio Milaan een optreden in Theater
Onder de Molen verzorgen. De Italiaanse
muzikanten en vocalisten zijn in
Nederland in het kader van een uitwisse
ling met muziekschool De Muzehof in
Zutphen. Naast een klassiek-ensemble
zal een jazzorkest van de Civica Schola di
Musica naar linde komen.
De Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink sluit op zondagmiddag 20 de
cember het jaar of met 'Scrooge'. Groot
Zwaaftink brengt u op zijn geheel eigen
wijze in kerststemming met het beroem-
de 'Scrooge1 van Charles Dickens.
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De voetbalvereniging "Vorden" hield za-
terdagavond in bar-bodega 't Pantoffeltje
haar jaarlijkse feestavond. Waarschijn-
lijk mede doordat een aantal senior- elf-
tallen dit weekend vrijaf hadden, terwijl
de "rest" werd afgelast was het een gezel-
lige drukte.
Door de leuke aankleding van de zaal bo-
vendien een sfeervol gebeuren. Het or-
kest "Sound Selection" was daar mede
debet aan.

Hoogtepunt van de avond de huldiging
van een aantal leden. Dik Groot Jebbink,
Reindjan Westerveld en Gerard Buunk,
kregen vanwege hun 25 jarig lidmaat-
schap uit handen van voorzitter Herman
Vrielink de zilveren spel overhandigd. De
beide 50 jarige jubilarissen t.w. Joop
Bosch en Wim Buunk waren door om-
standigheden niet aanwezig. Zij krijgen
hun "kleinood", een gouden spel met
briljantje thuis gestuurd.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Hoe mo'w d'r now met an Dik, wo'j toch den annemmer uut Oaveriessel maor
nemmen?". "Ja, wat dach iej dan, 't geld greujt ons neet op de rugge. Die an-
nemmers hier ri'jt toch allemaole al in 'n Mercedes, die kont mien de pot op".

Dik en Katrien waarn al een paar dage an 't rikraon wat veur annemmer zee
veur eur ni'je huus op 't Joostink zoln nemmen. Want 't was neet niks umme
daor te bouwen. Allene de grond al kosten een kapitaal en dan mos t'r ok nog
een huus op. Een huus dat ok nog een betjen an eur wensen op 't gebied van
wonen in de buurte kwam. Van hot nao haar waarn ze al ewes umme eur uut
de duuke te laotn doen wat 't goedkoopste adres was a'j een huus leetn bou-
wen.
Maor den uut Oaveriessel lek eur uutendeluk wel 't beste. Den kon d'r gauw an
beginnen en was heel redeluk met de pries. Zo wier dus de bouw an um egund.
Al gauw nao de gunning en vergunning begon 'n annemmer met de bouw. Ze
waarn al heel vlot de grond uut, daornao ging 't wel wat langzamer. Hee had
nog heel wat meer onderhanden, veteln e eur.

Zowat eiken aovund gingen Katrien en Dik effen kiekn hoe wiet ze den dag
weer opeschotn waarn. Zo zaggen ze de kamer, gang, kokken en biejkökken al
gauw vorm kriegen. 't Lek eur zo op 't oge wel wat klein allemaole, maor vol-
gens de luu die d'r an 't wark waarn was dat altied met 'n bouw die nog neet af
was.

't Was veur een paar wekke trugge dat ze met een stel bekenden 's aovunds
weer gingen kiekn. Die vonnen 't allemaole heel mooi, aleene de kokken was
wat duuster. "I'j kont hier toch zat zien", zei Katrien. "Ja, wat wi'j, a'j d'r nog
gin zolder op heb, he'j lech zat. Maor dan straks, daor zit jao helemaols gin
raam an de kokken." Veduld nee, dat was mien ok wat.

Ze waarn rap weer in huus umme de teikening te bekiekn. En daor ston wel een
raam eteikend in de buutenmuure van de kokken. "Goedkoop is ok neet altied
alles", zei Dik zien kammeraod. En Katrien? Die mot op 't wark nog dageluks
heurn: "I'j mot een annemmer uut Oaveriessel nemmen, dan hoef iej ok gin
keziens of raams te varven."
Zo bunt de luu wel, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Mombati kaarsemn de
kerken
De eerste twee weken van november kan
men weer kaarsen bestellen via inteken-
lijsten in de kerken. Dit woi^^erzorgt
door de Wereldwinkel in sarnrowerking
met de kerken. Ook dit jaar komen de
kaarsen (mombati) weer uit Bangladesh.
De kwaliteit is ten opzichte van vorig
jaar verbeterd. Verbeterd wil in dit geval
zeggen 'meer aan onze westerse normen
aangepast'.
In Bangladesh worden kaarsen namelijk
gebruikt als het licht weer eens uitvalt.
Dus zorgen de kaarsenmakers ervoor dat
de kaarsen een grote vlam hebben die
veel licht geeft. Grote roetwalmen die
zwarte plekken op de muur veroorzaken
zijn een onbelangrijk verschijnsel.
In Nederland worden kaarsen gebruikt
als sfeerverhogers. Voor op een gedekte
tafel met een goed glas wijn of om de
kerstsfeer in huis te halen. Dus is een be-
scheiden, mooi vlammetje geboden.
Voor de kaarsenmakers en -maaksters in
Bangladesh was dit een echte 'eye-ope-
ner'; zo hadden ze nog nooit tegen kaar-
sen aan gekeken!

Begin dit jaar brachten kaarsenmaker
Bart Nuis en Anne Kleinhaarhuis, in op-
dracht van Fair Trade, een bezoek aan de
makers van de Mombati-kaarsen om hen
te adviseren en technische assistentie te
verlenen. Er werd toen gewerkt aan het
voorkomen van grote vlammen. Eén van
de oorzaken van dit euvel vormden de
ter plaatse gebruikte lonten. Aan de
hand van de door Nuis en Kleinhaarhuis
meegebrachte lonten werd een lokale
lontmaker gezocht en gevonden die nu
de juiste lonten gaat maken voor de
Mombatikaarsen. Aan de andere oorzaak
van de te grote vlammen, namelijk de ge
bruikte verfstoffen, wordt inmiddels ook
hard gewerkt. Daarnaast zijn de kaarsen-
makers bezig met de ontwikkeling van
nieuwe kleuren en modellen. Voor het
komende jaar staat er ook nog een ver-
bouwing van de werkplaats op de agen-
da! Kortom, de kaarsenmakers en -maak-
sters in Bangladesh zitten niet stil.
We hopen van harte dat u hen wilt on-
dersteunen door de kaarsen te kopen.

Doe mee met de actie
'Zuinig Stoken'
vanGamog
Op l november gaat de actie 'Zuinig
Stoken/Zuinig Aan' van Gamog weer
van start. In de periode van 29 okto-
ber tot en met 31 oktober wordt de
uit voorgaande jaren bekende meter-
kaart weer bezorgd. Op de eerste ac-
tiedag kan de stand van het telwerk
van de gasmeter op de kaart geno-
teerd worden. Vanaf dat moment is
het mogelijk om 22 weken lang op za-
terdagavond of op zondag de meter-
stand bijgehouden worden. Een optel-
som maakt het dan mogelijk om te
zien hoeveel de afgelopen week aan
gas is verbruikt.
Na 8 november verschijnt er wekelijks
in de huis-aan-huis bladen een stook-
tabel met gemiddelde verbruikscij-
fers. Deze cijfers zijn gebaseerd op de
weersomstandigheden van de voor-
gaande week. Met de ingevulde me-
terkaart is te vergelijken of er veel
energie verbruikt is of dat er juist zui-
nig aan mee omgesprongen is. Hier-
door is een goed inzicht in het stook-
gedrag mogelijk en versterkt de be-
wustwording van het energiever-
bruik,
Degenen die geen ongeadresseerde
post wensen, kunnen de meterkaart
tijdens kantooruren aanvragen bij
Gamog Klantenservice, telefoon 0800-
1548 (gratis). Ook is bij Gamog de Na-
tionale Energiedeskette voor Win-
dows te bestellen. Deze diskette wordt
u toegezonden na storting van f 14,95
onder vermelding van Energiedisket-
te, en voor bankrekeninghouders ook
naam, adres, rx>stcode en woonplaats
op postbanknummer 4087337 van
Gamog Gelre Flevo Holding BV te
Doetinchem.
De tabel is gedurende de actieperiode
ook op pagina 716 van Teletekst te
vinden in het begin van de week. Op
deze pagina staan meerdere tabellen.
Gamog-klanten dienen de tabel Gel-
derland Oost Flevoland te raadplegen.



OKTOBERMAAND
= AKTIEMAAN
duizenden guldens

voordeel!'.!
Op de keukenafdeling grote

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

mag u uit vijf soorten graniet een aanrechtblad uitzoeken,

voor de prijs van kunststof.
Gratis opslag voor latere levering op afroep is mogelijk!

(Alleen bij keukens v.a. f 7.500,-)

= WOONMAAND

AANRECHTBIADEN
VOOR DE PRUS
MAM KUNSTSTOF

ÏSekomP.etesl̂ ^euk^

Zelrsirk afgeprijsd en toch met W^
volledige HO garant.e TK

i

OP OIUZE SPECIALE AFDELING

Vele nieuwe showroomapparatei aaronder:

Fornuizen, kookplaten, schouwkappen,

magnetrons, afzuigkappen etc.

MET KORTINGEN VAM

30-40-50-60 TOT ZELFS 7O 7t

Mtele
inbouwkoelkasten
Geen/-1495^ maar oktober aktieprijs " V r 5»

Miele
vaatwasser inbouwmodel
Geen /-27957- maar oktober aktieprijs J f y y 5 t

Miele
combi magnetrons MSBGECLW

X f\t\ A
Geen /-^49T- maar oktober aktieprijs W O t •

l GRANIETEN AANRECHTBLADEN
VOOR DE PRIJS Vf' KUNSTSTOF .

GRATIS OPSLAG VOOR LATERE LEVERING IS MOGELIJK

prijzen incl. btw

.BouwCenter.ffd

II f| t A L

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

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

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Tonny Jumëris
AUTOSCHADE

' l ^HGQSTELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

PVC-AFVOERBUIZEN

start met

sportief Aangeboden
• vruchtbomen in srt.

• leilinden

• dakplatanen

• laan- en parkbomen

• bol- en treurvormen

• haagconiferen

vraag naar de sortimentslijst

Westendorp
Telefoon (0573) 46 12 14

110x3,2 mm

125x3,2 mm ff00 per meter

Volk pokktttM op oonvroog.
Een compleet assortiment

hulpstukken uit voorraad leverbaar.
wel. I1W. Franco vond l 300, wel ITW

BORCULO (Gld.)
Wildkamp tel 0545-272795
•••••••••••••••••••••••••••••e

v.o.f.

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

em
Tel. 0314-622267
Zeïfi

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



' •;,-.

1) a m m c n

DCV DOSTAL Vorden
Na de onthutsende nederlaag in de twee
de ronde bleek het leed nog niet geleden
voor het eerste team van damclub Dostal
Wegenbouw Vorden. Bij aanvang van de
competitie nog ingeschat als titelkandi-
daat lijkt het de spelers hieraan niet kun-
nen beantwoorden en de weg volledig
kwijt zijn. De thuishaven wist men ge-
lukkig wel te vinden, maar niet de moei-
zame weg naar herstel. De gasten uit
Drenthe leken vooraf de ideale tegen-
stander met hun tot dusver povere optre-
den in de hoofdklasse. De eerste twee
wedstrijden gingen dik verloren met
15-5. Des te schrijnender is de uiteindelij-
ke nederlaag van 8-12 van Dostal Vorden
tegen het Drents Tiental.
Natuurlijk was het eerste team gehandi-
capt door de afwezigheid van maar liefst
drie spelers. Maar dit is geen excuus om
je achter te verschuilen. Zeker niet als je
ook nog twee punten cadeau krijgt.
Drents Tiental had voor deze wedstrijd
een beroep gedaan op de veelvoudig oud-
wereldkampioen Alexei Tsjzjov uit
Izjevsk in jawel Siberië. Nu is hij vele ma-
len in Nederland geweest maar nog
nooit in Vorden. Waar deze plaats lag
was hem dan ook niet bekend. Geen pro-
bleem want hij zou onderweg opgepikt
worden. En daar ging het helemaal mis.
De een wachtte bij punt A en de ander bij
punt B. Gelukkig spreekt Tsjizjov een aar-
dig woordje Nederlands en had hij een
telefoonnummer van het speellokaal.
Ten einde raad nam hij een taxi in een
vertwijfelde poging nog op tijd in Vorden
te arriveren. Helaas was hij een halfuur
te laat en mocht slechts toekijken. En dat
na een wereldreis van Izjevsk naar
Vorden.
Je zou het niet zeggen maar er werd ook
gedamd. Dostal Vorden kwam zelfs op
4-0 door een soepele overwinning van
Henk Grotenhuis ten Harkel. Zijn oner-
varen tegenstander zag zijn voorpost op
klaarlichte dag opgepeuzeld worden. Hij
was hierdoor zo ontdaan dat Henk niet
diep hoefde te gaan. Ondertussen was al
wel duidelijk dat het geen makkelijke
middag werd. De invallers moesten het
uitgerekend opnemen tegen de sterkere
spelers van de gasten. Jan Masselink trof
het niet tegen Okken. Al na een uur spe-
len werd Jan een dankbaar slachtoffer
van een ingenieuze valstrik. Jan dacht
een schijf te winnen door een schijn-
offer, maar werd onthaald op een verra-
derlijke combinatie bekend van een wed-
strijd uit de jaren vijftig. Ja soms moet
men diepgraven. Met een schijf achter-
stand stond Jan voor een hopeloze taak
en moest uiteindelijk het hoofd buigen.
Niet beter verging het Johan Haijtink te
gen de sterke Dollekamp. Ondanks held-
haftig verzet kon Johan het niet bolwer-
ken en werd in een verloren positie ge-
manoeuvreerd. Een tegenvaller was het
optreden van Henk Ruesink. In een ver-
moedelijke poging kansen te creëren
overspeelde Henk zijn hand en liep groot
nadeel op. De nederlaag kon hij dan ook
niet meer afwenden. De toppers aan
Vordense zijde troffen het niet en wer-
den keurig afgestopt door hun tegen-
standers. Wieger Wesselink werd gefrus-
treerd door degelijk afbraakspel en ook
Hendrik van der Zee kreeg geen enkele
kans op succes.
Ondanks de achterstand leek een over-
winning tot de mogelijkheden te beho-
ren. In de cruciale tijdnoodfase ging het
echter helemaal mis. Na een sterke partij
leek Gerrit Wassink op de goede koers te
liggen. Na het missen van een simpele
winst was het direct over en kon de vrede
getekend worden. Hetzelfde speelde zich
af aan het bord van Theo Berends. Theo
speelde een sterke aanvalspartij en had
zijn opponent op de knieën. Als een bok-
ser hing deze in de touwen en wachtte
slechts op de laatste tik. Toen Theo deze
niet uitdeelde werd het toch nog een on-
beslist. Na het missen van deze kansen
was de nederlaag een feit. Als laatste
vocht Chris Grevers voor de f emise. Maar
het heilige vuur was inmiddels gedoofd
en Chris liet de remise glippen.
Doordat het tweede team van Dostal
Wegenbouw Vorden de sterkere spelers
moest afstaan aan het eerste, kwamen zij

verzwakt aan de start tegen de bezoekers
uit Lent. Jammer want de eerste twee
wedstrijden hadden zij in winst omge
zet.
De invallers lieten zich van hun goede
kant zien en kwamen uitstekend voor de
dag. Aan de onderste borden hadden zij
geen centje pijn en leken uit op een ver-
rassing. Vooral Martin Boersbroek was
dicht bij de winst met superieur positie
spel. Alsof Martin al jaren in het tweede
team speelt. Henk Klein Kranenbarg
leunde vooral op zijn routine en stelde
de remise met vaste hand veilig. Het
feestje was compleet geweest als ook
Gerco Brummelman de verdiende remi-
se had gekregen. In een woeste partij liet
Gerco zich de kop niet gek maken en
kwam zelfs in het voordeel. Met de remi-
se in handen trapte hij in het laatste val-
letje dat zijn gewiekste opponent hem
gespannen had.
Dit goede voorbeeld kon de basisspelers
niet inspireren. De enige speler die aan-
spraken leek te maken op winst was
Bertus Bosch. Ondanks veel rekenwerk
kon Bertus het winnende plan niet vin-
den en moest berusten in remise. Ook
Mike Voskamp zag een zeepbel uiteen-
spatten na de eerste remise van het sei-
zoen. Slechter verging het Mario Daa-
men en Bennie Hiddink. In het vierde
speeluur kregen zij de rekening gepre
senteerd voor te afwachtend en passief
spel. Op de nederlaag van 7-13 valt niets
af te dingen.

ci ci l v o c t b a l
VELOCITAS - HSC '21 16-1
Velocitas speelde afgelopen vrijdag thuis
tegen HSC '21 uit Haaksbergen. Tegen de
ze ploeg had Velocitas nog nooit ge
speeld, en begon dus voorzichtig. De
thuisploeg probeer^ede tegenstander op
eigen helft vast tempten wat ook lukte.
De eerste goal viel nadat de keeper van
HSC '21 een afstandschot van Jeroen
Tijssen niet vast kon houden. Dennis
Wentink was er als de kippen bij om de
bal binnen te

Hierna kreeg de tegenpartij een tijdstraf
van 2 minuten wegens een foute wissel.
Omdat de scheidsrechter het nodige
commentaar kreeg op deze beslissing
kon de jongen nog 2 minuten langer
langs de kant blijven zitten.
In die 4 minuten met een meertal kon
Velocitas zich mooi warm spelen. De bal
ging in een zeer hoog tempo rond en er
werd 2 keer gescoord. Toen HSC '21 weer
compleet was ging het zelfs nog beter. De
tegenstander kreeg geen meter ruimte,
en elk balverlies leverde een kans voor
Velocitas op. De score liep in een hoog
tempo op doordat telkens de vrije man
voor de goal werd gezocht, die de bal dan
voor het intikken had. Bij de rust stond
het dan ook 10-0.

Na de rust liet de tegenstander zich zak-
ken tot het eigen deelgebied, zodat er
weinig ruimte was om te voetballen. Ook
ging het tempo aan Velocitas-kant om-
laag zodat het tien minuten duurde
voordat er weer gescoord werd. Eerst
konden Rob Enzerink en Erik Oldenhave
een bal intikken, daarna haalde Huberto
Eykelkamp van zo'n 20 meter keihard uit
Velocitas kreeg l tegengoal te verwer-
ken. Dom balverlies tijdens een aanval
werd koeltjes afgestraft. Invaller doel-
man Marinho Besselink werd met een ge
plaatste bal verrast. In een verder zeer
sportieve wedstrijd liep de score op tot
16-1.

P n a r cl c n s p o r t
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 24 oktober was er een dres-
suur wedstrijd voor paarden in Didam
hier behaalde Irene Regelink met Maxim
een zesde prijs met 158 punten.
Zondag 25 oktober was er een dressuur
wedstrijd voor ponies in Brummen hier
behaalde Elodie met Aifhia derde prijs
met 170 punten.-Ook was er in Laren een
tripalon, hier behaalde Rodie Heuvelink
met Matthew een derde prijs.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 12 oktober. Groep A: 1.
Thalen/Wijers 60.4%; 2. Van Lagendijk/
Schieveen 58.8%; Bergman/Walter/Kilian
55.4%.
Groep B: Beek/Vreeman 59.3%; 2. Groot
Bramel/Tigchelaar 58.3%; 3. echtpaar
Koekoek 57.0%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen van 14 oktober. Groep A: 1. Van
Gastel/Costermans 64.1%; 2. Hendriks/
v.d. Veen 59.3%; 3. Den Elzen/Gerichhau-
sen 53.6%.
Groep B: 1. De Jonge/Mouwen 63.5%; 2.
Dam/Vredenberg 61.5%; 3. Machiels/de
Vries 57.3%.

Uitslagen van 19 oktober. Groep A: 1. en
2. Bergman/Walter/Kilian en Busscher/
Graaskamp 60.4%; 3. en 4. Van Burk/
Hendriks en Lagendijk/Van Schieveen
56.3%.
Groep B: 1. Ten Have/De Dycker 67.1%; 2.
Gille/De Bruin 58.3%; 3. Brandenburg/
Eyerkamp 55.2%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen van 21 oktober. Klasse B: 1.
Hartman/Kamp 70.83%; 2. Echtpaar de
Bruin 60.42%; 3. De Jong/Mouwen
59.90%.
Klasse A: 1. Van Gastel/Costerman
58.33%; 2. Smit/Kloosterman 57.50%; 3.
Ten Elzen/Gerichhausen 55.83%.

Voet b ei l
V.V. VORDEN
PROGRAMMA
Vorden Dl - Dierense Boys Dl; AZC D4 -
Vorden D2; Vorden El - Warnsveldse Boys
E2; Vorden E2 - Be Qjuick E3; Oeken E2 -
Vorden E4; Dierense Boys ESBtforden E5;
Vorden Fl - Warnsveldse Bo^^2; Vorden
F2 - WHCZ F4; Gazelle Nieuwland F3 -
Vorden F3.

Vorden Al - H. en K. Al ; Ratti BI - Vorden
BI ; Vorden Cl - de Hoven C

Vorden l - Daventria l ; Haaksbergen 2 -
Vorden 2; De Hoven 2 - Vorden 3; Vorden
4 - Vios B. 3; SHE 3 - Vorden 5; Vorden 6 -
AZC 6.

UITSLAGEN
Vorden Al - Zutphen Al 3-2; Vorden BI -
Sociï BI 0-6.

S.V. RATTI
ZATERDAG 31 OKTOBER '98
Ratti 5 - CJV'ers 5; Ratti BI - Vorden BI;
Ratti Cl - Eerbeekse Boys C2.

ZONDAG l NOVEMBER '98
Ratti l - Meddo l ; Warnsveldse Boys 5 -
Ratti 2; Oeken 4 - Ratti 3; Ratti 4 - Oeken
5; Ratti dames l - Rekken 1.

UITSLAGEN
Voorst BI - Ratti BI 7-0.

SOCIÏ
PROGRAMMA 31 OKTOBER
Sociï D - Erica Dl; WHCZ E - Sociï E;
WHCZ F - Sociï F; Sociï BI - Voorst BI.

l NOVEMBER
Sociï l - Wolfersveen 1; Sociï 2 - Longa 30
5; Sociï 3 - Baakse Boys 2; Brummen 6 -
Sociï 5; SHE 4 - Sociï 4; Sociï 6 - AZC 7.
Zutphania - Vorden 0-0
De scheidsrechter vertolkte deze middag
een hoofdrol door voor het rustsignaal te
fluiten op het moment, dat Mare van der
Linden uit een corner scoorde. De tijd-
klok zie je bij basketbal, maar bij voetbal
wordt in de regel dat niet gehanteerd.
Vorden heeft in de laatste drie wedstrij-
den geen punten behaald en dat was
waarschijnlijk de reden van trainer Wol-
vetang om een aantal omzettingen in de
ploeg aan te brengen. Rob Enzerink
speelde weer als laatste man, waardoor
Mare van der Linden naar de spitspositie
verhuisde. Dennis Wentink nam de posi-
tie van Rob Enzerink over op het mid-
denveld.

Zutphania kwam sterk uit de startblok-
ken, doch de voorwaartsen sprongen wel
bijzonder slordig met de kansen om. Aan
de andere kant had Mare van der Linden
het vizier niet goed staan. De kopsterke
spits had twee keer een goede mogelijk-
heid om de score te openen. En toen het
hem uiteindelijk wel lukte floot de
scheidsrechter op hetzelfde moment
voor rust.
Het publiek hoopte, dat de thee gezorgd
zou hebben voor nieuwe energie, maar
ook het spel in de tweede helft was bij
tijd en wijle niet om aan te zien. Er wa-
ren over en weer kansen. Mark Sueters
zag een schot op de paal belanden en een
vrije trap van Zutphania spatte op de lat
uiteen. Met het inbrengen van de snelle
Ronald Visser creëerde Vorden zich nog
een aantal kansen, maar de spitsen had-
den het vizier niet op scherp staan. In de
slotminuten werd de aanvalsdrift van
Vorden hen nog bijna noodlottig, want
door een snelle counter kwam de spits
van Zutphania alleen voor keeper Besse
link te staan, doch hij faalde. Ook Ronald
de Beus kwam, na een mooie combinatie
met Wentink en van der Linden, oog in
oog te staan met de keeper, maar hij
schoot te snel. Dat zou ook te veel zijn ge
weest, want deze wedstrijd verdiende
geen winnaar.
Zondag speelt Vorden uit voor de beker
tegen WWV uit Hengevelde.

Uitslagen
De Hoven Dl -Vorden Dl 2-5; Vorden D2 -
WHCZ D6 5-0; Brummen El -Vorden El
3-1; Vorden E2 - Voorst El 1-10; Vorden E3
- Zutphania E2 2-5; AZC E4 - Vorden E4
2-15; Vorden E5 - Erica E3 0-8; Brummen
Fl - Vorden Fl 16-0; Warnsveld F5 - Vor-
den F2 1-1; Vorden F3 - WHVCZ F4 2-0.
Doesburg Al - Vorden Al 5-3; Vorden BI -
Eefde BI afg.; Oeken Cl -Vorden Cl 8-1.
Zutphania l - Vorden l 0-0; Vorden 2 -
Bon Boys 2 3-1; Vorden 3 - Be Quick 4 2-2;
Ruurlo 3 - Vorden 4 1-0; Vorden 5 - Zut-
phania 4 3-0; Baakse Boys 4 -Vorden 6 3-6.

Rekken l - Ratti l
Afgelopen zondag moest het eerste elftal
van S.V. Ratti het opnemen tegen Rekken
1. Gezien de uitslagen van Rekken ging
Ratti in ieder geval voor een punt. In het
achterhoofd was er misschien de gedach-
te aan winst. Gezien het veldspel van
Ratti zat geen van beide uitgangsposities
er echt in. De eerste twintig minuten wa-
ren van een belabberd niveau. Toch was
het Ratti dat de score opende. Jeroen Fle
ming wist na goed doorzetten de bal ach-
ter de doelman van Rekken te krijgen.
Hiermee bewees hij opnieuw zijn waarde
voor dit elftal. Ratti ging door het doel-
punt wel wat beter spelen zonder dat dit
echter leidde tot kansen. Even later kreeg
Ratti een ideale mogelijkheid op 2-0. De
scheidsrechter achtte een actie van de
verdediging van Rekken zo zwaar dat hij
de bal op de stip legde. Oscar Bleumink
benutte deze uitgelezen kans. Ratti leek
op rozen te zitten, met niet fraai voetbal
wel een voorsprong. Vaak was het dit sei-
zoen andersom. Toch kreeg Ratti vlak
voor rust een koude douche. Eric van de
Kamp, de doelman van Ratti verwerkte
een voorzet niet naar behoren en de spits
van Rekken benutte dit buitenkansje. De
ruststand werd bereikt met een 2-1 voor-
sprong.

Na rust leek het er al snel op dat Ratti de
lijn van de eerste helft (het slechte voet-
bal) in de tweede helft ging handhaven.
Men kwam de gehele wedstrijd niet goed
in het spel. Hierdoor groeide Rekken en
zij creëerden tevens verschillende kan-
sen. De vele missers van Rekken en door
goed keeperswerk van Eric van de Kamp
bleef de schade beperkt. Vlak na rust
maakte Rekken goed gebruik van het feit
dat Ratti met te veel mensen voor de bal
speelde. Toen het eenmaal 2-2 was kwam
Ratti bijna niet meer aan voetballen toe.
Jeroen Fleming scoorde nog maar dit
doelpunt werd afgekeurd omdat hij te
gevaarlijk in kwam. Uiteindelijk wist
Rekken het doel van Ratti nog eenmaal
te vinden om de eindstand te bepalen op
3-2. Een duur verlies voor Ratti dat door
deze nederlaag onderaan blijft staan in
de klasse E.



Goede prestaties leden
"Graafschaprijders" tijdens
"Oost Gelderlandrit

Veel belangstelling bij
presentatie schaatsploeg
Ecotrans/Free-Wheel

De 35e "Oost Gelderlandrit" is weer
voltooid verleden tijd. Het evenement
is zaterdag, op een kleine uitzonde-
ring na bijzonder goed verlopen.
Ruim 110 medewerkers van de
Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" inklusief EHBO,
KNMV en een aantal "spontane" hel-
pers zorden ervoor dat de 190 deelne-
mers van een echte Endurodag kon-
den genieten. De weersomstandighe-
den waren op deze wedstrijddag pri-
ma, zodat de organisatie, gezien de
omstandigheden van enkele dagen
geleden, geen "stukken parcours" uit
de route behoefden te schrappen!

De grote pechvogel op deze dag was
Johannes van Kempen, kampioen in de
crossklasse recreanten van "De Graaf-
schaprijders''. Hij kwam tijdens de rit ten
val en moest met een beenbreuk naar
het ziekenhuis worden afgevoerd. De ver-
wachting is dat hij na een of twee dagen
al weer naar huis mag. Dat was dus de
enige "smet" (waaraan niemand iets kon
doen) die op deze Endurorit, die overi-
gens meetelt voor het Nederlands kam-
pioenschap, rustte. Voor de rest geen on-
gelukken en sport van de bovenste plank.
Ook vanuit de overheidsinstanties, ge
meente en politie zijn geen klachten ont-
vangen.
Opvallend was het goede presteren van
de Belg Johan Boonen. Normaliter deel
uitmakend van het Husqvarna cross fa-
brieksteam, bleek zaterdag dat hij ook
goed met een Enduro- motor uit de voe-
ten kan. Hij won de zware 4-tact klasse
voor regerend Nederlands kampioen
Erik Davids.
De rijders van "De Graafschaprijders"
hadden eveneens een goede dag.
Toertochtrijder Stephan Harkink won de
nationale klasse tot 125 CC. Bij de senio-
ren wonnen de VAMC rijders de 125 CC,
de 400 CC viertact klasse met de rijders
Stephan Braakhekke en Toine van Dijk.
Medeuitzetter van de "Oost Gelderland-
rit'' Marcel Bulten was de snelste bij de l
dag licentiehouders.
Het clubteam van "De Graafschaprij-
ders'' behaalde een verdienstelijke 3e
plaats. Minder goed verging het Patrick
Isfordink. In de klassementsproef op het
militair oefenterrein stapte hij op onge-
lukkige wijze van de motor waardoor hij
moest opgeven. Zondag waren ruim 35
helpers in de weer om de wegen weer in

de oorspronkelijke staat terug te bren-
gen. Gezien de hevige regenval van zater-
dagavond- en nacht zullen de komende
weken nog VAMC leden actief zijn om
trajecten van landgoedeigenaren "recht
te trekken".
De eerstvolgende NK Enduro is eind no-
vember in Harfsen. Leden van "De
Graafschaprij ders" die deel uitmaken
van het Nederlandse Trophy team
Zesdaagse, vertrekken komende week
naar Australië.

Uitslagen: Nationalen 2 tact 51 t/m 125
CC: l Stefan Harkink 1569.89 strafpun-
ten; 2 Sandor Heman 1610.32; 3 Mark
Smit 1661.86.
Idem 125 t/m 250 CC: l Dick Daalwijk
1533.50; 2 Henk Lenferink 1533.81; 3
Alwin Jannes 1549.97.
Idem 250 t/m 500 CC: l Robert Asbreuk
1599.12; 2 Clemens Tasche 1603.17; 3 Jan
Wigman 1660.95.
Nationalen 4 tact tot 400 CC: l Gerco van
der Vegt 1676.84; 2 Ingo van Dijk 1787.16;
3 Benno van Hal 1962.76.
Idem boven 500 CC: l Allan Davids
1593.20; 2 Arna Mooibroek 1632.62; 3
Freddie v.d. Laan 1711.76.
40 Plus Klasse 51 t/m 1300 CC: l Hans
Bleijenberg 1572.06; 2 Alex Peters
1617.64; 3 Gerrit Geerling 1672.11
Inters Dutch Open 2 tact t/m 125 CC: l
Stephan Braakhekke 2171.76; 2 Marco
Elting 2193.98; 3 Riek Enderink 2267.08.
Idem boven 175 CC: l Ton Hemmelder
2075.07; 2 Arjan Klok 2090.97; 3 Frank
Isfordink 2121.63.
Idem 4 tact t/m 400 CC: l Toine van Dijk
2150.25; 2 Alfons Hoevers 2214.67; 3
Henk Kruisman 2236.94.
Idem boven 500 CC: l Johan Boonen
2128.10; 2 Erik Davids 2150.21; 3 Rine
Streppel Ijf7-90.
Klasse l dags- licenties: l Marcel Bulten
1558.98; 2 Gerben Vruggink 1600.77; 3
Piet de Winter 1711.43.
Clubteams Nationalen: l Toerenteller uit
Enschede^36 strafpunten; 2 EMC I uit
Enter 13̂ P strafpunten;3 "De Graaf-
schaprijders" uit Vorden ( bestaande uit
Peter Lenselink, Stephan Braakhekke,
Rine Streppel en Alfons Hoevers) 125,53
strafpunten; 4 BMAC Willems uit Borcu-
lo 228,23; 5 Hamac I uit Harfsen 266, 54
strafpunten.
Merkenteams: l KTM I Brouwer uit
Zwartebroek 108,80; 2 Team ö 115,06; 3
KTM 2 Brouwer, Zwartebroek 227, 80

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

Afgelopen zaterdag was de officiële
presentatie van de 3 man sterke
Marathon-schaatsploeg, die de Ach-
terhoek sinds kort rijk is. Er waren
veel belangstellenden op de presenta-
tie afgekomen.

Naast vertegenwoordigers van de pers en
een aantal genodigden vanuit de regio-
nale schaatswereld, waren er ook ver-
schillende schaatsliefhebbers, die naar
de winkel van Free-Wheel aan de Zut-
phenseweg waren gekomen. Uiteraard
waren ook familieleden, partners, vrien-
den en bekendentfhn de 3 schaatsers
aanwezig.
Omstreeks 10 uur heette Martien Pater,
eigenaar van Free-Wheel en mede-spon-
sor van de ploeg, de aanwezigen welkom.
Na een korte introductie van de rijders,
Arjan Mombarg, N^^in Rietman en Han
Donderwinkel,^ trainer Pieter. van
Savoyen en mede-sponsor Bennie
Wisselink, directeur van Ecotrans, kreeg
de pers de gelegenheid een aantal vragen
te stellen. Deze hadden met name be-
trekking op de doelen, die de leden van
de ploeg ieder voor zich voor het komen-
de seizoen hebben gesteld.

Arjan Mombarg, voor het Ie seizoen A-
rijder, is van plan zich zo goed mogelijk
te handhaven in het peloton. Pieter van
Savoyen ziet mogelijkheden voor zijn pu-
pil om met een of meerdere premies
thuis te komen. Mombarg sterkste wa-
pen is de sprint.
Martin Rietman streeft er naar aan het

eind van het seizoen de overstap te ma-
ken van de C2 naar de Cl.
Han Donderwinkel zal alles in het werk
stellen om naar de B-rijders te promover-
en.
Voor trainer Pieter van Savoyen gaat het
dit seizoen om de details in de trainings-
opbouw, de conditietests etc. Naar zijn
zeggen heeft de ploeg meer dan voldoen-
de talent, maar gaat het er nu om hen
met een professionele ondersteuning
naar een hoger plan te tillen.
Dit betekent o.a. uitgebalanceerde trai-
ningsschema's en professionele sportme-
dische begeleiding. De inbreng en facili
teiten van Indoor Sport Vorden en Marga
Leerkes, sportfysiotherapeute uit Wich-
mond zijn daarbij van zeer groot belang.
Bennie Wisselink van Ecotrans ziet de
Marathonploeg als een middel om de af-
finiteit die hij heeft met het schaatsen
via zijn bedrijf de vorm te geven en de
naamsbekendheid te vergroten. Voor
hem is het ook van belang, dat alle 3 rij-
ders afkomstig zijn uit de agrarische sec-
tor.

Martien Pater verwacht dat door de
schaatsploeg van Ecotrans/Free-Wheel de
belangstelling voor hè t schaatsen en het
skeeleren in de Achterhoek zal gaan toe
nemen. Het is de bedoeling dat de ploeg
in het voorjaar de schaatsen verruilt voor
de skeelers.

Na afloop van de presentatie werd er nog
enige tijd gezellig onder het genot van
een kop koffie nagepraat.

Collectanten gezocht
Van l t/m 7 november a.s. wordt de lan-
delijke collecte van het Diabetes Fonds
Nederland gehouden. In Nederland heb-
ben 500.000 mensen diabetes.

Onder het motto "Geef's voor diabetes"
vragen wij een bijdrage in de bestrijding
van diabetes (suikerziekte).

Met de opbrengst van de collecte wordt
het wetenschappelijk onderzoek rond
diabetes en de mogelijke complicaties be-
taald. Wetenschappelijk onderzoek is de
enige weg om diabetes te genezen en te
voorkomen.

Help ons en meld u aan als collectant!
Voor in uw wijk, of straat, voor één of
twee avonden in de collecteweek, (vooral
buitenwijken). Diabetes Fonds Neder-
land, telefoon 551701, collecteleider: GJ.
Brummelman.

Sportief wandelen met Indoor Sport Vorden
"De paden op, de lanen in..." Dit blije
liedje geeft goed weer wat we meestal
onder wandelen verstaan: lopen voor
je genoegen. Om te genieten van de
natuur, om eens even de benen te
strekken, om een frisse neus te halen.

Iedereen weet, dat lichaamsbeweging zo-
als wandelen tevens een positieve in-
vloed heeft op gezondheid en conditie.
Niet voor niets adviseren veel artsen hun
patiënten om te gaan wandelen. Want
bewegen kan bij veel klachten een gene-
zende werking hebben, bijvoorbeeld bij
artrose (slijtage van kraakbeen). Onder-
zoek aan de Erasmus Universiteit heeft
uitgewezen, dat beweging de slijtage van
kraakbeen vermindert.
Actief bezig zijn houdt gewrichten en
spieren sterk, waardoor minder gauw
pijn in heup en knieën optreedt. Ook
mensen met botontkalking hebben baat
bij een stevige wandeling, want bewegen
versterkt de spierkracht, die op het bot
wordt uitgeoefend. Bovendien is wande

len uitstekend voor hart, bloedsomloop
en cholesterolgehalte. Kortom, bewegen,
wandelen, verbetert je algehele fitheid
en gezondheid - vooral als dit met enige
intensiteit en regelmaat gebeurt.
Vandaar, dat de Nederlandse Hartstich-
ting, de Nederlandse Sport Federatie en
het Nederlands Olympisch Comité begin
dit jaar hebben besloten tot het stimule-
ren van 'sportief wandelen'. Ze hebben
cursussen georganiseerd voor sportlera-
ren en -instructeurs, die wandelgroepen
gaan begeleiden. Begeleiders dus. die we-
ten waar het om gaat, die letten op hou-
ding en looptechniek, die ervoor zorgen
dat de algehele conditie van de deelne-
mers verbetert.
Vanzelfsprekend hebben ook enkele me-
dewerksters van Indoor Sport Vorden de
bedoelde cursussen gevolgd en wordt er
op dinsdag 27 oktober om half tien ge-
start met de eerste wandelgroep.
Meedoen met Sportief Wandelen is niet
zomaar een uurtje slenteren. Er wordt
stevig de pas in gezet en aan conditie ge-

werkt. Toch kan iedereen -jong en oud -
deelnemen. En, behalve inspannend is
het zeker ook ontspannend - onderweg
kletsen en lachen zijn bepaald niet ta-
boe. Sta je na afloop heerlijk vermoeid
onder de douche dan weetje voor jezelf
'ik heb echt wat gedaan.'

Nog even een paar positieve effecten van
Sportief Wandelen op een rijtje:
* U voelt zich fit en ontspannen
" Uw hart blijft beter in conditie
* Uw botten blijven langer sterk
* Uw spieren en gewrichten blijven soe-

pel
* Uw bloeddruk en cholesterolgehalte

blijven beter op peil
* Uw spijsvertering werkt beter
* U slaapt lekkerder

Wilt u het een keer proberen? Vanaf
27 oktober elke dinsdagmorgen bij
Indoor Sport Vorden. (0575) 553433
(zie advertentie elders in dit blad)



F. Jansen Installatiebedrijf heeft zich steeds geprofileerd
door een hoog kwaliteitsniveau. In regio Vorden en omstre-
ken staat het bedrijf bekend om haar projecten in de luxe
nieuwbouw en verbouw van bungalows, woonboerderijen
enzovoort. Ook worden er veel ambachtelijke, monumentale
werkzaamheden verricht aan kastelen en historische panden.
De goede verstandhouding met onze opdrachtgevers resul-
teert in ambitieuze opdrachten van sterk uiteenlopende aard.
Voor deze projecten wordt met spoed gevraagd:

all-round
loodgieter/cv monteur m/v
leeftijd tussen 30 en 40 jaar

Functieplichten: Onze klanten kiezen weloverwogen voor kwaliteit en
vakkennis op het gebied van sanitair, dakbedekking, zinkwerk, elektra en
centrale verwarming. U stelt zich daarom hoge afwerkings eisen en bent in
staat een betrouwbaar advies af te geven. Dat hierna afspraken steeds cor-
rect nagekomen dienen te worden spreekt evenzozeer vanzelf als uw beleef-
de en nette omgang met de klant. Kortom, heeft u van uw hobby uw beroep
gemaakt, dan bent u de aangewezen persoon. Ervaring is uiteraard vereist.

Funtierechten: Wij bieden een gevarieerde en leuke baan voor de
echte liefhebber. Met het oog voor detail krijgt u ruimschoots de kans om er
iets moois van te maken. Naast een uitstekend salaris, mag u tevens op een
collegiale en vriendelijke werksfeer rekenen. Bent u op zoek naar een stuk-
je voldoening door stiptheid en vakmanschap, schrijf of bel dan zo snel
mogelijk naar:

F. Jansen Installatiebedrijf t.a.v. Fons Jansen,
Burgemeester Galleestraat 58, 7251 EC in Vorden.

Heeft u nog vragen? Bel dan 0575 - 552637 en vraag even
naar Fons Jansen. Hij zal u graag te woord staan

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

NOOD
Bij talloze kinderen in Nederland komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn

kinderen Jn de Jeugdhulpverlening,

waar vaak geen geld

is voor extraatjes.

Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje.

Helpt u mee? Met

slechts ƒ25.-

bezorgt u

een kind al 'n

heerlijk avondje! €,

j

Help de Sint
'n handje...

giro 404040
Deventer

Brinkpoortstraat 32.741 l HS Deventer
Tel.: 0570 - 61 l 899

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

Ra a m biljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

V.ollevb a l
Zaterdag j.1. koerste de gele bus van sub-
sponsor VEGA autoverhuur uit Lochem,
met aan board negen volleybalsters en
hun begeleiding richting Enschede. Hier
diende op het Universiteitsterrein te wor-
den aangetreden tegen Harambee.
Jaarlijks wordt op de universiteit een
team gevormd en tot op heden stond er
dan echt veel kwaliteit tussen de lijnen.
Zo ook liet het zich dit jaar aanzien.
Harambee had zich na drie competitie-
duels met zes punten op een verdienste
lijke vierde plaats genesteld. Ruim voor
Dash dat, na het verlies van vorige week
tegen Wevoc van de vijfde plaats naar de
achtste plaats op de ranglijst was terug-
gevallen met een puntentotaal van drie.
Daarbij komt dat de Vordense dames ook
niet echt gemotiveerd leken om er eens
flink tegenaan te gaan. Tijdens de war-
ming up was het bijna klinisch stil; geen
uitstraling, geen beleving, geen niks....
Coach Louis Bosman schatte zijn team
en schreef om 16.02 uur, juist voor het
begin van de wedstrijd, in zijn coach-
boek: 'Dit wordt onze slechtste wedstrijd
van 1998'.
De wedstrijd begon dan ook rampzalig
voor Dash dat met de volgende basiszes
het veld in ging: Debby Leferink op de
spelverdeling, Anoek Dalhuisen op de
diagonaal, Gracia Rouwen op de buiten-
kant en het trio Hanneke Maljers,
Mirjam Boel en Alieke Dalhuisen op de
middenas. Tien minuten, twee time outs
en drie opslagbeurten waren er nodig
om 15-1 op het scorebord te doen ver-
schijnen. Dat het telformulier zeer opti-
mistisch 20 minuten aangeeft is een
schrijffout van de teller die de wedstrijd
om 16.00 uur liet beginnen in plaats van
de werkelijke 16.10 uur.
Tweede set. De coach van Harambee
stuurde dezelfde basis het veld in, terwijl
aan Vordense zijde de slecht optredende
Anoek Dalhuisen plaats moest maken
voor Joyce Wentink. Het maakte allemaal
weinig uit. Tenminste zes wissels waren
er nodig geweest om iets teweeg te bren-
gen. Weliswaar hield Dash langer stand
(17 minuten) en sprokkelde zeven pun-
ten bijeen in ruim twee volledige opsla-
grotaties, maar van een echte wedstrijd
was nog steeds geen sprake. Ook Bianca
Doornebosch, voor het eerst binnen de
lijnen sinds een enkelblessure en inval-
lend voor Hanneke Maljers, kon hierin
geen verandering brengen.
Voor de derde rondgang besprak coach
Louis Bosman een noodscenario met as-
sistent Nicole Scharrenberg om in een al-

les of niets poging nog enig rendement
uit deze wedstrijd te halen. Als de tegen-
stander weer weg zou lopen zou Nicole
zelfde spelverdeling voor haar rekening
gaan nemen, terwijl Bianca en Joyce tege-
lijkertijd op de meest kwetsbare plaatsen
zouden worden ingezet. Bosman had
echter een beetje geluk, hetgeen tot dan
had ontbroken, ifcoach van de tegen-
partij werd namelgK overmoedig en soci-
aal en stuurde drie bankzitters het veld
in.
"Niet onbegrijpelijk, maar wel onver-
standig", oordeel^^Bosman. "Zoiets doe
je pas nadat je in^P altijd zo belangrijke
derde set vijf punten los bent, maar niet
in je basis".

Dash rook haar kansen en hield de te-
genstander netjes bij totdat Anoek
Dalhuisen, in de derde set zichzelf revan-
cherend voor haar slechte optreden tij-
dens de eerste rondgang, aan service
kwam. Een gecontroleerde opslag, met
zelfs een enkele ace, bracht Dash op 4-11.
De krampachtige pogingen van de
Harambee coach om met het terugwisse
len van zijn basisspeelsters het tij nog te
keren waren tot mislukken gedoemd.
Dash maakte als collectief het karwei af
met Bianca even invallend voor Mirjam
en Joyce voor Hanneke en pakte de derde
set met 11-15. De Vordense coach waar-
schuwde zijn team dat de basis van
Harambee terug zou keren tussen de lij-
nen, maar dat deze moeite zouden heb-
ben het ritme van de eerste twee stes
weer op te pakken, mits Dash druk bleef
uitoefenen. De Vordense vrouwen
knoopten dit in hun oren en knokten
voor wat ze waard waren deze zaterdag.
Het werkte; Harambee zocht naar ope-
ningen maar Dash scoorde de punten en
bleef de gehele set op lichte voorsprong.
Zo ook op het einde; 14-16.
De vijfde set volgens het ralleypoint sys-
teem moest de beslissing brengen. Dash
krijgt dan standaard de opdracht mee
voluit te gaan. "Voorzichtigheid is dode-
lijk tijdens een ralleypoint". Anoek blijft
aan de kant; wegens haar armblessure is
verder spelen niet verantwoord. Samen
met Nicole en Bianca moedigt ze de an-
dere zes aan. In no time kijken de
Vordense vrouwen echter tegen een 4-1
achterstand aan door laf prutsvolleybal.
Time out! Bosman bijt zijn team in tien
seconden enkele krachttermen toe en
herinnert de meiden aan de afspraak.
Laat ze vervolgens de resterende twintig
seconden met de rug naar de bank op de
zijlijn staan wachten totdat ze het veld

weer in mogen. Effect! Harambee scoort
nog 5-1 maar dan speelt Dash side out
(opslag terug) en trekt Mirjam Boel de
stand gelijk (5-5). Stuivertje wisselen,
veldwissel bij 7-8 in het voordeel van
Dash, gelijk opgaande strijd tot 12-12,13-
13, adembenemend spannend, time out,
de coach maant tot rust en tot foutloos
spelen. Op het laatste werd de afgelopen
week nog intensief getraind; laatje te
genstander de fouten maken. Dash komt
voor met 13-14, matchpoint, Nicole ver-
vangt Mirjam op de service, Harambee
speelt side out en komt langszij.
Harambee serveert, Dash scoort, tweede
matchpoint, Joyce serveert en Harambee
maakt de fout 14-16. Euforie aan Dash zij-
de, diepe teleurstelling bij Harambee.
104 minuten slecht volleybal van twee
kanten, maar drie sets ontzettend span-
nend met Dash als grote winnaar, vooral
mentaal. "Terugkomen uit zo'n achter-
stand na zo'n pak slaag in de eerste twee
sets is knap, of, zoals de meiden ver-
woordden, -vorig jaar waren we hier bin-
nen drie kwartier met schaamrood op de
kaken de kleedkamer in gegaan. Nu heb-
ben we veerkracht-," aldus de tevreden
terugkijkende Vordense oefenmeester.

DASH DAMES 2
Zaterdag 24 oktober stond er voor het
tweede dames team van Dash de belang-
rijke wedstrijd tegen Dynamo-Tubbergen
op het programma.
Zowel Dynamo als behaalden uit de eer-
ste drie wedstrijden de volle winst. Dat
het niet alleen op papier een topper was
bleek al bij de warming-up, tijdens het
inslaan lieten de speelsters van Dynamo
zien over goede aanvalsters te beschik-
ken. De eerste set begon voor Dash niet
goed. Al snel stond er een 1-6 achterstand
op het score bord, maar door hard te wer-
ken kwamen de Vordense dames steeds
beter in de wedstrijd. Aan het eind van
de eerste set had Dash meer service druk
dan haar tegenstander en won de set met
15-11.
Dynamo dat een erg jong^am heeft be
gon ook de tweede set go^P Met snelle
aanvallen wisten ze de Dash dames weer
op een ruime achterstand te zetten. Toch
raakte Dash geen moment in paniek,
aanvallend werd er goed gespeeld en ook
de opslag liep erg goed. \j*|8-8 en 10-10
gaf de routine van Dash aaBRet eind van
de set weer de doorslag en wonnen de
Vordense dames ook de tweede set met
15-12. Wie dacht dat Dash van de eerste
twee sets geleerd had om meteen van het
begin af bij de les te zijn, die kwam bedr-
ogen uit. Ook in de derde set was het be
gin voor de dames uit Tubbergen. De op-
gelopen achterstand van 2-5 werd dit
keer echter in een keer goed gemaakt
door een mooie opslag serie v an Wilma
Wolters. Het werd alweer een zeer span-
nende set met tussenstanden van 6-7 en
10-10. Ook nu hield Dash aan het eind
van de set het hoofd koel en met de aan-
moedigingen van het talrijk aanwezige
publiek ging de overwinning naar Dash.
Met 15-13 won de Vordense ploeg de der-
de set en de wedstrijd met 3-0. Door dit
uitstekende resultaat blijft Dash 2 de
trotse koploper in de derde divisie. Of
hier de volgende wedstrijd verandering
in komt heeft Dash helemaal zelf in de
hand, want dan is dames l de tegenstan-
der. Deze stadsderby is 7 november.

UITSLAGEN 24-10
Heren eerste klasse VCV 2 - Dash l; Heren
tweede klasse Dash 2 - SC Gorssel 3-0;
Heren derde klasse Dash 3 - Vios Eefde 0-
3; Heren derde klasse Sociï l - Dash 4 niet
doorgegaan; Dames derde div. Harambee
- Dash; Dames derde div. Dash 2 -
Dynamo/Tubb. 3-0; Dames eerste klasse
VCV l - Dash 3 3-1; Dames tweede klasse
Vios Eefde 2 - Dash 4 0-3; Dames derde
klasse Dash 5 - VCV 3 0-3; Dames derde
klasse Dash 6 - Vios Eefde 3 0-3; Dames
vierde klasse Dash 7 - RW Tornax 2 0-3;
Meisjes A Favorita A2 - Dash Al 0-3;
Meisjes B Dash BI - SC Gorssel 2-2;
Meisjes Cl Dash Cl - RW Tornax C2 3-0;
Jongens C3 WIK C2 - Dash C3 2-2; Heren
recr. Dash-SVS 1-2.

PROGRAMMA
Heren tweede klasse ASV l - Dash 2 30-10;
Heren derde klasse ASV 2 - Dash 3 26-10;
Dames eerste klasse KSV l - Dash 3 28-10;

Meisjes A Rivo Al - Dash A 31-10; Meisjes
Cl Boemerang C4 - Dash Cl 31-10;
Meisjes C2 Torna Do Cl - Dash C2 31-10.

DASH HEREN l STELT TELEUR
Na de 3-0 overwinning van vorige week
thuis tegen Harfsen moesten de heren
van Dash zaterdag naar Varsseveld voor
een wedstrijd tegen VCV 2. Dash begon
goed en liep via 4-1 uit naar 6-3. VCV
sloop echter dichterbij en via 8-6 werd
het 11-10. Bij Dash kwam de pass niet
meer aan en door slordig spel werd deze
set met 15-13 verloren. In de 2e set nam
Dash weer het initiatief en liep via 8-5
en!2-8 uit naar de stand 14-10. VCV nam
een time-out en vanaf dat moment kon
Dash geen vuist meer maken, VCV won
met 16-14. Omdat het kaarsje bij de hè
ren van Dash was uitgegaan was de der-
de set slechts een formaliteit., 15-3 voor
VCV.
"Dash speelde deze wedstrijd veel te mat,
er zat te weinig vuur in het spel", aldus
Coach Willem Oldenhave. Zaterdag 7 no-
vember speelt Dash l thuis tegen Grol
uit Groerdo.

A G E N D A
OKTOBER
Iedere dag:

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

28 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
28 Bridgeclub BZR Vorden: Dorpscen-

trum
30 NBvP, GLTO, Jong Gelre: feestavond
31 't Proathuus: brommertrial

NOVEMBER
Iedere dag:

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

2 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
3 NCVB: leeskring
4 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
4 Welfare De Wehme: bazar
4 BZR Vorden: Dorpscentrum
5 HVG Linde, HVGWichmond en HVG

Dorp: ringsamenkomst te Harfsen
5 Bejaardenkring: Dorpscentrum
6 NBvP: Miss Saigon
9 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
9 Damesclub Medler: Bureau Slachtof-

ferhulp
9 Tuinkeuringsbijeenkomst in Dorps-

centrum
10 Soos Kranenburg: gemeentelijke voor-

zieningen
11 HVG Linde: Martin van Rossum, kaar-

senmaker
11 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
11 BZR Vorden: Dorpscentrum
14 In de Reep'n: slipjacht
14 -•- 15 De Vogelvriend: clubtentoonstel-

ling Dorpscentrum
14 Klein Axen, Ed Nissink
16 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
17 NBvP: doeavond
17 NBvP: agrarische themadag
18 HVGWichmond: oogmeting en bril-

len
18 BZR Vorden: Dorpscentrum
18 NCVB: kerstkaarten maken
18 Welfare De Wehme: handwerkmid-

dag
18 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 HVG Wildenborch: rechter Rogmans
19 Bejaardenkring: Dorpscentrum
19 PCOB: ledenvergadering, video Rien

Poortvliet etc.
20 NBvP: provinciale doe-dag
20 NBvP: excursie Radio Gelderland
23 Damesclub Medler: Rianne Wunde

rink
23 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
24 NCVB: openbaringen
24 Soos Kranenburg
25 HVG Dorp: Sinterklaas
25 BZR Vorden: Dorpscentrum
25 NBvP: zigeuners Zuid-Oost Europa
25 NBvP: provinciale doe-dag
25 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
30 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum



Exclusief Afrika!
Door de samenwerking tussen Pinot-slijters (65) en Gulle Botteliers (130), was het mogelijk

Afrika's oudste en meest tot de verbeelding sprekende wijnhuis, Groot Constantia, exclusief te

vertegenwoordigen. Daarnaast heeft uw slijter, eh.» Bottelier een zeer uitgebreid assortiment

Afrikaanse dranken in huis. Van een bijzondere collectie wijnen, port- en sherry-achtige dranken tot

de fantastische Afrikaanse likeur Van der Hum.

KWV
VINTAGE
Full Ruby of
Full Tawny,

Henkes jonge jenever u.

l Parade vieux i L

Pisang Ambon o; L

Safari o; L

Notaris graanjenever 11.

21,95

21,95

18,95

19,95

johnnie Walker red label 0,7 L

• Passoa the passion drink 0,71. .

l Bootz rum wit/bruin 0,7 L
f Jagermeister 0,7 L
j Hennessy VS cognac o; L
;• Dry^Bu fino of medium 0,75 i

.19*1

42,95

Q9S

Deze aanbieding h geldig t/m 14 november 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen.

GULLE BOTTELIER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12.7251 EB Vorden
Tei. (0575) 5513 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

in smakelijk verwennen
Lekker uitv/aaien in de Hossen Van Ruurlo en

gemeten Mn de natuur om je heen.
-. ....................... . - . . - . ........... ' . :

Én dan genieten van een go^de
• stamppot • maaltijdjso0p • wild-

gere^hten ^n hét jachtseizoen
• a la crarte • nieuwe menukaart

me t dessertkaar t

En ditï^llêrnaal in onze verwarmde serre
:

CAFÉ-RESTAURANT-ZALEN
Fam. Klein Bluemink

Dorpsstraat 11 • Ruurlo • Tel. (0573) 451312

:%%££%?
r'TJïïKSZ*»'
l^dinSO*"'!"""9

:S-"«'««"enii<"""e"
* calorie-arm

?n7ob,el bellen zonde. -

Si, oj^njWg^ | r.7ynam,scl

wasautomaat
capaciteit 5 kg
1000 toeren
Aquanoom-systeem

, pioktronische
SSrammabesturinq

.Jrogrammakiezervo
.il- ,^rten wasgoec

Gratis
thuisbezorgen

Eigen
technische

dienst

SE N EC RO
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
Vorid is ooderde«M wan Un««d Retail N*dertand. Van
n b»i de arroodtsaenwnlvacnlbank t* Osn Hug and»
modefWÉ|/>gingon voorbehouden. Atbaolding«r

aepaismg /ijn óet Algefnene Voo»v.aafden Etedrol«:hiiiw,fwi Dwailn«incVi (AVFD). vaslgesi'-.! . . 1
< < I>T iii/aye liggen en O* Op verrot* onverv.i >

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVHte
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

lekinkIO
7255 XR
Hengelo (Gld.)

Telefoon
(0575) 46 33 67

ONSTENK
Rieten Doken
Voor

nieuwbouw
onderhoud
renovatie
Tevens vervaardigen
en repareren wij uw
hooiberg, vol ie re, etc.

Wilt u voor de winter uw
rieten dak nazien en/of
repareren?
Of wilt u mos verwijderen?
Bel vrijblijvend voor een
offerte of afspraak

Grandioze Wedding Fair
op landgoed

'Het Huis
te Eerbeek'
zondag 1 november

van 11.00 tot 1700 uur
(shows om 11.30 / 13.30 /15.30 uur)

Met 18 meewerkende bedrijven:

- Landgoed 'Het Huis te Eerbeek'

- Jeanet's Bruidsboutique

- Echte Bakker Gerbrands

- Pijnappel damesmode

- Taxibedrijf G.M. Jochems

- Ben Buunk Fotografie

- Juwelier de Haan B.V.

~. Gemeente Brummen

- Dagmar's Haarstudio

- Aline Lingerie

- Debbie's Nagelstudio

- Drukkerij van Mierden

- Steendijk Modeschoenen

- Schoonheidssalon Christals

- Blom Bloemen Loenen/Eerbeek

- Antiek en Kado 'De Molenstraat

- VanderVeen & Vanittersum makelaars

- Welvering Mannenmode Dieren/Apeldoorn

Kaarten a f 15,- (inclusief koffie en gebak) zijn verkrijg-
baar bij:
Jeanef s Bruidsboutique - Tel. (0575) 502032
of aan de kassa van 'Het Huis te Eerbeek',
Prof. Weberlaan 1 te Eerbeek.



Harde garanties en test bevestigen bedrijfszekerheid van waterontharder:

Heeft u ook last van kalkaanslag?
Alpine Water Descaler No.1

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

Meer dan 93% van alle huis-
houdens in ons land heeft last
van hard water. Hardnekkige
kalkaanslag en ketelsteen be-
dreigen boiler, geiser, combi-
ketel, waterkoker, wasmachine,
vaatwasser, strijkijzer en kof-
fiezetter, maar ook wastafel,
spoelbak, toilet en bad.
Montage van een Alpine Water
Descaler is een afdoende oplos-
sing voor al deze problemen, zo
blijkt uit de praktijktest (bron:
Energie & Water 1996 nr. 95,
voorlichtingsblad van Energie
Noord West.

EXTRA KOSTEN
Kalkaanslag en ketelsteen ver-
oorzaken heel wat schade en ex-
tra kosten. Niet alleen de water-,
maar ook de energienota neemt
toe. De levensduur van huishou-
delijke apparaten wordt verkort
zodat hoge kosten ontstaan
door reparatie en vervanging.
De gemiddelde schade door
hard water wordt geschat op en-
kele honderden guldens per
jaar per huishouden, terwijl dit

bedrag voor grootwaterverbrui-
kers vele malen hoger uitkomt
en dan praten we nog niet over
de milieuschade als gevolg van
het moeten gebruiken van was-
verzachters en agressieve kalk-
oplossers.
Door het aanbrengen van een
Alpine Water Descaler kan scha-
de door hard water worden
voorkomen en wordt ons milieu
gespaard.

VOORDELEN
Reeds bestaande kalkaanslag
wordt afgebroken. Na het was-
sen voelt het haar minder hard
en de huid minder schraal aan.
U gebruikt minder zeep en
shampoo en het haar kan ge-
makkelijker gemodelleerd wor-
den. U heeft ook geen last meer
van huidirritaties door kalk De
kwaliteit van het leidingwater
wordt nog beter (reuk en smaak)
koffie en thee smaken lekkerder
en er zitten geen vieze velletjes
meer op de koffie en de thee.
De kopjes zijn eenvoudig
nigen zonder schuursponsje
zonder schuurmiddel.

STRALEND EN SCHOON
Geen vermoeiende poets- en
schuurwerken meer in de keu-
ken, de badkamer en het toilet.
Kranen en douchekoppen raken
niet meer verstopt en blijven
glanzen. Ontkalking van leidin-
gen en apparatuur is niet meer
nodig en onthardingszouten
voor o.a. de vaatwasser worden
overbodig.

MINDER ZEEP NODIG
Voor de vaat en de was heeft u
aanzienlijk minder afwasmid-
del en waspoeder nodig en zijn
wasverzachters volledig overbo-
dig geworden. De voordelen zijn

reeds na enkele dagen duidelijk
waarneembaar.
De Alpine Water Descaler gaat
levenslang mee, is geheel onder-
houdsvrij en heeft een hoge hit-
tebestendigheid, is waterbesten-
dig, is mee-verhuisbaar en ge
bruikt geen stroom.

100% KWALITEITSWAARBORG
De Alpine Water Descaler geniet
een uitstekende reputatie bij
groot- en kleinwaterverbruikers
en is recentelijk onderscheiden
met het felbegeerde kwaliteits-
certificaat ISO 9002 en de ge-
noemde test van Energie Noord
West.

(Advertentie)

Tevens worden de Units gele-
verd met een keiharde 60 dagen
niet goed geld terug garantie en
een levenslange technische ga-
rantie. De Alpine Water Desca-
ler is momenteel de enige wa-
terontharder met een 100%
kwaliteitswaarborg.

MONTAGE
De unit kan snel gemonteerd
worden zonder dat de leidingen
doorgezaagd hoeven te worden
en er worden geen voorrij- en
montagekosten berekend. De
Alpine Water Descaler is niet al-
leen geschikt voor particuliere
huishoudens, maar ook voor
alle grootwatergebruikers zoals
hotels, horeca, boerderijen, zorg-
instellingen etc.

Inlichtingen en leveringen:
ECH, telefoon (0570) 54 48 00.

N O O I T M E E R L A S T V A N K A L K A A N S L A G

Alpine Water Descaler No.1:

Dé oplossing voor al Uw kalkproblemen!

GRATIS GEPLAATST! Inlichtingen ECH 'S (0570) 54 48 00

Wegens uitbreiding en nemende
werkzaamheden zijn wij op korte termijn op
zoek naar:

een loodgieter

waarbij kwaliteit voorop staat en een
werkvoorbereider
(mts-e)

Voor deze functies vragen wij een goede
motivatie, inzet en collegialiteit.

Een korte brief met uw persoonlijke
gegevens, opleiding en ervaring kunt u
sturen naar het hiernaast staande adres.

BONNIE KEUBEN
De Kyvaliteitsschilder

Wolsinkweg 2a
7256 KA Keijenborg
Telefoon: 0575 - 465049
Fax: 0575 - 465048
Telefoon privé: 0575 - 463692
Mobiele telefoon: 06 - 53692941

uw interieur wordt weer
du*- moet er ktnnen/ nofr iet* %eb&ure*it .

heeft: voor

Ook/voor buitenwerk fohet no^niette'
laat UI

vri/blifve+idvoor een/ afspraak/.

Als regionaal winnaar
van de Albert Heijn

Beste Winkel Wedstrijd
blijven we u verrassen

A.H. SCHOUDERHAM MAGiRE HUNPEBLAPPEN

0,99 „*.,MM. 9,98
ELK T

VOOR DE
HALVE PRUS

Ook dat iS Albert Heijn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
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