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Verdeeldheid binnen
CDA-fractie over
nieuwe winkeltijden
De gemeenteraad heeft vorige week de
nieuwe Verordening winkeltijden vast-
gesteld. Deze nieuwe regeling was no-
dig omdat op l juni van dit jaar de ou-
de Winkelsluitingwet uit 1976 is ver-
vangen door een nieuwe Winkeltij den-
wet. Alleen het CDA had moeite met de
nieuwe verordening. De heren A.C. van
Voskuilen en J.D. Bouwmeister stem-
den zelfs tegen het voorstel van het col-
lege. Fractievoorzitter A.H. Boers en de
heer J. W. Regelink gaven ook aan niet
blij te zijn met de nieuwe winkeltij-
denwet maar zagen in dat het een ont-
wikkeling is die niet tegen te houden
is. Het tweetal ging daarom accoord
met de nieuwe veorordening. "Wij vre-
zen alleen wel dat Nederland net zoals
Amerika een 24-uurs economie krijgt.
En daar zijn we dus niet blij mee.
Datzelfde geldt voor de koopzondagen.
Wij vragen daarom aan het college om
in nauw overleg met de Ondernemers
Vereniging de huidige openingstijden
te handhaven en niet teveel koopzon-
dagen te houden", aldus de heer A.H.
Boers.
Wethouder D. Mulderije respecteerde
de mening van het CDA. "Maar dat is
voor ons geen aanleiding om ons voor-
stel te wijzigen. Verder is het zo dat de
ondernemers in Vorden zelf kunnen
bepalen of ze mee willen doen aan een
koopzondag of hun winkeltijden wil-
len aanpassen. Wij dwingen ze dus ner-
gens toe", aldus Mulderije. Verder ging
de raad vorige week accoord met de no-
ta "Veilig op weg".

960 handtekeningen
voor w z g n g
van aanleg fietspad
960 mensen hebben hun handteke-
ning gezet voor de actie "veiligheid
voor fietspad rechtdoor". De handteke-
ningen zijn vorige week door Harm
Welleweerd aangeboden aan wethou-
der Dorien Mulderije. De actie is een
initiatief van een aantal bewoners van
de Ruurloseweg. Zij maken zich zorgen
over de uitwerking van het gedeelte
van het fietspad van Vorden naar Kra-
nenburg dat binnen de bebouwde kom
van het dorp valt.
Het is de bedoeling dat eerste gedeelte
van het fietspad van Vorden naar
Kranenburg aan de noordzijde van de
Ruurloseweg komt te liggen. De rest
van het fietspad ligt aan de zuidzijde.
Door deze actie willen de bewoners de
gemeente Vorden verzoeken dit plan te
heroverwegen en eventueel het fiets-
pad door te trekken tot aan de rotonde
zodat het pad in z'n geheel aan de
zuidkant van de Ruurloseweg komt te
liggen. De protestbrief en de handteke-
ningenactie worden op 12 november
tijdens de commissievergadering voor
volkshuisvesting, economische zaken
en gemeentewerken behandeld.

Landschapsbeheer
In de agrarische sector wordt veel ge-
sproken over alternatieve wijzen om in
het levensonderhoud te kunnen voor-
zien. Het beheer van natuur- en land-
schap zou in dit kader een optie kun-

nen zijn. De boer heeft immers als
landschapsbeheerder een belangrijke
rol. Agron In Doetinchem speelt hierop
reeds in door een tweetal cursussen
aan te bieden. In de cursus "Onder-
houd houtwallen op het eigen bedrijf"
leert men verantwoord snoeien van
houtwallen en houtopstanden in twee
theorieavonden en twee praktijkzater-
dagen. De cursus "Onderhoud agra-
risch landschap" gaat dieper in op
plantenkennis, afvalverwerking en ui-
teraard snoeien. Hiervoor staan 24 les-
sen. Wie belangstelling heeft voor de
cursussen kan zich opgeven bij de af-
deling cursusonderwijs van Agron
(0314-345511). Voor meer inlichtingen
kan men ook terecht bij de heer G.
Schuerink, secretaris van de Vordense
Landbouwfederatie, tel. 55 12 84.

Jansen van den Berg
start op 7 november
met cursus rügschool
Ondanks fysiotherapie wordt Jansen
van den Berg met veel terugkerende
rugklachten geconfronteerd. Op don-
derdag 7 nolkber start Jansen van
den Berg daarom en een cursus "rug-
school" die met name bedoeld is voor
mensen met beroepen waarbij een
zware lichamelijke inspanning ge-
vraagd wordt. De cursus bestaat uit
acht donderd^avonden. Voor meer in-
formatie karWnen bellen met Jansen
van den Berg (55 15.07). Zie ook adver-
tentie.

Bazar Welfare
De bazar van de Welfare die "De Weh-
me" werd gehouden heeft f2400,00 op-
gebracht. De organisatie is hier uiter-
aard danig mee in haar sas en is "De
Wehme" en haar bewoners erg dank-
baar voor de medewerking en de gast-
vrijheid. Het tafelkleed werd gewon-
nen door mevrouw Bosman. De pop
ging naar mevrouw van Buren.

Gemeente plant eind
november forse eik
in centrum van dorp
De gemeente zal eind november of be-
gin december weer een forse eik in het
centrum van het dorp planten. Deze
komt te staan op de hoek van de
Burgemeester Galleestraat en de
Zutphensweg. Tot vorig jaar december
stond op deze plek ook een grote eik
maar deze werd door de gemeente ge-
kapt. Uit een onderzoek van de Natio-
nale Bomenbank bleek dat deze boom
in een slechte conditie verkeerde. Het
college van Burgemeester en Wethou-
ders beloofde na het kappen van de eik
dat er zo snel mogelijk weer een nieu-
we boom zou komen te staan. Tegelij-
kertijd met het planten van de eik zal
ook de aansluiting van de Burgemees-
ter Galleestraat op de Zutphensweg
worden aangepast. Een tekening van
de aanpassing ligt vanaf vorige week
donderdag ter inzage op de afdeling
gemeentewerken. Deze afdeling is ge-
vestigd in de boerderij van het ge-
meentehuis.

W E E K E N D D I E N S T E N

Hervormde Gemeente
Zondag 3 november 10.00 uur ds. H. Westerink, ge-
zinsdienst.
Woensdag 6 november 19.30 uur dankstond in de
Gereformeerde kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 november 10.00 uur ds. K. Bretveld,
Warnsveld, dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag3 november 10.00 uur gez. gezinsdienst in de
NU. kerk; 19.00 uur ds. HA Speelman (G. kerk). *
Woensdag 6 november 19.30 uur dankdag gez.
dienst in Geref. kerk.

RK kerk Vorden
Zaterdag 2 november 18.30 uur Eucharistieviering,
Allerzielen, m.m.v. rouw- en trouwkoor.
Zondag 3 november 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 november 17.00 uur Eucharistieviering,
dames- en herenkoor.
Zondag 3 november 10.00 uur woord- en commu-
nieviering, volkszang.

Weekendwacht pastores: 3-4 november pastoor
G. Simons, Borculo, tel. (0545) 271383.

Huisarts 2-3 november dr. Dagevos, Het Vaar-
werk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09^^10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dailMtellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 2-3 november W.F.
(0575) 551908. Spreekuur
vallen zaterdag en zondag ï i

ccou, Vorden, tel.
n voor spoedge-

0-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 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 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 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 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meldadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.



OH KOM ER EENS KIJKEN ...
WAT ER IN MIJN BOTERHAM ZIT!

PEPERN

UW B A K K E R S P E E L T VOOR S I N T E R K L A A S

vanaf donderdag 31 oktober

Brood- en Banketbakkerij

Berendsen
Dorpsstraat 11, 7251 BA Vorden, tel. 0575 - 55 13 73

win
het bedrag

van uw behandeling
direct terug •

Jim Heersink haarmode
is 50-jaar jong. En dat
vieren we. U kunt tot en
met 10 december het
bedrag van uw behandeling
(en thuisverzorgings-
produkten) direct
terugwinnen in ons
casino-spel.

M
M

t/m 10 december
bij elke behandeling

een kans !

H A A R M O D E

ensewi-tfll VORDEN Tel. 0575-551215

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan a l le merken onder uarant ie

Autoglasservice

Ij'ctunito r/ru/i.s r/r.

Brinkhorst l
7207 BG Zl iTPHKN
( i i u l . t e r re in Revelhorst)
v (0575) 52 28 16

BDVAG

Weer

volop te koop

VIOLEN
in zware volle
grond planten

HEDERA'
Strodijk 4a, Vorden

Tel. (0575) 55 32 83

Ouderwets lekker, met goud bekroonde

BALKEN B RIJ 500 GRAM 3,45

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

STROGANOFF
LAPJES

5 halen
4 betalen

WEEKENDVOORDEEL

SCHOUDER-
KARBONADE

f 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Gekookte worst * o o c
250 gram f 2,25

Gebr. varkensrollade - . n
100 gram f 1,79

+ de 5 bekende vleeswaren

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 g ram f 2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
Gepaneerde schnitzels

per stuk f Ij

Marktaanbieding:
Erwtensoep 1 uter 4,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook lief adres
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

Schoonmaak- en
choorsteenveegbedrijf

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

Uitnodiging
In november a^s. is het
precies negen jaar
geleden dat wij met
ons autobedrijf aan de
Banninkstraat zijn
gestart
Gebrek aan ruimte,
hogere milieu- en
inrichtingsetsen en de
behoefte om onze
diensten te v r̂öetP
ten, hebben ons ertoe
gebracht om de oujjè
vte/#^at^W
fètf
nieuwbouw.

Opening

Inmiddels is er op de plek van de oude
werkplaats een gloednieuwe showroom en
een ruime werkplaats verschenen die in
hoge mate aan alle eisen voldoen.
Daardoor zijn wij in staat om onze
activiteiten verder uit te breiden en u nog
beter van dienst te zijn.

Wij zijn bijzonder trots op ons nieuwe
bedrijfspand.
Wij willen u en uw partner graag uitnodi-
gen om op zaterdag 2 november a.s. een
kijkje te komen nemen in ons vernieuwde
bedrijf.
U bent tussen 15.00 en 21.30 uur van harte
welkom.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Tonny en Jeanet Wassink en medewerkers.

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94



Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken die, op
welke wijze dan ook, heeft bij-
gedragen om onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag te
maken.

Dinand en Bea
Brinkman-Hammers

Almenseweg 55
7251 H N Vorden

Voor de vele blijken van be-
langstelling, zowel persoonlijk
als schriftelijk, bij ons 40-jarig
huwelijksfeest, willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken.
Het was voor ons een onver-
getelijke dag.

Hanna en Karel
Hietbrink

Beunkstege 4
7251 NA Vorden

Door een misverstand onzerzijds
pas nu plaatsing van onder-
staande advertentie.

Drukkerij Weevers

Voor de vele bewijzen van
medeleven die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader
en opa

REINT KORNEGOOR

7^7^ ^

W. Kornegoor-Pardijs
Kinderen en
kleinkinderen

Vierakker, oktober 1996

Voor de blijken van medele-
ven welke wij na het overlijden
van onze lieve en zorgzame
vader, groot- en overgrootva-
der

BEREND ANTINK

mochten ontvangen, zeggen
wij u hartelijk dank.

Familie Antink

Vorden, oktober 1996
Zomervreugdweg 4

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor uw belangstel-
ling en medeleven, zowel per-
soonlijk als schriftelijk, tijdens
de ziekte en na het overlijden
van onze lieve moeder en
oma

HENDRIKA GERDINA
KETTELERIJ-VISSCHERS

Joke en Gerrit
Schonewille-Kettelerij
Henny en Gerrit
Bruggink-Kettelerij
Linda, Michel en Niels

Oktober 1996

Nieuw bl] uw bakker:

PEPERNOTEN-
BROOD

en
PEPERNOTEN.

TAART
een ware traktatie,

kom proeven!

•ftilk<;
Burg. Galleestraat 22, Vorden

Telefoon (0575) 55 18 77

Te koop:

ISOLATIEFOLIE

1,50 + 2,00 + 2,40 m
breed bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
maandagmorgens gesloten

willen wij u hartelijk danken.

Dankbaar en blij hopen wij op D.V. 6
november 1996 ons 50-jarig huwe-
lijk te gedenken.

B. Klumpenhouwer
en
W. G. Klumpenhouwer-Klein Ikkink

Wij willen dit graag vieren samen
met onze kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en u op zater-
dag 9 november a.s. en nodigen u
hierbij uit op onze receptie van
15.00 tot 17.00 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat te Vorden.

-
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-
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Oktober 1996
Schoolhuisweg 1
7251 KH Vorden

A. Walgemoet
A. Walgemoet-Bultman

7213 AM Gorssel, oktober 1996
Veldhofstraat 18
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i
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Op zaterdag 9 november a.s. hopen
wij met onze kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind ons 50-jarig hu-
welijk te vieren.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in
zalencentrum De Boggelaar, Vor-
denseweg 32 te Warnsveld.

Kadotip "
^U^..l^^^t^i..!..Ï..T..T..t..ï..T.?**W"*^?RWU l • I i l t

Heden is uit onze familiekring heengegaan onze
geliefde broer, zwager en oom

ALBERT WESSELINK
ECHTGENOOT VAN T. LEBBINK

op de leeftijd van 83 jaar.

Hengelo (Gld.):
Bergen (N.H.):

Vorden:

Vorden:

Zutphen:

A.H. Wesselink-Wesselink
R. Tielrooij-Oortgiezen
R. Eggink-Oortgiezen

.Eggink
'Bargeman

Bargeman-ter Maat
E. Berenpas-Bargeman
H.J. Berenpas
Neven en nichten

n. î y!

HLU. E

•juk

Leens (Gr), 28 oktober 1996

Maandag 4 november a.s.

BLOEDAFNAME-
AVOND

in de scholengemeen-
schap 't Beeckland
locatie Nieuwstad 49
tussen 18.3O en
20.30 uur

Wij hopen op vele deelnemers

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

champignon
droom

varkensoester, per stuk

10
v

95 herfstrolletje,
100 gram

bij aankoop van 4 stuks
meteratis bakje champignonropmsaus

4 filetlapjes en
4 roomschijven

runderrookvlees,
100 gram

gegrild spek,
• - ^^

unsterspek
/\95 100 gram

45

325 Met goud bekroonde rookworst
elke tweede voor de helft van de prijs

100 gram

vleessalade,
100 gram

175

198

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Alles voor uw tuin

TUIN-
VERLICHTING
verschillende modellen

MATERIAAL
GIETALUMINIUM
geen onderhoud

nu met
10% korting

Ook voor afwerking van
uw vijver

TURF
STENEN

TUINFIGUREN
ENZ. ENZ. bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Weer of geen weer, de bloemen
blijven groeien. Zodoende dage-
lijks VERSE BLOEMEN waar-
onder prachtige buitenchrysan-
ten. Ook verkrijgbaar kalebassen
en scharreleieren. Tz.t. noten en
kastanjes.

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

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

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

dinsdagavond
5 november en
maandagavond
11 november
beide avonden van 18.30 tot
20.00 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en zie-
kenfondsleden) met chronische hart-,
long- of suikerziekte en ALLE patiënten
boven de 65 jaar worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-, con-
tant te voldoen



UIIE TIN V ORDEN

• Telefoon gemeente; (0575) 55 74 74.

m Telejax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdagvan l

I$.ÓO lot 1230 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 1700 uur,

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 2730 uun
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13,30 tot 20.30 uur,
zaterdag van10.00 tot 12'W uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder: M. Aartsen-dert Harder:
dpndeTüagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D. Mulderïje-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 22 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

heer R.H.A. Eggink voor het gedeelte-
lijk vernieuwen en veranderen van
een veestal op het pecceel Mosselseweg
14 te Vorden.

de heer GA. Eggink voor het bouwen
van een garage/bergruimte en het
vergroten van een woning op het per-
ceel Kostedewcg 5 te Vorden.

heer G.P.J. Dankers voor het bouwen
van een paardenstal en berging op het
perceel Giczenkampweg 2 te Vorden.

heer GJ. van Ark voor het vergroten
van een veestal op het perceel
Wildenborchseweg 19 te Vorden.

heer J.W. Smallegoor voor het bouwen
van een werktuigcnberging op het per-
ceel Leestenseweg 34 te Vierakker.

heer H. Vlogman voor het vernieuwen
van een bergruimte op het perceel
Zutphenseweg 125 te Vorden.

de Vereniging Natuurmonumenten

voor het verbouwen van een boerderij
en de restauratie/reconstructie van een
schuur op het perceel Strodijk 10 te
Vorden ( art. 11 Monumentenwet).

de heer HJ. Pardijs voor het bouwen
van een dierenverblijf op het perceel
Wildenborchseweg 7 te Vorden.

de heer H.J .W. Siemes voor het geheel
slopen van een garage en een berging
op het perceel Ruurloseweg 57 te
Vorden.

heer G.A. Eggink voor het gedeeltelijk
slopen van een garage op het perceel
Kostedeweg 5 te Vorden.

Unigro Nederland BV voor het slopen
van garageboxen en twee showrooms
op het perceel Dorpsstraat 18 te
Vorden.

de heer F.W.B. Bleumink voor het
geheel slopen van een
werkplaats/magazijn op het perceel
Dorpsstraat 12 te Vorden.

heer J. Klein Geltink voor het aanleg-
gen van een kikkerpoel op het perceel
Sarinkdijk l te Vorden.

heer G. te Velthuis voor het aanleggen
van een paddenpoel op het perceel
Oude Zutphenseweg 10 te Vorden.

de heer M. Meddens voor het vellen van
l ceder op hfl| perceel het Wiemelink
26 te Vordei™

de heer J.W. Bosman voor het vellen
van l berk op het perceel Enkweg 9 te
Vorden.

Skcde heer A. tskes voor het vellen van
twee coniferen op het perceel
Molenweg 17 te Vorden.

de heer F.H. Fokkink voor het vellen
van twee kastanjes op het perceel
Larenseweg 3 te Vorden.

Helmink Meubelen B.V. voor het open-
houden van de winkel op het perceel
Zutphenseweg 24 te Vorden op 3
november 1996 van 12.00 tot 17.00 uur.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

ERGUNNING NATUURMONUMENTEN VOOR ONTGRONDING

Bij de afdeling bestuur (kantoorunit) ligt vanaf 23 oktober 1996 gedurende zes
weken ter inzage de door de provincie Gelderland afgegeven vergunning voor een
ontgronding aan de Vereniging Natuurmonumenten te 's-Graveland. De vergun-
ning trekt tot het aanleggen van een amfibieënpoel en het herstel van een steil-
rand over een lengte van 400 meter op het landgoed Hackfort.

EFERENDUM

Om de inwoners van Vorden zoveel mogelijk bij het openbaar bestuur te betrek-
ken, zijn burgemeester en wethouders van plan om de gemeenteraad voor te stel-
len een referendumverordening vast te stellen. De gemeenteraad kan dan de
mening van de inwoners van Vorden vragen over een concreet voorstel over in het
eindstadium van een beleids- of besluitvormingsproces. De burger moet een refe-
rendumvraag in principe alleen met ja of nee kunnen beantwoorden.
Alle raadsvoorstellen kunnen in principe voorwerp zijn van een referendum, met
uitzondering van beslissingen met een individueel karakter of die een kleine
groep van de bevolking raken. Begroting en rekening zijn eveneens uitgezonderd,
evenals raadsvoorstellen waarvoor een uitgebreide inspraakprocedure en/of
bezwaarprocedure is gevolgd.
Het initiatief tot het houden van een referendum kan uitgaan van de burger en
van de gemeenteraad. Als de inwoners van Vorden vragen om een referendum,
dan moet aan een aantal criteria worden voldaan. Een voldoende aantal burgers
moet een verzoek tot het houden van een referendum steunen, om een al te snel
en lichtvaardig gebruik van het referendum te voorkomen.
Voordat burgemeester en wethouders de gemeenteraad een voorstel doen tot
invoering van het referendum, willen zij u in de gelegenheid stellen over het ont-
werp-voorstel uw mening kenbaar te maken. Dit gebeurt volgens de regels die in
de door de gemeenteraad vastgestelde "Inspraakverordening voor de gemeente
Vorden" staan.
Vanaf donderdag 31 oktober ligt het ontwerp-vporstel gedurende 4 weken voor u
ter visie bij de afdeling bestuur in de kantoor-unit bij het gemeentehuis en kunt
u uw zienswijze gedurende de termijn van tervisie legging schriftelijk of monde-
ling naar voren brengen.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam B^fevadres Datum ontvangst Omschrijving

G. Hobo Baakseweg 7 18-10-96Baakseweg 7
Wichmond

verbouwen van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR BOUWEN CARPORT OP HET
PERCEEL HETHEYINK11 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 8 lid 7, sub
d van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in artikel 8 , lid 2.1, sub e voor het uitbreiden van een woning
en het bouwen van een carport op het voorerf op het perceel het Heijink 11, alhier.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 31 oktober 1996, gedurende twee weken, voor belanghebbenden ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan
hun college worden kenbaar gemaakt.

Zaterdag 16 november om
22.11 uur zal de nieuwe
Prins of Prinses van de
Deurdreajers onthuld

worden. Vier weken lang
zullen we drie

aanwijzingen geven.

• Leeft op grote voet
• Is een kilometervreter
• Is van vele markten

thuis

Jim Heersink haarmode 50 jaar jong

Gratis naar de kapper
Iets te laat, maar zeker niet verge-
ten, wordt op spectaculaire wijze ge-
vierd dat de vader van Jim Heersink
direct na de oorlog in 1945 met een
herenkapsalon begonnen is.

Hij deed dat destijds vanuit een achter-
kamer van het café: "Onder de Linden"
dat door zijn schoonvader Marinus
Pardijs gedreven werd. "Man, wat blijf
je toch lang weg" zal menig echtgeno-
te gezucht hebben nadat manlief te
rugkwam van een bezoekje aan de kap-
per. Van de achterkamer ging de kap-
salon in 1952 naar het café dat geslo-
ten werd voor mannen en geopend
werd voor dames in de Damessalon.
In tegenstelling tot vroeger heeft de

klant veel meer haast gekregen.
Natuurlijk hebben wij daar over nage-
dacht en daarom staat er een stoplicht
bij ons op de stoep in Vorden. Anders
dan bij normale stoplichten betekent
groen hier: "Stop, u kunt direct ge-
knipt worden". Oranje betekent:
"Wachttijd van een kwartiertje" en
rood betekent: "Vol, maak een afspraak
voor later op de dag". Uit de reacties
tot nu toe, blijkt deze. service als heel
verrassend en bijzonder plezierig erva-
ren te worden.
Om up-to-date te blijven en de laatste
modetrends direct te vertalen naar
bruikbare kapsels is Jim Heersink haar-
mode onder andere lid van het Kap-
perskollektief. Elke maand worden de

medewerksters getraind door topkap-
pers, zoals Europees en Nederlands
kampioenen. Daarnaast wordt er na-
tuurlijk ook elke week in de kapsalon
zelf getraind. Uw haar bevindt zich dus
ten allen tijden in vakkundige handen!
50 jaar jong wordt nu gevierd met een
uniek Roulettespel. Nadat u afgere-
kend heeft zet u een pion op een num-
mer naar keuze en draait u aan het
Roulettewiel. Valt het balletje op uw
nummer dan krijgt u al het geld dat u
zojuist betaald heeft direct terug! Da's
nou 'ns mooi: gratis naar de kapper!

Jim Heersink haarmode bedankt alle
klanten die de laatste 50 jaar mede
voor het succes gezorgd hebben. Graag
tot ziens!



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.

• De Lindese Molen draait
op 30 november... en hoe!

• 1 en 2 november revue
Jong Gelre in het Dorpscen-
trum

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor één ochtend per
week. Brieven onder nr. V 32-
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 x per week.
Tel. 55 44 49

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen in de
week. Brieven onder nr. V 31-
1 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor de donderdag-
of vrijdagmorgen. Brieven on-
der nr. 32-2 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• 1 en 2 november revue
Jong Gelre in het Dorpscen-
trum

• Sursum bedankt ieder-
een die een slaatje heeft ge-
kocht. Uw bijdrage was weer
geweldig

• Te koop: Fiat Tipo dgt. bj.
'90, vraagprijs f 10.250,-. Tel.
(0575) 44 15 45

• Canasta in 't Proathuus?
Lees het Contact van 19 no-
vember!

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te koop: tekentafel.
(0573) 44 18 66

Tel.

WEDUWE
JOUSTRA

Beerenburg

nu f 22,50
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (057.5) 55 13 91

Voor aansluiting van uw

RIOOL- OF
REGENWATERAFVOER

met bijbehorende
hulpstukken

Tegen scherpe prijzen
verkrijgbaar

Wordt gratis thuisgebracht
Vraag vrijblijvend

prijsopgaaf bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

• Homo? Nou en! Je bent
heus de enige niet. Kom bij
een praatgroep van de Krin-
gen. (0573) 45 23 75

• Te koop: Honda EML
crosscombinatie ('91) + on-
derdelen. Tel. (0575) 52 72 84
na 18.00 uur

• Te koop: verse noten op
zaterdag 2 november van 9.00
tot 12.00 uur. Huize Zelle,
Ruurioseweg 92 te Hengelo
(Gld.)

• Judolessen op maandag
in Vorden, sporthal 't Jebbink.
Voor meer info telefoon (0575)
55 27 42 of (0543) 51 74 67

• GEVRAAGD: goed bruik-
bare allerhande dingen voor
onze boeldag/snuffelmarkt.
Wij komen ze graag bij u op-
halen. Folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes', tel.
(0575) 55 32 02

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Heeft u oud ijzer? Tele-
foon (0575) 55 29 16

• Biedt zich aan: tekenaar
voor 'klein' bouwkundig te-
kenwerk, bijvoorbeeld gara-
ges, schuurtjes, kleine ver-
bouwingen, kozijnstaten, etc.
Tel. (0573) 45 12 76

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• Te koop: verse walnoten.
Wilhelminalaan 4, Ruurlo, na
18.00 uur

• Te koop: 'Norlux' kantel-
bare rustfauteuil z.g.a.n.
fixeerbaar in 7 standen, kleur
beige, f 500,-. Telefoon (0575)
55 39 92

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Huwelijkskaarten

Rekening blocks

DRUKKERIJ
WEEVERS

Toneeluitvoering
TAO Wildenl^rch

op vrijdag 8 en
zaterdag 9 nov. a.s.

Gespeeld wordt het blijspel, in dia-
lect:

Oma's wil is wet
door Ine Assinck.

Aanvang 2O.OO uur
(zaal open 19.30 uur)

Kapel Wïldenborch
Kapelweg 1, Vorden

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

op maandag 4 november a.s. in
zaal t Stampertje van het
Dorpscentrum, om 20.OO uur.

Programma
• Het maken en plaatsen van nestkastjes voor

vogels door de heer A. Kroes (lid van de
vogelbescherming/vogelwerkgroep Jsloord-
West Achterhoek)

• Pauze met verloting
• Bekendmaking van de prijswinnaars

ledereen is natuurlijk van harte welkom en de
toegang is wederom gratis

Geef 's voor
diabetes,

met het oog
op de

toekomst
Diabetes (suikerziekte) kan

leiden tot complicaties,

als bv oogaandoeningen.

Dit kan leiden tot slecht-

ziendheid of zelfs blindheid.

Onderzoek moet zorgen voor

betere behandelmethoden of

zelfs genezing voor diabetes

en bijkomende complicaties.

Geef het onderzoek dat extra

zetje in de rug.

Giro 5766
Bank 70.70.70.805

Diabetes Fonds Nederland,
Tel. 033 - 46 22 055

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De woensdag t/m
woensdagaanbiedingen

Echte Limburgse vlaaien
in wel 30 soorten

Deze week:
HAWAÏ VLAAI

een verrassend lekkere vlaai met een tropische
uitstraling.

Goed voor 12 royale punten

deze week van f 20,- voor f 17j5O

ROOMBOTER-
AMANDELSTAVEN

met 100% amandelspijs

nu è f 4,50

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

goed gevuld met verse appels en kaneel

Een week lang ...:
5 halen 4 betalen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

'Vorden zingt' doorslaand succes
Afgelopen zondagavond 27 oktober
was er in de Dorpskerk weer *Vor-
den zingt'. Op het programma ston-
den bekende en gelJÉüe liederen
uit diverse bundels die îe afgelopen
tijd op verzoek waren binnengeko-
men bij de Evangelisatiecommissie
die de organisatie van 'Vorden
zingt' in handen heeft.

Ook nu was de opkomst weer bijzonder
groot. Sommigen waren bijna een uur
voor de aanvang al aanwezig om zo ver-
zekerd te kunnen zijn van een plek.
Opvallend is ook de belangstelling van-
uit de regio. Tot uit de wijde omgeving

komt men hiervoor naar de Vordense
Dorpskerk.
De samenzang stond .onder vakkundi-
ge leiding van organist dhr. W. Kuipers
uit Apeldoorn, die deze keer ook een
trompettist had meegenomen, Wie-
bren Buma uit Wezep, zodat het geheel
een extra feestelijk tintje kreeg. Dhr.
H. Domburg uit Zelhem hield een kor-
te overdenking over het thema: De
Twaalf Poorten, dat er voor een ieder
een open poort, een weg naar God is.
De eerstvolgende 'Vorden zingt' zal
worden gehouden op zondagavond 5
januari 1997. Wie graag een bepaald
lied zingt kan bellen: (0575) 55 16 58.

EEKMfiR
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

MANDARIJNEN
ZOETE 30 stuks 5,95

5,95
1,75

KOLDEN HOF's Versmarkt

ELSTAR
3 kilo

SPRUITEN
1 kilo

De
n of en-

specialist

Reclame

cashew-
noten

250 gram 4,95 500 gram 7,50



Vordens Mannenkoor viert zestigjarig bestaan op zaterdag 16 november:

Lustrumconcert mannenkoor met Caroline Kaart
Met haar jubileumconcert op 16 no-
vember zal het Vordens Mannen-
koor op luisterrijke wijze er uiting
aan geven dat zij in Vorden en wijde
omgeving al zestig jaar van zich
heeft laten horen. Het concert heeft
plaats in de Christus Koningkerk in
Vorden. Naast het Mannenkoor zal
ook de bekende soliste Caroline
Kaart haar opwachting maken.

De bezoekers van het jubileumconcert
zal een avondvullend programma wor-
den geboden. Het repertoire dat inge-
studeerd is bestaat voor een deel uit
liederen die door velen zullen worden
herkend. Hierbij moet onder andere
worden gedacht aan Nederlandse
volksliederen waarvoor de belangstel-
ling de laatste jaren sterk toeneemt.
Omdat vernieuwing eveneens noodza-
kelijk blijft, zijn bij de keuzebepaling
de gedachten ook uitgegaan naar wer-
ken van bekende componisten als
Tschaikowski, Verdi en Brahms. Wan-
neer daar ook nog spirituals aan toe-
voegd worden en Caroline Kaart zal
schitteren met een aantal solo's bege-
leid door haar eigen pianiste, dan zal
gesproken kunnen worden van een ge-
slaagd geheel. Het Vordens Mannen-
koor mag zich bovendien gelukkig prij-
zen met haar eigen baritonsolist Ludo
Eijkelkamp, die met zijn uitstekende
stem deze avond eveneens zal zijn te
beluisteren. Verder zal de bekende pia-
niste Mirjam Versteegen uit Doetin-
chem haar medewerking verlenen aan
dit concert. Het geheel staat onder lei-
ding van dirigent Bert Nijhof die sinds
1968 op bezielende wijze letterlijk de
toon aangeeft bij het Vordens Mannen-
koor.
De plaats waar ooit de wieg stond van
het Vordens Mannenkoor was de Empo
Rijwielfabriek in Vorden. Dit was ter

gelegenheid van de opening van een
nieuw fabriekscomplex. In 1936 beslo-
ten de medewerkers van dit bedrijf tot
de oprichting van het Empo's Man-
nenkoor. Al spoedig werd ook de naam
omgedoopt in "Kunst na Arbeid". Toen
ook zangliefhebbers buiten genoemd
bedrijf toetraden werd de huidige
naam ingevoerd. De gemeente Vorden
mag er trots op zijn dit gezelschap bin-
nen haar poj^en te hebben. In haar
60-jarig bestaW heeft het koor een gro-
te bijdrage geleverd aan kwalitatief
zeer gewaardeerde uitingen op cultu-

reel gebied. De hiermee gewekte be-
langstelling bij nieuwe leden die met
veel enthousiasme recentelijk weer
toetraden zijn daar onder andere het
bewijs van. De aandacht is gericht op
verdere versterking met zo mogelijk
jongere zangers. Jongeren staan open
voor nieuwe ideeën en veranderingen.
Zo'n nieuw idee was het aanknopen vo-
rig jaar van contacten met het Polizei-
chor uit Magdeburg iAfe voormalige
DDR. Op uitnodiging^an het koor
werd in april 1995 voor een weekend
naar het oosten van Duitsland afge-

reisd om mee te werken aan een con-
cert waaraan de beste herinneringen
bewaard bleven. Het is geenszins de be-
doeling dit internationale contact als
een incidentele gebeurtenis te be-
schouwen. Met deze initiatieven houdt
het Vordens Mannenkoor haar oog zo-
wel naar buiten als op de toekomst ge-
richt. Toegangskaarten voor het 60-ja-
rig jubileumconcert kunnen worden
gekocht bij boekhandel Loga en
schoenhandel Giesen in Vorden, boek-
handel Wolters in Hengelo en super-
markt Besselink in Wichmond.

Goudkeur voor
Keurslager Vlogman
Op 24 september hield de Vereniging
van Keurslagers de jaarlijkse keuring
van ambachtelijk gemaakte Gelderse
Rookworst. Keurslager Vlogman ver-
diende door de goede kwaliteit van
zijn rookworst het predikaat Goud-
keur.
Om Goudkeur te behalen moet de
rookworst aan strenge eisen voldoen.
Het produkt wordt door een onafhan-
kelijke en deskundige jury beoordeeld
op de volgende onderdelen: - geur en
smaak, - kleur, - samenstelling en -
snijdbaarheid. In totaal kunnen 100
punten behaald worden, pas bij 90
punten of meer ontvangt men het
Goudkeur-certificaat.
Keurslager Vlogman is zeer tevreden
met het behaalde totaal van 96 punten.
Vooral aan het begin van het rook-
worstseizoen is het behalen van Goud-
keur voor een produkt een goede sti-
mulans. Op die manier houdt men de
kwaliteit in het oog en kan men zien of
de rookworst nog verbeterd kan wor-
den om een perfect produkt af te leve-
ren aan de klanten.
De Vereniging van Keurslagers heeft
600 leden, gevestigd door het hele
land. Iedere Keurslager moet voldoen
aan strenge eisen op het gebied van
kwaliteit, versheid, presentatie, assor-
timent, hygiëne en service. Voldoet een
lid niet aan de door de VSR gestelde
normen dan kan hem het K-embleem
worden ontnomen.

Toneeluitvoering
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november
houdt de Wildenborchse toneelvereni-
ging TAO. haar jaarlijkse uitvoering in
de Kapel. Dit jaar is gekozen voor het
blijspel "Oma's wil is wet", geschreven

srrrck.door Ine AssmTk. Het blijspel wordt ge-
speeld in dialect, en zit vol komische
verwikkelingen. Onder regie van Frie-
da te Lindert wordt momenteel de laat-
ste hand gelegd aan de voorbereidin-
gen. Ook het toneel zelf is door leden
weer helemaal aan het stuk aangepast.

Opbrengst collecte
Onlangs werd in Vorden en omgeving
de Nationale Kollekte voor Verstan-
delijk Gehandicapten, de N.K.G.G., ge
houden. In Wichmond, Vierakker en
Leesten werd een totaalbedrag opge-
haald van f 1.963,40. In Vorden en zijn
buurtschappen f8.450,43.

"Oud-Vorden'J H.V.G.-dorp
Op maandag 14 oktober was de oud-
heidkundige vereniging "Oud-Vorden"
te gast in de "Herberg" voor een her-
nieuwde kennismaking met de heer
Beumer uit Westervoort. Vorige keer
belichtte de heer Beumer het vorsten-
dom Gelre, ditmaal liet hij de aanwezi-
gen veel zien van diverse plaatsen in
Gelderland. Waarbij vooral de bijzon-
derheden aan kerken, kastelen en ge-
bouwen extra aandacht kregen. De bij-
na honderd bezoekers van deze avond
zijn door de prettige verteltrant van de
heer Beumer zeker aan hun trekken ge-
komen. De volgende avond van de ver-
eniging is gepland op 21 november.

Op 16 oktober kwamen de leden bijeen
in "de Voorde" om te luisteren naar
een boekbespreking door mevr. Hid-
dink uit Lochem. Het boek had als titel:
"het beloofde land" en is geschreven
door H. Krosenbrink. Het verhaal
speelt zich afrond 1850 toen veel men-
sen gingen emigreren naar Amerika
omdat toen hier, vooral op het platte-
land, veel armoede heerste. Men dacht
dat daar een gouden toekomst wacht-
te, maar hoe heel anders kan het soms
gaan. Mevr. Hiddink weet in haar ver-
tellingen de nodige spanning te bren-
gen zodat zij een aandachtig gehoor
had.

Veel hilariteit bij revue Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft afgelopen weekend in het
Dorpscentrum de eerste van drie
uitvoeringen gegeven van de revue
"ie zult zien!!!". Het publiek bestond
deze eerste avond voornamelijk uit
leden van de plaatselijke standsor-
ganisaties. De bezoekers kregen een
leuke avond voorgeschoteld. Onder
regie van Henk Broekgaarden toon-
den de jongens en meisjes van Jong
Gelre heel wat in hun mars te heb-
ben. De toneelgroep blonk uit qua
tekst, terwijl het zanggedeelte dat
de groep ook voor haar rekening
nam, eveneens goed was verzorgd.

De revue had als rode draad twee naast
elkaar wonende families die op vakan-
tie gingen. Hendrik (Bert Eggink) en
Aaltje Doek(Yvonne Makkink) gingen
met hun twee kinderen - omdat ze een
beduidend mindere beurs hadden dan
hun buren - dichtbij (Duitsland) op va-

kantie. Voor Hendrik was het genieten
geblazen in het hotel, vooral toen daar
het wulpse dienstertje Erika in een ul-
tra kort rokje rondhuppelde! Ook de
scène met "der Polizei" werkte bij het
publiek op de lachspieren. Spannende
momenten voor het gezin want vader
Hendrik had de paperassen niet al te
best voor elkaar. Dus boete op boete. En
toch werd het een leuke vakantie in
"Der Heimat".

Ook een leuke vakantie voor de buren
Ever t Paas (Cordrik v.d. Meulen) en
Stiena Paas (Wendy Zieverink) die met
hun dochter naar de warme Spaanse
stranden afreisden. Moeder Stiena was
in het vliegtuig op alles voorbereid en
had de gehele vlucht het zwemvest om
want zo luidde haar credo: "ie zult
zien!!!", "ie zult zien!!!". Met de Spaanse
taal redde zij zich ook goed. Toen ze
een "Bokma-tje" voor manlief bestelde
deed ze op handen en voeten een bok

na. De ober had het goed begrepen en
bracht prompt een glas melk! De zaal
lag krom. En niet alleen bij deze scène,
de revue was doorspekt met veel hu-
mor.

Een compliment voor de decorbouwers
onder leiding van Jan Eskes. Zij zorg-
den voor verrassende vondsten en
effekten. De balletgroep onder leiding
van Wilma Koers liet een prima indruk
achter. Mede door de fraaie lichtspe-
cials van Bennie Schoemaker. Ook was
veel aandacht besteed aan de kostume-
ring van alle medewerkers. Voor de
muzikale omlijsting zorgden Mariska
Tiessink op keyboard en Arjan Klein
Geltink gitaar. De grimering was in
handen van Ina Wesselink. De revue
"ie zult zien!!!" wordt vrijdag l novem-
ber en zaterdag 2 november opnieuw
in het Dorpscentrum opgevoerd. Voor
beide avonden zijn nog kaarten in het
Dorpscentrum verkrijgbaar.



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens, met toepassing van het
bepaalde in artikel 17 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening, voor een periode van maxi-
maal 1 jaar, vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost
1994" voor het plaatsen van drie containers op het
perceel Dorpsstraat 18, te Vorden;

De bouw- en situatietekening liggen met ingang van
donderdag 31 oktober 1996, gedurende twee weken,
ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 30 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens, met toepassing van het
bepaalde in artikel 17 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening, voor een periode van maxi-
maal 1 jaar, vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1994" voor
het plaatsen van twee caravans op het perceel
Hackforterweg 25, te Wichmond.

De bouw- en situatietekening liggen met ingang van
donderdag 31 oktober 1996, gedurende twee weken,
ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 30 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 22 oktober 1996

heeft vastgesteld de "Subsidieverordening gemeente-
lijke monumenten 1997".

De verordening ligt vanaf heden voor een ieder ter
inzage en kan tegen betaling van de kosten beschik-
baar worden gesteld. Zij treedt op 1 januari 1997 in
werking.

Vorden, 30 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
VERORDENING WINKELTIJDEN
VORDEN 1996

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 30 oktober 1996 voor
een ieder op de afdeling bestuur van het gemeente-
huis kosteloos ter inzage ligt:

de "Verordening winkeltijden Vorden 1996".

De verordening is vastgesteld bij besluit van de
gemeenteraad van Vorden van 22 oktober 1996 en
treedt in werking op 1 november 1996. Een ieder kan
op verzoek tegen betaling van rechten een afschrift
krijgen van het genoemde besluit.

Vorden, 30 oktober 1996
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGE-
MENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3:5.6 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uur en:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30
tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur,

liggen vanaf 1 november 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten tot intrekkingvan de vergunning
van:

1. naam rechthebbende:
adres:
woonplaats:

voor:

datum vergunning:
adres van de inrichting:

2. naam rechthebbende:

adres:
woonplaats:

voor:

de heer K. Schotsman
Heijendaalseweg 1
7251 HW Vorden

een agrarisch bedrijf

12 januari 1982
Heijendaalseweg 1

mevrouw C.S. Pragt en
mevrouw E.P. Verschuren
Heerlerweg 11
7233 SG Vierakker

een agrarisch bedrijf

datum vergunning: 1 juli 1977
adres van de inrichting: Heerlerweg 11

Strekking van het besluit:
Op dit bedrijf worden gedurende -drie jaar geen
bedrijfsmatige aktiviteiten meer uitgevoerd, waarvoor
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ver-
eist is.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het besluit kunnen
schriftelijk alswel mondeling door een ieder worden
gemaakt gedurende de termijn van ter inzagelegoing.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
bestuur worden ingediend vóór 29 november

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 29 oktober 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer),
fax. (0575) 55 74 44

OPROEP
om foto's of andere gegevens die betrekking
hebben op de TWEEDE WERELDOORLOG
in Vorden aan te bieden.
Het aangeboden materiaal zal worden verwerkt
in het boek "Vorden tijdens de bezetting"
wat volgend voorjaar zal verschijnen.

Robort Kllenkamp
Heegherhoek 3

7251 KX Vordon
Tel. 0575-55204'!

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met
ingang van donderdag 31 oktober

1996, gedurende zes weken ter gemeentesecretarie,
sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt, de vergunning op grond van artikel 11 van
de Monumentenwet 1988 voor het verbouwen van
een boerderij en de restauratie/reconstructie van een
schuur op het perceel Strodijk 10.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het col-
lege van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 30 oktober 1996,

burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

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

* JONG BELEGEN KAAS
1 kilo 10.50

' MOSTERDKAAS
500 gram

* KERNHEMMER KAAS
100 gram 2

* CANTADOU KRUIDENKAAS
100 gram 2.2fl

* PISTACHE NOTENMIX
250 gram

UIT DUITSLAND:

Lebkuchen en Krauter-Printen!!!
KAAS /NOTEN /WIJNWINKEL

UWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf-^gjgsjnjgod atelier

wlw5 •• V i
Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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



SPORT-a
V o t' t b a

W Vorden
Uitslagen
Vorden BI - Go Ahead BI 3-8
(bekerwedstrijd)

Programma
Vorden Dl - Witkampers Dl, Witkam-
pers El - Vorden El, Neede E2 - Vorden
E2, Vorden E3 - SVBV El, Vorden Fl -
Markelo Fl, AZC F2 - Vorden F2, Be
Quick F3 - Vorden F3, Hercules l - Vor-
den l, Reunie 2 - Vorden 2, Vios Bel-
trum 4 - Vorden 3, Vorden 4 - Be Quick
5, Zutphen 4 - Vorden 5, Vorden 6 -
Erica 7.

SVRatti
Afgelopen zondag stond het inhaaldu-
el GSV - Ratti op het programma. Aan-
gezien de scheidsrechter de verkeerde
Geesteren had uitgekozen op de land-
kaart, begon de wedstrijd 3 kwartier la-
ter. De eerste 5 minuten waren duide-
lijk voor GSV. Ratti kwam langzaam op
gang, na eerst een paar kansjes te heb-
ben gemist, kwam Alexander Kappert
in de 37ste minuut vrij voor de keeper,
met een mooie stift zette hij Ratti op
een voorsprong. Mario Roelvink deed
dit 5 minuten later ook, maar helaas
werd dit doelpunt afgekeurd wegens
buitenspel! De gastheren kwamen 3
minuten voor de pauze dan toch op ge-
lijke hoogte door een snelle counter.
Na rust het zelfde spelbeeld, Ratti had
veel balbezit maar kwam niet tot sco-
ren. GSV echter wel, binnen 10 minu-
ten hadden ze er 3 in liggen. Ratti had
dit compleet aan zich zelf te danken.
Ze lieten zich totaal wegspelen. Met
nog een kwartier te gaan zette Ratti al-
les op alles. Dit resulteerde nog in 2
goals van Sander Verlijk. GSV scoorde
ook nog lx. De einduitslag was dan
ook 5-3. Ratti had hier beslist een punt
weg kunnen halen, als ze de inzet van
het laatste kwartier de gehele wed-
strijd hadden laten zien.

Programma
S.V.B.V. Dl - Ratti Dl, Ratti El - KI.
Dochteren E3, Sp. Lochem F4 - Ratti Fl,
Ratti 5 - de C.J.V.'ers 7, Ratti l - Ruurlo
l, Ratti 2 - Baakse Boys 5, Sp. Brummen
5 - Ratti 3, Ratti l (dames) - D.V.C. '26 1.

Socii
Uitslagen
Socii A - Erica A 0-5, Socii 2 - Ruurlo 3 2-
1, Baakse B. 4 - Socii 4 5-3.

Programma
Socii E - Dierense B. E, Witkampers F -
Socii F, Socii - Baakse Boys, Socii 2 - KSV
3, Veldhoek l - Socii 3, Socii 4 - Hercules
3, SHE 5 - Socii 5, Andolouloy '90 2 -
Socii 6.

Volleybal

Verlies DashjSorbo
De volleybalsters van Dash/Sorbo heb-
ben afgelopen zaterdag met 3-0 verlo-
ren van het studententeam van
Harambee uit Enschede (15-2 15-6 15-7).
Het was een erg rare wedstrijd, de
speelsters kwamen absoluut niet in
hun eigen spel. De eerste set was bin-
nen korte tijd afgelopen doordat ieder-
een zich liet verleiden fouten te ma-
ken. De volgende twee sets probeerden
ze er nog wel bovenop te komen, maar
de routine in het jonge team ontbrak.
De wedstrijd is duidelijk weggegeven
door de speelsters zelf. Aanstaande za-
terdag hoeven de dames niet te spelen.
Zaterdag 9 november moet het team
aantreden tegen SVS in Schalkhaar.

Dash heren l
Dit weekend stond de wedstrijd tegen
DVO l op het programma. De afgelo-
pen jaren had Dash het altijd moeilijk
tegen DVO, en ook nu verwachtte men
een sterke tegenstander. In de eerste
set liep Dash dan ook een beetje achter
de feiten aan, en 1M DVO flink aanval-
len. De verdedigin|P^as niet scherp, en
toen ook nog spelverdeler Richard
Bijenhof geblesseerd uitviel verwacht-
ten de heren van Dash van deze set
niet zoveel meer. Toch werd deze set
maar nipt verlore^É[5-13 voor DVO.
De tweede set verrep spannend. DVO
en Dash waren aan elkaar gewaagd, en
de score bleef dan ook de hele set in
evenwicht. Aanvaller Dick van Maanen
haalde vele punten voor Dash binnen.
Aan het eind van de set had Dash het
meeste geluk zodat het de set winnend
kon afsluiten met 15-13.
Het verlies in de tweede set had DVO
een flinke knauw gegeven, want in de
derde set haalde DVO het eerder ver-
toonde niveau niet meer. De aanval
verliep alleen maar over de buitenposi-
tie. De Vordense verdediging kon door
deze voorspelbare aanvallen nuttig
werk doen, en het kanon Fokke Voer-
man maakte vele punten. Dash had ge-
durende de hele set een voorsprong, en
via 5-3 en 12-7 werd het 15-9 voor de hè
ren uit Vorden.
De vierde set was slechts een formali-
teit. De heren uit Hengelo geloofden
niet meer dat er punten voor hen in za-
ten, en Dash profiteerde van deze in-
stelling door snel uit te lopen naar
10-0. De set werd vanzelfsprekend ge
wonnen, en wel met 15-3.

Dit resultaat betekent dat Dash met
vier punten uit even zoveel wedstrij-
den een plaats in de middenmoot van
de promotieklasse inneemt. De eerst-
volgende wedstrijd van Dash vindt aan-
staande donderdag plaats in Twello te-
gen SV Voorwaarts 1.

Inlevering advertenties
St. Nicolaaskrant
In week 46 verschijnt het St. Nicolaasnummer van Contact in samenwer-
king met de Vordense Ondernemersvereniging. Berichten en advertenties
uiterlijk inleveren op vrijdag l november.

De redactie.

Uitslagen
Bruvoc 2 - Dash 5 dames 2-1, Vios l -
Dash 3 dames 3-0, Harambee -
Dash/Sorbo dames 3-0, Dash l - W.S.V. 2
meisjes 2-1, Dash l - DVO l heren 3-1,
Dash 2 - Boemerang l heren 0-3, Dash 2
- DVO l meisjes 0-3, Dash 3 - Vios 3 hè
ren 0-3, Dash 6 - A.B.S. 4 dames 3-0,
D.V.O. 5 - Dash 4 dames 1-2, S.V.
Voorwaarts l - Dash 2 dames 0-3,
Bruvoc 3 - Dash 7 dames.

Programma
31-10 S.V. Voorwaarts l - Dash l heren,
S.V. Voorwaarts l - Dash 3 dames.
2-11 Dash 2 - Keizersprong l meisjes.

PI u i m v e c s h o w

P.K.V.
Hierbij de uitslagen van drie tentoon-
stellingen waar door leden van onze
vereniging dieren werden ingezonden.
Sport en Nut Beekbergen. Dwerghoen-
ders: Faverolle G. Sanders IxF IxZG.
Sierduiven: Nederlandse Schoonheids
postduif G. Sanders 2xZG 3xG. Idem
met oud duitse meeuw 3xZG 2xG.
Konijnen: Franse hangoor: J. Dekkers
3xZG. Angora Comb 't Voetje IxF
4xZG. Nederlandse hangOTrowerg: J.
Dekkers IxZG IxG. Kleurdwerg: Wiebe
Franssen IxZG 2xG. De IJsselshow
Kleindierenvereniging Zutphen en
Omstreken. Grote Hoenders: Leghorn
wit HJ. Rietman 3xG. VUpdotte J.
Rouwenhorst 2xF 2xZG. WPerghoen-
ders: Faverolle G. Sanders IxF IxG.
Sierduiven: Duitse schoonheids post-
duif G. Sanders 2xZG. Idem Nederland-
se schoonheidspostduif IxF IxZG.
Arabische trommelduif S. Jansen 2xF
2xZG. Idem met IJsduif IxZG IxG.
Engelse kortvoor hoofdtuimelaar IxF
IxZG. Konijnen: Vlaamse reus HJ. Riet-
man IxF IxZG. Groot Lotharinger H.
Borgman-Berenpas 2xF 2xZG IxG. Idem
HJ. Rietman IxG. Franse hangoor W.H.
Arends IxG. Idem J. Dekkers IxF IxG.
Nieuwzeelander wit HJ. Rietman 2xZG
IxG. Idem H. Verstege 3xF IxZG IxG.
Californian W.H. Arends 2xZG IxG.
Rode Nieuwzeelander H. Gosselink IxF
4xZG IxG. Angora Comb. 't Wolletje
2xF IxZG 2xG. Hollander T. Zeven-
hoeken 2xZG. Klein zilver HJ. Rietman
2xZG IxG. Idem Marijke Rietman 2xZG
IxG. Rus T. Zevenhoeken IxZG IxG.
Nederlandse hangoordwerg J. Dekkers
IxG. Kleurdwerg Wiebe Franssen IxG.
Intershow Den Bosch. Konijnen: Vlaam-
se reus H. Verstege IxG. Idem met
Lotharinger IxG. Idem met witte
Nieüwzeelander 2xF 2xZG 3xG. Lotha-
ringer H. Borgman-Berenpas 2xZG IxG.
Rode Nieuwzeelander G. Lenselink
2xZG IxG. Hollander T.H. Janssen 3xF
IxZG 2xG. Idem H. Verstege IxG. Idem
met Rus IxZG. Verklaring van de predi-
katen: F=Fraai. ZG-Zeer goed. G=Goed.
Volgende grote tentoonstelling de
Achterhoekshow te Doetinchem.

Bridge

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van maandag 21 oktober
1. mv/hr Hoftijzer 70.4%, 2. hrn Bus-
scher/Graaskamp 62.9%, 3. dms
Arnold/Warnaar 59.6%.

Bridgeclub "B.Z.R.
Vorden"
Uitslagen van woensdag 23 oktober
Groep A: 1. mv Smit/hr v d List 58.3%, 2.
hrn Greidanus/Kloosterman 57.7%, 3.
dms v Asselt/Vruggink 55.9%.
Groep B: 1. mv Führi Snethlage/hr de
Bie 67.3%, 2. mv Bouman/hr Snel 61.5%,
3. dms v Alphen/Warnaar 57.2%.

D a m m c n
Dostal l ontsnapte met een 10-10 tegen
streekrivaal Doetinchem aan de eerste
competitienederlaag. Na remise van
Henk Hoekman en Henk Ruesink (2-2)
kwam de eerste tegenvaller op naam
van Nina Jankovskaja. Nadat een pro-
bleem uit de opening was opgeruimd,
meende Nina ten onrechte dat zij op
winst kon spelen. Zij kwam er alleen
maar slechter mee te staan en na een
doorbraakcombinatie van de tegen-
stander was het snel gebeurd (2-4). Alex
Klein ging vervolgens mee in een mis-
rekening van de tegenstander. Deze
nam een afwikkeling, maar vergat dat
Klein ergens terug kon slaan met twee
schijven meer. In tijdnood zag de
Dostal-speler dit echter ook niet met
alsnog een verloren stand als resultaat
(2-6). Eddy Budé kon als eerste wat te
rug doen. Een goede partij van hem
werd beslist in zijn voordeel in de tijd-
noodfase (4-6). Chris Grevers stond de
gehele partij onder druk en toen een
tochtig schijfje niet meer houdbaar
was ging het snel bergafwaarts (4-8).
Op dit moment zag het er erg somber
uit, maar de overige partijen zaten niet
tegen. Odin Mol probeerde de stand
van Gerrit Boom te ondergraven, maar
slaagde daar niet in. Beiden liepen met
twee schijven door naar dam en kwa-
men remise overeen (5-9). Gerrit Was-
sink speelde een spannende partij,
waarbij de geleerden het nog niet eens
zijn over wie er nou beter stond. In de
partij werd zijn tegenstander gedwon-
gen tot een afwikkeling die gewonnen
spel voor Wassink opleverde (7-9). Henk
Grotenhuis ten Harkel redde het vege
lijf in een minderheidseindspel (8-10),
waarna Hendrik van der Zee na 6,5 uur
spelen alsnog de puntendeling veilig
stelde door een zwaar bevochten over-
winning.

P a a r d e n s p o r t

LR & PC. de Graafschap
Inge Regelink Gelders kampioen
Op 19 oktober werd in Barchem het
Gelders kampioenschap samengestel-
de wedstrijd verreden. Inge Regelink
was met haar pony Lady één van de
deelnemers in de klasse L. Door een
goede dressuurproef, cross en spring-
parcour te rijden werden Inge en Lady
Gelders kampioen. Door deze prestatie
mogen zij op 2 november, Gelderland
en PC. de Graafschap vertegenwoordi-
gen op de Nederlandse kampioen-
schappen in Roden. Inge heel veel suc-
ces!
Op 12 oktober werd in Laag Soeren een
dressuurwedstrijd gehouden. Marieke
Rossel werd met haar pony Sonja Ie in
de B dressuur, met 167 punten. Op de
samengestelde wedstrijd in Barchem
die op 20 oktober werd gereden is Jan-
neke Heuvelink met Polly Ie geworden
in de klasse B.
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AH HUISWIJN div. soorten, liter

AH APPELSAP

AH HALFV. VANILLE YOGHURT

AH CHIPS paprika-naturel, 200 gram

AH VARKENSROLLADE kiio

Ook dat is Albert Heijn
met elke week lekkere voordeelaanbiedingen

_4,45

0,99

_1,79

_0,99

9,98

AH VRUCHTENMIX IAM*

AH WIT-BRUINBROOD gratis gesneden.

1,99

1,89
AH ARDENNER BOTER H AM WORST n QQ
100 gram U,«7«7

AH GOUDSE KAAS halfbelegen, kilo.

COX'S ORANGE KÜO

9,90

1,39
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Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 52

Nieuwe dranken in assortiment
96'9 i/iivauo HSIUI doinaa
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Aanbiedingen geldig tot 1 januari 1997

DOE MEE EN MAAK
KANS OP GRATIS
BOODSCHAPPEN

Bij Super Scholten te Hengelo ontvangt u van
maandag 28 oktober t/m vrijdag 8 november 1996 bij

aankoop van elk krat Heineken bier een kanskaart.

Raad het aantal kroonkurken in de doppenbol
en maak kans op één van deze schitterende prijzen.

HOOFDPRIJS: l MINUUT GRATIS WINKELEN
2e prijs: Heineken Horloge
3e, prijs: Heineken Sporttas
4e prijs: Heineken stoel/koeltas
5e prijs: Heineken Paraplu

DOE MEE EN WIN!

SCHOLTEN
Zuivelweg 7, 7255 XA HENGELO Gld.-, 0575 - 461793
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Doe mee
met de actie 'Zuinig stoken'
Vorige week heeft u in dit huis-aan-
hufs blad en in het GAMOG-klanten-
magazine 'In huis' kunnen leze dat
zondag 3 november a.s. de Actie
Zuinig Stoken weer van start gaat.
Vanaf die dag noteert u op de me-
terkaart van GAMOG, die deze week
huis-aan-huis wordt bezorgd, de
stand van het telwerk van uw gas-,
warmte- en kleed

Na 12 november verschijnt er wekelijks
in de huis-aan-huisbladen een stookta-
bel met gemiddelde verbruikscijfers.
Die cijfers zijn gebaseerd op de weers-
omstandigheden van de voorgaande
week. Met uw meterkaart vergelijkt u
of u teveel verbruikt heeft, of juist zui-
nig aan heeft gedaan. U krijgt daar-
door een goed inzicht in uw stookge
drag en kunt meteen het effect van be-
sparende maatregelen zien.
GAMOG heeft ook dit jaar weer onder-
zocht hoe de Actie Zuinig Stoken in
1995-1996 is ve'rlopen. Evenals vorig
jaar blijkt dat 80% van de huishoudens
in Nederland de actie kent. In het GA-
MOG-gebied ligt dat percentage zelfs
hoger. Daar kent maar liefst 84% van
de huishoudens de actie. De deelname
aan de jaarlijks terugkerende actie is
gelijk gebleven. De meterkaart werd

wekelijks door 17% van de huishou-
dens ingevuld. Voor het GAMOG-gebied
komt dit neer op 60.000 deelnemers
aan de actie.
De belangrijkste reden die de deelne-
mers opgeven om aan de actie mee te
doen, is net als in voorgaande jaren het
inzicht in het verbruik. Daarnaast
wordt het belang voor het milieu door
deelnemers genoemd. Ongeveer 40%
van de deelnemers zegt minder dan
het streefverbruik te hebben verbruikt.
Enerzijds komt dit door het vergelijken
van de meterstanden met het streef-
verbruik uit de krant, anderzijds door-
dat er energiebesparende maatregelen
zijn genomen.

Voor meer informatie of (nog) een me-
terkaart, kunt u terecht bij uw rayon-
kantoor van NV GAMOG. Om nog meer
service te kunnen.geven, wordt dit sei-
zoen de stooktabel ook weer op
Teletekst afgebeeld. De tabel is gedu-
rende de actieperiode op pagina 516
van Teletekst in het begin van de week
te vinden. Op deze pagina staan meer-
dere tabellen, maar GAMOG-klanten
dienen de tabel Gelderland/O. Flevo-
land te raadplegen. De berekende gas-
prijs is een gemiddelde van de Gel-
derse gasbedrijven.

zomer werden inwoners van Noord-Brabant en Limburg nog massaal lastig geval-
len door de eikenprocessierups. Reden voor de Gezondheidswijzer Zutphen zoö-
nosen (door dieren overdraagbare ziekten) als maandthema voor november te kie-
zen.

In ons land raken vele mensen jaarlijks besmet door dieren. Vaak geschiedt dit
door een krab, beet, of door de uitwerpselen van b.v. katten en honden. Andere
beestjes zoals luizen en vlooien zorgen door hun aanwezigheid voor kriebels en
jeuk. Insektenbeten van b.v. teken kunnen op hun beurt infectieziekten veroor-
zaken. En dan zijn er nog verschillende soorten wormen welke bij voorkeur in ons
lichaam verblijven en klachten veroorzaken. Ook dieren in'het wild zoals vossen
en vleermuizen dragen ziekten over.

In en om huis is de mens omringd door beesten en beestjes die de nodige aan-
doeningen kunnen veroorzaken. De Gezondheidswijzer heeft in november infor-
matie over de meest voorkomende zoönosen. Over hoe besmetting kan worden
voorkomen, de symptomen en de behandeling van zoönosen heeft de
Gezondheidswijzer Zutphen de nodige informatie verzameld. U vindt de
Gezondheidswijzer Zutphen in de thuiszorgwinkel van ZorgGroepOost-Gelder-
land, Laarstraat 15. Openingstijden, maandagmiddag, dinsdag t/m vrijdag en
zaterdag.

Lindon dagen bij Modecentrum Tennissen in Ruurlo

Deense dagen in Ruurlo

Maandthema Gezondheidswijzer:
Door dieren overdraagbare ziekten

Nederland kent 35 ziekten die van dier op mens kunnen worder^wergedragen. De
bekendste zijn hondsdolheid, toxoplasmose, t.b.c., en worminfecties. Afgelopen

Van donderdag 31 oktober tot en
met zaterdag 2 november biedt Mo-
decentrum Teunissen aan de Dorps-
straat 22 in Ruurlo in samenwer-
king met de Deense kledingfabri-
kant Lindon, haar klanten een aan-
tal bijzondere aktiviteiten aan. Niet
alleen haar klanten, maar alle vrou-
wen die zich in mode interesseren,
zijn van harte welkom op deze
Lindon dagen.

De sfeervolle Lindon najaarskollektie
kan worden bekeken bij Modecentrum
Teunissen. Wie meer van de kollektie
en de allerlaatste modenieuwtjes te
weten wil komen, bezoekt Modecen-
trum Teunissen op zaterdag 2 novem-
ber. Op deze dag is de vertegenwoor-
digster van Lindon aanwezig^^, onder
het genot van een hapje en ̂ p drank-
je, alles over de najaarskollektie, en het
milieuvriendelijke concept van Lindon

Verzamelaarsjaarbeurs op4 en 10 november
Op zaterdag 9 en zondag 10 novem-
ber wordt in Jaarbeurs Utrecht de
traditionele Verzamelaarsjaarbeurs
gehouden. Tegelijkertijd vindt ook
de Mega CD & Platenbeurs plaats
met meer dan 4OO exposanten uit
binnen- en buitenland. De Verzame-
laar sjaarbeur s is uitgegroeid tot
het belangrijkste verzamelweekend
van de Benelux en heeft dit jaar
2.500 deelnemers die op tafels en
kramen het meest waardevolle uit
hun collecties uitstallen. Bij elkaar
is dat zo'n 7 kilometer gangpad. De
Mega CD & Platenbeurs heeft ander-
halve kilometer stands.

Net als de voorgaande jaren zijn alle
deelnemers van de Verzamelaarsjaar-
beurs ondergebracht in clusters. In de
praktijk komt dat er op neer dat elk
verzamelgebied een eigen plaats heeft
en dat bezoekers niet eindeloos hoeven
te zoeken voordat ze alles van hun ga-
ding hebben gevonden. Enkele clusters
zijn speelgoed, postzegels, aardewerk,
boeken, fifties. Twee grote clusters zijn
diverse en curiosa.
Voor verzamelend Nederland is de
Verzamelaarsjaarbeurs de absolute top
en het is opvallend dat de kwaliteit van
de aangeboden verzamelingen elk jaar
weer stijgt. 60% van het bezoek komt
ieder jaar en zoekt gericht naar een be-
paald item. 90% van het bezoek zegt de
sfeer en de ambiance van de Verzame-
laarsjaarbeurs uitstekend te vinden. De
beurs is ook de moeite waard voor niet-
verzamelaars. Er is geen betere gele
genheid om kennis te maken met de
fascinerende wereld van verzamelen,
want je kunt het zo gek niet bedenken
of het wordt verzameld en op de
Verzamelaarsjaarbeurs aangeboden.
Om het verzamelen onder de jeugd
populair te maken wordt op de

Verzamelaarsjaarbeurs een aparte
ruimte ingericht waar de meest uit-
eenlopende jeugdverzamelingen te
zien zijn en de Vereniging De
Verzamelaar brengt een aantal hele bij-
zondere verzamelingen bij elkaar.

Het is niet zo gek te bedenken of het
wordt verzameld en is op de Verzame-
laarsjaarbeurs te zien. Verzamelaars
zelf kijken nergens meer van op, maar
niet-verzamelaars zullen hun wenk-
brauwen soms optrekken. Zilveren
snuifdozen, Disney-poppetjes, strips,
koffiemelkcupdekseltjes, poppen, oud
gereedschap, paardenbitten, kinder-
boeken, glassnijders, muizen- en rat-
tenvallen, Dinky Toys, bierglazen, ben-
zine-aanstekers, wieldoppen, beren,
theelepeltjes, kant, oude bromfietsen,
radio's, dakpannen, schilderijen, fles-
openers, sleutelhangers,speldjes, on-
dergoed, militaria, radiateurdoporna-
menten, wasknijpers, bakstenen, cruci-
fixen, wij waterbakjes, kruideniersblik-
ken, fïlmprojectoren, snoerppapier-
tjes, dierfiguren, puddingvormen,
postzegels, suikerzakjes, timmerman-
spotloden, fluitjes, krulspelden, foto-
toestellen, hotelzeepjes, vulpennen,
naaldenkokers, vingerhoedjes, land-
kaarten, wandelstokken, reclameas-
bakken, koperen kandelaars, scheerap-
paraten, erotische prenten, hoeden en
petten, Verkade albums, gordijnkoord-
trekkers, oude benzinepompen, juke-
boxen en flipperkasten, om maar een
kleine greep uit het enorme aanbod te
noemen.

Mega CD & Platenbeurs
De Mega CD & Platenbeurs, één van de
grootste platenbeurzen ter wereld,
wordt samen gehouden met de
Verzamelaarsjaarbeurs. Met meer dan
400 exposanten uit Nederland, Ame-

rika, Canada, Brazilië, Zuid-Afrika, Ja-
pan, Frankrijk, Engeland, Scandinavië,
Duitsland en Italië is de keus aan fraaie
collector's items nog groter.

Behalve honderdduizend LP's, singles
en CD's vindt men hier ook picture-dis-
cs, shapes, gekleurd vinyl, box-sets, pro-
mo's limited editions, radio-shows en
testpërsingen, de meest waanzinnige
fotohoezen, handtekeningen van be-
roemde artiesten, posters, tour-jackets,
T-shirts, gouden en platina platen, mu-
ziekboeken- en tijdschriften en allerlei
pop-attributen.

De beurs is onderverdeeld in verschil-
lende muziek afdelingen die duidelijk
zijn aangegeven: Fifties, Sixties, Punk,
Indie, Metal, Pop, Dance, Techno en
R&B.

Op de Mega CD & Platenbeurs organi-
seert de Nederlandse Stones fanclub in
samenwerking met het Europese
Stones-magazine Stones People Europe
een uitgebreide overzichtstentoonstel-
ling van de Rolling Stones met nog niet
eerder gepubliceerde foto's.
Independent label Doublé Dutch heeft
onlangs een licentie verworven voor
het uitbrengen van een aantal CD's
met vroeger werk van de groep
Normaal en speciaal voor de Mega CD
& Platenbeurs is een limited edition
van 500 exemplaren beschikbaar. En
voor diegenen die al jaren vruchteloos
op zoek-zijn naar dat ene singeltje, die
LP of CD, kan de nieuw opgezette
Search & Find Service uitkomst bieden.
Tijdens het hele weekend kunnen be-
zoekers tussen 12.00 uur en 16.00 uur
lang gezochte titels doorgeven aan de
omroepservice. Standhouders kunnen
daarop onmiddelijk reageren en de
koop kan ter plekke gesloten worden.

vertelt. Ook zijn er interessante aanbie-
dingen van Lindon.
Voor een ieder die één van de Lindon
dagen bezoekt ligt een heerlijk gratis
geurmonstertje van de geur Vanilla
Fields klaar. Bezoeksters kunnen te-
vens deelnemen aan de Lindon wed-
strijd. De gelukkige winnares mag voor
Hfl. 300,- aan Lindon kleding uitzoe-
ken, geheel naar eigen smaak. De twee-
de prijs is een heerlijk verwenpakket
van Vanilla Fields ter waarde van ruim
Hfl. 80,-.
Lindon is een Deens damesmodemerk,
die met respect voor natuur en milieu
haar kollekties in Denemarken produ-
ceert. Niet voor niets noemt Lindon
haar kollektie: Art of Nature: van de
handgeplukte katoen, het inverven vol-
gens een vriendelijk procédé, en het
verwerken tot een hoogwaardig kle-
dingstuk. Lindon staat garant voor
kwaliteit, optimale pasvorm en uitste-
kende was- en draageigenschappen. De
kollektie spreekt een brede groep van
veeleisende en actieve vrouwen aan.
Rob Teunissen verwacht zeer veel van
de Lindon dagen, die al met veel succes
in andere plaatsen hebben plaats ge-
vonden. "Het is voor de klanten altijd
een genoegen om in een prettige om-
geving, ongedwongen te kijken, te voe-
len en te proberen, en wij willen onze
klanten graag deze gelegenheid ge
ven", aldus Rob Teunissen.

OKTOBER

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

30 HVG Linde. Rondje Kerkeraad
30 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
30 BZR Vorden bridgeclub Dorpscentr.
31 HVG Wichmond Kringmiddag in

de Kapel te Vorden
31 HVG Linde Kringmiddag in de

Kapel
31 HVG Dorp Kringmiddag in de

Kapel
31 Themadag Vrouwenraad

Dorpscentrum

NOVEMBER
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

1-2 Revue Jong Gelre, Dorpscentrum
4 Najaarsbijeenkomst Tuinkeuring

Vorden in 't Stampertje
4 Vrouwenclub Medler, Doe-avond
4 Bridgeclub Vorden Dorpscentrum
5 Soos Kranenburg, 't Wapen van

't Medler
6 Welfare Handwerken, Wehme
6 ANBO Klootschieten bij Olde

Lettink



R.J. JANSEN VAN DEN BERG
F Y S I O T H E R A P I E / H Y O R O T H E R A P I E / A C U P U N C T U U R
Christinalaan 16 / 7251 AVVorden / Telefoon (0575) 55 15 07

Ondanks fysiotherapie worden wij geconfronteerd met veel terugke-
rende rugklachten en klachten van het bewegingsapparaat. Wij star-
ten daarom met een cursus:

rugschool
Wij richten ons o.a. op mensen met beroepen
waarbij een zware lichamelijke inspanning
gevraagd wordt.

> De cursus vindt plaats in de oefenruimte en het zwembad
(maximaal 8 personen per groep)

> Kosten voor de hele cursus f 120,
verdeeld over 8 donderdagavonden van plm. 1 uur

> Aanvang donderdag 7 november
> Definitieve inschrijving (telefonisch of op bovenstaand adres)

na betalen van het cursusgeld

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKEN*
in diverse kleuren, op maat

Spoorslraal 28. 7261 AE Ruurtc
Tolefoon: (O573) 45 2O OO
Fax: (O573) 45 33 17

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00 uur

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

J^ l Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au toe ad-tekenaars
en ook administratief

Werk bij i;
region:: '

gebiedvon:
loodgi

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

BORCULOSEWEG 4 -
TELEFOON (0573) 44 12 02

Familiebuffet
ZONDAG 3 NOVEMBER AANVANG 17.30 UUR
KüUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

f25,-

Wildbuffet

P.P. - BESLIST RESERVEREN.

ZONDAG 17 NOVEMBER AANVANG 17.30 UUR
KüUDE EN WARME GERECHTEN ONBEPERKT

ƒ23,50 P.P. - BESLIST RESERVEREN.

ADVERTEREN

KOST GELD..

ADVERTEREN

KOST MEER!

ZOEKT U DE MEEST COMPLETE
TAPIJt- EN GORDIJNCOLLECTIE?

Die vindt u bij
A
rDE WONERIJ net even anders!

Kom kijken en u zult zien
wat wij bedoelen.

P.S. De koffie staat klaar!

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

m>

De deuren van ons bedrijf staan altijd voor u open
maar op vrijdag 1 november as. nodigen wij u uit
voor ons open huis.

Wij hopen u te mogen begroeten vanaf 14.0O
tot 17.00 uur.

Win BOOSNAB
Enkweg 9 - 7251 EV Vorden - Telefoon (0575) 55 26 27



Open Huis op vrijdag l november bij installttebedrijf Wim Bosman:
CCWij zijn er om de mensen te helpen
Installatiebedrijf Wim Bosman
houdt op vrijdag l november open
Huis. Tijdens deze middag kan ie-
dereen een kijkje komen in het
nieuwe pand aan de Enkweg 9. Het
gebouw werd enkele maanden gele-
den in gebruik genomen, maar van
een open huis was het nog steeds
niet gekomen. "We zijn de laatste
tijd ook zo ontzetend druk ge-
weest", legt Wim Bosman uit. "Het
open huis hadden we daarom tel-
kens uitgesteld. Maar nu gaat het er
dan eindelijk van komen".

Nadat Wim Bosman ruim twaalf jaar
bij installatiebedrijf Oldenhave in
Wichmond had gewerkt, begon hij
twee jaar geleden van zichzelf. Dit ge
beurde vanuit een pand aan de Burge-
meester Galleestraat waar het kantoor
en de werkplaats van het installatiebe-
drijf was gevestigd. De eerste twee jaar
heeft het bedrijf geen windeieren ge-
legd. Met name particulieren wisten
Wim Bosman snel te vinden. "En dat
zijn vaak de leukste klussen. Vooral het
persoonlijk contact met de klanten
spreekt mij erg aan. Daarnaast is het zo
dat wij door de mensen worden gezien
als de reddende engel. Ik noem mezelf
ook wel eens gekscherend de cv-dokter.
De mensen bellen namelijk altijd als er
problemen zijn. En dan is het onze
taak om het verhaal van de klant aan
te horen en het probleem op te lossen.
En dan kan het dus variëren van een
lekkend dak tot een protesterende cen-
trale verwarming die altijd net iets an-
ders doet dan de mensen willen. Vaak
is er al zoveel gedaan dat de mensen al-
lang de moed hebben opgegeven. In
het geval van de protesterende centrale
verwarming gooien ze nog het liefst de
oude ketel het huis uit en kopen ze een
nieuwe. Maar meestal is dat helemaal
nergens voor nodig. En in dat soort ge-
vallen is het leuk dat je de mensen
kunt helpen", aldus Wim Bosman.

Door de problemen van de klanten se
rieus te nemen, heeft Wim Bosman de
laatste twee jaar een goede naam opge-
bouwd. "We hebben in deze beginpe-
riode eigenlijk heel erg weinig relame
gemaakt. Toch weten de mensen ons te
vinden. Daar verbaas ik me wel eens
over. Op het ogenblik hebben we het
zelfs zo druk dat we het werk nog maar
net aan kunnen", zegt hij. Op dit mo-
ment heeft Wim Bosman vijf vakbe-
kwame monteurs in dienst en een ad-
ministratieve meerkerker. Bosman
denkt er over om bir^renkort een extra
monteur aan te nemen. "Maar het be-
drijf moet ook weer niet te groot wor-
den. Anders gaat dat ten koste van de
service en kwaliteit^^
Installatiebedrijf BoBRan is van alle
markten thuis. Van het installeren van

een centrale verwarmim >odgie
terswerk en van het aanleggen van
dakbedekking tot elektrawerk. "Ook
doen wij vrij veel voor de agrarische
sector. Zo zijn enkele monteurs van ons
gespecialiseerd in het installeren van
klimaatventilatie voor varkens- en
pluimveestallen. Dat zijn speciale com-
puters die de temperatuur in de stallen
regelen. Voor de meeste boeren een for-
se investering maar het levert wel lage
re stookkosten op", zegt hij.
Wat heel veel klanten niet wc^^, is dat
Installatiebedrijf Bosman sinds kort
ook witgoed verkoopt zoals wasmachi-
nes, drogers, diepvriezen en koelkas-
ten. Wim Bosman: "Het is begonnen
met met de reparatie van witt^ed. Op
een gegeven moment vroejj^ steeds
meer mensen of wij ook koelkasten en

wasmachines verkochten. En dat de
den we dus niet. Maar omdat er zoveel
vraag naar was, zijn we daar toch mee
begonnen. Het is alleen niet zo dat wij
een showroom hebben waar de men-
sen een kijkje kunnen nemen. Daar is
het hier ook te klein voor. Wel geven
we een krant uit waarin de verschillen-
de produkten staan die de mensen bij
ons kunnen kopen. En dat werkt uit-
stekend. De mensen komen hier ook
vooral voor het advies wat wij geven.
Vaak zijn het bestaande klanten van
ons. En die willen een goed produkt te
gen een redelijke prijs. En dan kom je
toch vaak terecht bij A-merken zoals
Miele en AEG. Je betaalt er vaak net
even iets meer voor, maar het is wel
een investering die zich terug ver-
diend".

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Gezinsdienst

In de week vanm uc wee/c vun ^/ uktober tot en met 2 november wordt in Vorden de collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting gehouden. Met de
opbrengst kan de stichting verder werken aan het realiseren van haar doelstellingen. De collecte in Vorden wordt onder andere verzorgd
door de vrijwilligers van de brandweer.

Zondag is er weer een gezinsdienst in
de Dorpskerk met het thema "Zorg
goed voor jezelf!". Dit thema is geko-
zen naar aanleiding van de schriftle
zing uit Matheus 25 vers l t/m 13, het
verhaal van de tien bruidsmeisjes; vijf
verstandige bruidsmeisjes namen ex-
tra olie mee om genoeg te hebben tot
de komst van de bruidegom. Hoeveel
energie hebben wij over om te wachten
op de bruidegom en waakzaam te zijn?
Ds. H. Westerink hoopt in deze dienst
voor te gaan. Er wordt medewerking
verleend door kinderen en ouderen.

Collecte
Van 3 tot en met 9 november organi-
seert het Diabetes Fonds Nederland de
landelijke collecte "Geef 's voor diabe
tes, met het oog op de toekomst".
In ons land hebben meer dan 450.000
mensen diabetes mellitus (suikerziek-
te). Met de opbrengst van de collecte
wordt wetenschappelijk onderzoek
rond diabetes gesubsidieerd. Steeds
meer onderzoekers proberen het raad-
sel van deze ongeneeslijke aandoening
op te lossen. Er is dan ook steeds meer
geld nodig om noodzakelijk onderzoek
te subsidiëren.
Helpt u ook mee dit onderzoek moge
lijk te maken door één of meerdere
avonden te collecteren voor het DFN.
Mede door uw inzet kan dan ook de ko-
mende collecte een succes worden.
Meldt u als collectant bij: GJ. Brum-
melman, tel. 55 17 01.



Wij laten
onze beste kant zien in de

Week van de Lingerie.
In de Weck van de Lingerie is het leest

hij ons in de /aak. We la ten dan een / < >

hreed mogelijke colleetie /ien. Daar vindt

iedereen - man en vrouw - heslist iets aan-

t rekke l i jks voor iedere- gelegenheid. I-.en

leuke verwenner i j om u/el l te trakteren o!
ft

een U-uk kado voor uw partner. Bij aanWBp

van t 50,- aan hodyfashion krijgt u hoven-

dien de I.ingerie agenda '97 kado. Daarnaast

mag u na tuu r l i j k van ons een vakkundig

advies en de gebruikelijke service verwach-

ten. Al /uilen we de/e ene weck /ekcr extra

ons hcst doen. Cïraag ontvangen wij u deze

week om on/e hcste kant te laten /.ien.

Van 26 oktober t l m 2 november 1996

D A M E S M O D E
Vorden - Zutphenseweg 29 - Tel. (0575) 55 19 71

nu torenhoge
rente met

SNSTOPsparen

4V2o/o
hoogste rente in Nederland

voor een tweejarig deposito
TuHf ntijdse opname mogelijk.

Minimuminlrg f 1.000.-. maximum f 100.000.-

' Rentf wijjigingtn voorbehoudt n.
D«e Ktie loopt van 14 okt. l/m 8 nov. 1996.

Ga naar de SNS bank

of bel gratis 06 - 07 03. J

SNS bank
GROOT GEWORDEN DOOR Kl£IN Tl RUIVEN

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

WIE GAAT ER MEE NAAR
DE RECHTSTREEKSE

OPNAME VAN

CATHERINE KEYL
OP RTL 4?

7 nov. / 14 nov. / 26 nov.
Vertrek:

Ruurlo 12.45 uur
Vorden 13.00 uur
Zutphen 13.20 uur

Prijs f 45,- p.p.
(incl. koffie met koek en een

jachtschotel)

HAVl Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34
Bij voldoende deelname.

19 U 9fr (SZ90) 'Ufliq 'Juuoojeiai suo
oi-mnu HV L92Z
L duie)|ja}U9A

CONTACT
Lokaliseert wat u
ec/zt interesseert

Zaterdag 7 december
van 19.3O tot 2A.OO uur

Dansavond
met

koud/warm
buffet

All-in prijs f 5Of- p.p.
m.m.v. Lost Ferros

Zaal Lovink
Halle Nijmanweg 13, Halle
Tetefoon (0314) 63 13 88

Plaatsréserverlng gewenst

Volgende dansavond 11 januari 1997



Uitstekend verlopen "Oost Gelderlandrit":

Pech voor Stephan Braakhekke
Vordenaar Stephan Braakhekke was
tijdens de 33e uitgave van de "Oost
Gelderlandrit" één van de grootste
pechvogels. Braakhekke die uit-
komt in de klasse Inters t/m 125 CC
viel uit en zakte in de tussenstand
om het nationaal kampioenschap
van de eerste naar de derde plaats.
De kans om Nederlands kampioen
te worden is weliswaar nog aanwe-
zig maar dan dient Braakhekke in
de resterende twee enduro's op za-
terdag 2 november in Zelhem en de
afsluitende kampioensrit van de
KNMV op 22 en 23 november in
Harfsen hoge ogen te gooien.

Het clubteam van "De Graafschap-
rijders" deed ondanks het uitvallen
van Stephan Braakhekke uitstekende
zaken. Frank Lach, Alfons Hoevers en
Peter Lenselink wisten de "Oost
Gelderlandrit" te winnen waarmee ze
hun koppositie om het kampioenschap
van Nederland wist te verstevigen.
Zaterdagmorgen gingen nabij het club-
huis van de voetbalvereniging "Ratti"
199 coureurs van start. Het aantal uit-
vallers bedroeg 27. De rit perfect uitge-
zet door Jan Oosterink en Joop
Wuestenenk kenmerkte zich door een
strakke organisatie van de organiseren1

de "De Graafschaprijders" en verliep
uitstekend.. Dit was mede te danken
aan de medewerking van de plaatselij-
ke overheden, de politie, grondeigena-
ren, EHBO, bewoners Kranenburg en
voetbalvereniging Ratti. Tevens boden
medewerkers van HAMAC uit Harfsen
en Sport en Vriendschap uit Lochem de
helpende hand. In totaal waren 100
personen in touw om alles in goede ba-
nen te leiden. Zondag was een groot
aantal van hen weer present om de we
gen weer in de oorspronkelijke staat te-
rug te brengen.
De uitslagen waren als volgt: Klasse A
nationalen 2 takt: l Riek Lenderink
2072.82; 2 Joan Koerselman 2123.03; 3
Paul Klein Nuelend 2433.82. In de tus-
senstand om het nederlands kam-
pioenschap gaat Paul Klein Nulend aan
de leiding. Klasse B nationalen 2 takt
boven 125 t/m 250 CC: l John Peters
1961.23; 2 Sjaak Martens 1984.78; 3
Henk Lenferink 1988.28; 4 Herman
Lucas 1993.97; 5 Tiny van Kollenburg

2052.53. Herman Lucas heeft hier de
leiding in het tussenklassement. Klasse
C nationalen 2 takt 250 t/m 500 CC: l
Hendrik Hoogland 2005.76; 2 Bram van
Straalen 2018.87; 3. Herben Miskotte
2036.27; 4 Jan Wigman 2135.44; 5 Peter
Buitenhuis 2169.11. Hendrik Hoogland
heeft in het tussenklassement even-
eens de leiding. Klasse D nationalen 4
takt tot 400 CC: l Peter Helthuis
2096.70;2 Cees Langeveld 2130.97:3
Marten Quist 2193.44;4 Leo Donker
2292.21 ;5 Gerard Mensen 2322.55. Cees
Lamgeveld heeft hier de leiding in het
tussenklassement. Klasse E nationalen
4 takt boven 500 CC: l Hennie Geer-
dink 2021.80;2 Richard Snijders
2033.29; 3 Rene Kraan 2093.58; 4 Peter
Schreurs 2132.38; 5 Arno Mooibroek
2159.86. Hennie Geerdink leidt in het
tussenklassement.
Klasse F 40 Plus 51 t/m 1300 CC: l Alex
Peters 2008.26; 2 Wieger Boersma
2019.94;" 3 Leo Brans 2093.76; 4 Albert
Graafstra 2216.65; 5 Jacob Homan
2216.87. Alex Peters leidt ook in het tus-
senklassement. Klasse Inters 2 takt t/m
125 CC: l Hans Arends 2860.59; 2
Marco Elting 2911.50; 3 Dinand Tijhuis
2967.50; 4 Lubert Lenselink 3053.87; 5
Jarno Hofman 3136.86. Leider tussen-
klassement: Hans Arends. Klasse Inters
2 takt boven 175 CC: l Patrick Isfordink
2704.75; 2 Arjan Klok 2714.93; 3 Toine
van Dijk 2731.68;4 Frank Isfordink
2832.26; 5 Wilhelm Palthe 2850.65.
Patrick Isfordink is tevens de leider in
het tussenklassment. Klasse Inters 4
takt t/m 400 CC: l Alfons Hoevers
2866.83; 2 Peter Lenselink 2875.23;3
Henk Knuiman 2876.79; 4 Edwin van
Ham 3005.96; 5 Jos Stuivenberg
3101.08. Alfons Hoevers leidt in het tus-
senklassement.
Klasse Inters 4 tak^boven 500 CC: l
Frank Lach 2769W, 2 Erik Davids
2827.85; 3 Simon Schram 2966.57; 4
Gerwin Tuitert 3104.38; 5 Hans
Jochems 3125.32. Hier leidt Erik Davids
in het tussenklass^^nt.
Merkenteams: l^PTM Brouwer I,
Zwartebroek 58.23 str; 2 KTM Brouwer
II Zwartebroek 171.13; 3 Husqvarna
Henk Jager Noordbroek 1068.17. Hier
heeft KTM Brouwer I de leiding in het
tussenklassement. Clubteams nationa-
len: l VAMC "De Graafschaprijders".

Vrouwen Medler
Maandag 21 oktober had de vrouwen-
club Medler een excursie naar de brei-
fabriek Marcienne in het Duitse Kirch-
hoven. Na de koffie met gebak werd er

een mode-show gehouden, waarna de
fabriek bezichtigd kon worden en in de
winkel gekocht kon worden. Op de te-
rugreis werd de koffietafel in het
plaatsje Hor n genuttigd. Om ongeveer
half 6 waren de dames weer in Vorden
terug.

Red Devils in Guinness Book of Records:

73 uur non-stop voetballen

Ze waren doodmoe maar de vreugde
was er niet minder om. Na 73 uur non-
stop voetballen hebben de Red Devils
uit Zutphen het Benelux-duurrecord
weer in handen. Ze komen hiermee in
het Guinness Book of Record. Het oude
record stond op 72 uur en was in han-
den van een club uit Vlijmen. Diverse
teams uit de regio kwamen vorige
week in actie tegen de Red Devils.
Drukkerij Weevers voetbalde op don-
derdag 24 oktober de laatste wedstrijd.
Ondanks het feit dat de Red Devils op

dat moment al meer dan drie dagen in
touw waren, leverden ze volop strijd te-
gen de medewerkers van de Vordense
drukkerij. In een volle zaal van hotel
Intell wilden ze nog eenmaal laten
zien wat ze in hun mars hadden. En
dat lukte ruimschoots, want deze laat-
ste wedstrijd werd met 15-13 door de
Zutphenaren gewonnen. Links op de
foto enkele feestvierende spelers van
de Red Devils die worden gefeliciteerd
door de voetballers van Drukkerij
Weevers.

Vrijwilligers in Vorden verkopen kinderpostzegels

Vrijwilligers beginnen op woensdag
6 november met de verkoop van de
nieuwe serie Kinderpostzegels.
Daarnaast verkopen zij ook een uit-
gebreide collectie kerst- en nieuw-
jaarskaarten.

Op 6 november komt de nieuwe serie
Kinderpostzegels officieel voor de 70e
keer uit. Duizenden vrijwilligers in het
hele land zetten zich in voor de ver-

Op 25 oktober werd in de bedrijfs-
kantine van Gems Metaalwerken te
Vorden de jaarlijkse receptie gehou-
den van de jubilarissen. De 3 werk-
nemers (Theo Arends uit Wich-
mond, Fons Besseling uit Vierakker
en Jan Kos uit Vorden) .waren allen
vanaf 1971 werkzaam bij het be-
drijf. Daarmee is de lange lijst van
werknemers met meer dan 25 jaren
dienstverband gegroeid tot 54 per-
sonen.

Theo Arends heeft zich vanaf het begin
van zijn carrière toegelegd op het las-
sen. Begonnen als lasser van de een-
voudiger produkten viel hij al gauw op
door zijn kwliteit en kwalitatief be-
trouwbare manier van werken. De di-
rectie noemde in zijn speech in dit ver-
band het feit dat de manier van wer-

' ken van Arends leidt tot een voorspel-
baar eindresultaat, dat de toets van
technische kwaliteit en uiterlijk ruim-
schoots kan doorstaan. Onder de me
dewerkers geniet hij grote waardering
als collega en vakman op dit moeilijke
gebied van keur-laswerk van allerlei
soorten materialen. Theo heeft bewe-

zen, zo de directie, de permanente
druk van de hoge, gecontroleerde kwa-
liteit aan te kunnen.
Fons Besseling heeft aanvankelijk ge-
werkt als administrateur in het
Bedrijfsbureau, de afdeling die ervoor
zorgt dat de werkinstructies goed in de
fabricage-afdelingen komen. Na wisse
lingen in deze afdeling, bleek al gauw
dat hij meer "in zijn mars" had en dat
de planning van de produktie, inclu-
sief de administratieve verwerking van
alle gegevens, bij hem in goede handen
waren. De kennis die hij daarbij opd-
eed van de produktie, kwam hem goed
van pas toen hij, gezamenlijk met en-
kele voorlieden, geruime tijd de pro-
ductiechef moest vervangen. De direc-
tie prees de rust die Besseling bleef be
houden bij het werken onder druk. In
dat opzicht is de functie-invulling van
Besseling meer dan een planner, om-
dat hij niet alleen registreert maar ook
stuurt.
Jan Kos waagde in 1971 de sprong naar
het Oosten komend vanuit Huizen.
Met zijn vrouw uit Arnhem vestigde hij
zich in Vorden bij een voor hem onbe
kend bedrijf. Gems vroeg in die tijd om

technische constructeurs voor de te
kenkamer, later omgedoopt tot kon-
struktiebureau. Hij ontwikkelde zich
snel tot een betrouwbaar medewerker,
die zich goed wist in te werken in de 20
centimeter dikke voorschriften van het
Stoomwezen. In die tijd bleek het no-
dig' dat de Verkoopafdeling onder-
steund werd met technische kennis,
om de steeds complexere aanvragen
van de klanten uit de petro-chemische
industrie te verwerken. Toen deze hulp
permanent werd, kwam een einde aan
de funktie van tekenaar-konstrukteur
van Kos. Hij werd toen benoemd als
verkooptechnicus, met als specialiteit
de behandeling van aanvragen van de
moeilijker artikelen die Gems maakt
voor de petrochemische - en andere in-
dustrieën.

De drukbezochte receptie werd ge-
volgd door een rit naar een voor de ju-
bilarissen en hun familie, aanvankelijk
onbekende bestemming. De Lindense
molen was de lokatie waar een feeste
lijk diner was omlijst met een optre
den van de voordrachtkunstenaar Gery
Groot Zwaaftink.

koop van Kinderpostzegels en kaarten.
De opbrengst van de Kinderpostzegel-
actie is bestemd voor kinderen in bin-
nen- en buitenland die in moeilijke
omstandigheden verkeren. Bijvoor-
beeld kinderen die zijn aangewezen op
jeugdhulpverlening en kinderen die
slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting
of discriminatie. Dankzij de Kinder-
postzegelactie van 1995 kan de
Stichting Kinderpostzegels Nederland
dit jaar f 14,5 miljoen gulden aan pro-
jecten voor deze kinderen bijdragen.

De verkoopstand van het plaatselijk co-
mité in Vorden is te vinden in het post-
kantoor.

De waarden van de serie Kinderpostze
gels zijn 70 + 35 cent en 80 + 40 cent.

Naast het velletje Kinderpostzegels, de
serie, de eerstedag-envelop en het PTT-
mapje, verkopen de vrijwilligers een
uitgebreide collectie wenskaarten. De
Kinderpostzegels zijn vanaf 6 novem-
ber ook aan het loket op het postkan-
toor verkrijgbaar.

Is Uw drukwerk
vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS



SPORTSHOP LOCHEM ORGANISEERT:

SKI-RUILBEURS
datum: zaterdag 9 november
tijd: 09.3O - 16.OO uur
locatie: Zalencentrum

Bousema

Inbreng goederen
vanaf 8 oktober t/m 8 nov.

Zutphenseweg 2,
Lochem
Tel. (0573) 25 41 89
FSN-erkend
wintersportspecialist

Kinderpostzegels,
ze zijn er weer!

Ook bij u in de buurt is t-t-n plaatsel i jk comité voor

Kinderpostzegels actief . B i j de verkoopstand kun t u een

keu/e maken uit een fraaie col lect ie wenskaarten.

Fn n a t u u r l i j k p lakt u op uw beste wensen een Kincler-

postxegel. De opbrengst van cle verkoop

komt ten goede aan kinderen in

b innen- en bui tenland d ie in moei- I T . <

l i j k e omstandigheden verkeren.

V l - K K O O !' l. () C: A T l H

KINDERPOSTZEGELS

CONTACT
een goed «n graag galeun blad

Geborsteld en gelakt

massief eiken
boerenvloer

(wisselende breedtes) dik 20,5 mm

139,-
+ gratis

massief eiken afwerklijsten
(geldig t/m eind november)

» Lamelparket eiken toplaag 4 mm
Massief grenen, 18 mm
voor de doe-het-zelver w, per m

. Tijdelijk is de bekende wicandervloer in
6 populaire items sterk in prijs verlaagd bij:

Lochem
Parket & Tapijt

Tevens:
Laminaat Kurk Vinyl Karpetten

Molenstraat 6 (Centrum) Tel.0573-258952

Open woensdag t/m zaterdag

NIEUW BIJ HOlTSlAG
•BOUWMATERIALEN BV

Uit voorraad leverbaar PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP
METABO ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
Machines van topkwaliteit voor een redelijke prijs. Toonaangevend voor de professional en
doe het zelver. • Accu boormachines • Klopboormachines • Bobrhamers • Haakse slijpers •
Decoupeerzagen • Cirkelzagen • Vlakschuurmachines • Schaafmachines • Bovenfrezen •
Driehoekschuurmachines etc. etc. • met benodigde toebehoren

MERKARTIKELEN HANDGEREEDSCHAP

JUNG: Troffels - Voegspijkers - Vloerspanen - Plakspanen - Spackmessen; SANDVIK:
Speedboren - Handzagen - Metaalzaagbeugels; NOOITGEDACHT: Steekbeitels -
Schrijfhaken; SOLA: Waterpassen; STANLEY: Klauwhamers - Sloopbeitels - Drevers -
Handschaven - Stanleymessen - Slaglijnmolens - Rolbandmaten; REX: Steenboren; S.K.F.
Uzerboren; GEDORE: Steek- en ringsleutels; DURATOR: Diamant-doorslijpschijven; RUBI:
Tegelsnijplanken; WITTE: Schroevendraaiers - Schroevendraaier-bits; KNIPEX: Nijptangen
- Draadvlechttangen - Combinatietangen - Waterpomptangen; HECO: Spaanplaat-
schroeven; FISCHER: Pluggen

Stofmaskers - Gehoorbeschermers - Raapborden - Schuurborden

Tevens te huur en/of te koop:
MAKITA Gipsplaten-schroefmachine compleet met snelbouwschroeven op band

Kijken is kopen bij

Spooolraal 28. 7261 AE Ruurto
Teloor (0573)452000
Fax: (0573) 45 33 17 BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 0730-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur

mod® centrum

Teuni§sen

Presentatie van de nieuwe najaarskollektie
van Lindon.
Op zaterdag 2 november is de vertegen-
woordigster van Lindon aanwezig.
Zij biedt u een hapje en een drankje aan.

Lindon 'wedstrijd:

win voor ffl. 3OO,- aan Lindon

kleding of een Vanïlla Fields

verwenpakket.

(Wedstrijdforrnulieren in de winkel).

Diverse interessante
aanbiedingen.
Voor iedere bezoekster ligt er
een gratis heerlijk geur-
monstertje van de Eau de
Toi lette Vanïlla Fields klaar.

ruurlo dorpsstraat 22 tel. 0573 451438



FEESTVOORDEEL

GRANDIOZE
OPENING!!

Wij heten u van harte welkom! Onze winkel aan de Zuivelweg 7 is nu ook voorzien van
een moderne kassapartij. Tevens vindt u in de vleeswarenafdeling voorverpakte

vleeswaren volgens het fastpack systeem. U heeft meer keuze dan ooit.
Dat vieren we met veel voordeel en speciale aanbiedingen.

Profiteer van dit voordeel en kom snel naar de winkel!

BROOD & BANKET
AUebrood-
soorten

per stuk voor

Voor ieder kind
een krentenbol

GRATIS
UIT EIGEN OVEN:

Appelflappen

VERS VLEES

4 stuks voor

FIJNE VLEESWAREN

Schouderham
vers van het mes
100 gram

UIT EIGEN SLAGERIJ:

Rosbief of
fricandeau
100 gram

KAAS, VERS VAN T MES

Natuurgerijpte
volle jong belegen
kaas
vers van het mes
kilo

Brie
van de mat
vers van het mes
100 gram

Sucade-

kilo

ZUIVEL VERS
Coberco
vanillevla

literpak

Mona chipolata
pudding

bakje 290 gram
van 2.98 voor

Roomboter
Mvermerk
pakje 250 gram
van 1.99 voor

VRIESVERS UIT ONZE DIEPVRIES:

MaitrePaul
Slagroomtaart
per stuk 900 gram
van 9.99 voor

DE
GULDEN

KRAKELJNG

UIT ONZE SLIJTERIJ

Florijn
jonge jenever

Bij aankoop van een
pak a 3 stuks (350 gram)

speculaasbrokken voor 2.39
krijgt u een pak a 300 gram

gevulde speculaas tw.v. 1.99

GEHEEL GRATIS ^T*

3 pakjes per klant)

GROENTE &FRUI

Bloemkool

per stuk

Qementines

kilo

Aardappelen

zak 5 kilo

Page plus tissue
toiletpapierm

2 kilo m
KIP

Kipfflet
3 pakken a 8 rollen
van 17.07 voor kilo

S u p e r i s b e t e r

SCHOLTEN
Zuivelweg 7, 7255 XA HENGELO, Tel 0575 - 461793

Week 44. Aanbiedingen geldig van woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november 1996 tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden Super Merk artikelen met gratis Super Spaarzegels.
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