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Gerdien Bouwmeester
knuppelkoningin Linde

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

Het afgelopen weekend werd in
Linde het traditionele volksfeest ge-
vierd. Het feest begon met de op-
voering van de klucht "Zilveruitjes
en augurken" van de schrijver DJ.
Eggengoor. Het stuk handelde over
verdachtmakingen aan het adres
van Jeremia Zwanepoel (Henk Sleu-
mer) een landbouwer van 55 jaar.

Trui Alebes (Netty Arfman) de huis-
houdster van Jeremia, verdenkt Jere-
mia van een relatie met een jonge
vrouw (Marian Ruiterkamp) welke als
gast op de camping verblijft. Daarom
wordt door Trui de hulp van haar zus
Mina Bakgraag (Jannie Tuinman) en
zwager Gradus Bakgraag (Antwan
Havekes) ingeroepen. Samen beraam-
den zij een plan welke een eind moest
maken aan de relatie van Jeremia.

Gradus die bij zijn vrouw onder de
knoet zit, raakt daarnaast ook nog ver-
liefd op Hermien Kweldons (Janny
Haaring). Gradus en Salamon van
Gelder (Berend Koning) spannen onder
een hoedje en proberen Mina Bakgraag
te ontvoeren. Al met al genoeg ingre-
diënten voor spitsvondige, grappige
teksten en dolkomische verkleedpartij-
en. Marco Arfman speelde de rol van
Albert Kweldons, de zoon van Hermien
Kweldons. De regie was in handen van
Marie Schuppers. Grime Gerrie Harm-
sen en Ineke Pardijs. Verlichting Ferdie
Schmitz, souffleuse Annie Ruiter-
kamp.
Tevens werden die avond drie mensen
gehuldigd vanwege het feit dat zij zich
al 25 jaar voor het volksfeest in Linde
inzetten. Deze drie jubilarissen zijn
Jan Harmsen, al 25 jaar commissielid
en deels bestuurslid van de Stichting
Volksfeest Linde. Hendrik Bogchelman
die al 25 jaar als dogcarrijder mee-
werkt aan de traditionele volksspelen.
Mevrouw Ross, bij haar is de geluids-
voorziening al 25 jaar in goede han-
den.
Tijdens het vogelschieten gelukte het
Frits van Amerongen schutterskoning
van Linde te worden. Gerdien Bouw-
meester werd als de nieuwe knuppel-
koningin gekroond. Bij de jeugd werd
Christiaan Koning schutterskoning.
Onder leiding van muzikant Wim
Dolphijn mondde het vogelschieten uit
in een oergezellig Linde's feestje!

Zaterdagmiddag werden de nieuwe ko-
ningen en koningin gehuldigd. Martin
ten Have zwaaide speciaal voor hen het
vaandel en bracht Sursum Corda een
muzikale aubade. Daarna opende bur-
gemeester Kamerling de volks- en
jeugdspelen. Zaterdagavond vond er
een grandioos verlopen slotbal plaats
waaraan werd meegewerkt door "De
Flamingo's". Het bestuur van de
Stichting Volksfeest Linde, kan mede
door de inzet van velen, terugkijken op
een geslaagd volksfeest.

De uitslagen waren: Vogelschieten: l
Frits van Amerongen (schuttersko-
ning); 2 Gerrit Oldenhave (kop); 3
Berend Koning (r.vleugel); 4 Benno
Schuppers (l.vleugel); 5 Gerrit Ruiter-
kamp 9 staart).
Vogelgooien: l Gerdien Bouwmeester;
2 Annie Mombarg ( kop); 3 Marieke
Hebbink (r.vleugel);4 Minimie Klein
Bramel (l.vleugel);5 Jannie Tuinman
(staart).
Dogcarrijden: l Dinie Lenselink; 2
Jeanet Wesselink; 3 Joke Harmsen; 4
Ingrid HdAiieman; 5 Anneke Eggink.
Schijfschieten: l Piet van Bodegom; 2
Arjan Ruiterkamp; 3 Jan Lenselink; 4
Piet van Bodegom; 5 Wim Eskes.
Geluksbaan: l Bastiaan Meyerink; 2
Stephan Bosch; 3 Wouter Pelgrum; 4
Bastiaan^fcyerink; 5 Wim Eskes.
Belschietcrc l Elsbeth Ruiterkamp; 2
André Hietbrink; 3 Henk Ruiterkamp;
4 Wim Eskes; 5 Dewald Meyerink.
Kegelen: l Bert Koning; 2 Jan Ross; 3
Henry Koning; 4 Herbert Hulstijn; 5
Jan Bosch.
Ringwerpen: l Tonnie Bosch; 2 Wim
Harmsen; 3 Jan Bloemendaal; 4 Wim
Lebbink; 5 Bennie Vreman.
Korfbal: l Jan Bloemendaal; 2 Hans
Meyerink; 3 Toos Berends; 4 Wim
Harmsen; 5 Wim Harmsen.
Doeltrappen: l Joke Roeterdink; 2
Karin Pelgrum; 3 Karin Pelgrum; 4
Rianne Meyerink; 5 Annet Bloemen-
daal.
Ballero: l Marjan Bloemendaal; 2
Gerda Lettink; 3 Dika Harmsen; 4
Nienke Groot Jebbink; 5 Lucy Gijsberts.
Sjoelen: l Reini Hoeksma; 2 Gerrit Jan
Vliem; 3 Henk Sleumer; 4 Netty
Arfman; 5 Henk Sleumer.
Kikkerspel: l Yvonne Koning; 2 Yvonne
Koning; 3 Henk Bloemendaal; 4 Henk
Sleumer; 5 Riek Havekes.

Bijna zes honderd
deelnemers
Kastelenwandeling
Het bestuur van de VW te Vorden kon
zich zaterdagmiddag, na afloop van de
kastelenwandeling vergenoegd in de
handen wrijven. In totaal kwamen bij-
na 600 personen uit alle delen van het
land naar Vorden om hier een wande-
ling langs de kastelen te maken.
Vreemd genoeg slechts een handjevol
Vordenaren!

De deelnemers konden kiezen uit di-
verse afstanden. Zo was er een wande
ling van 5 kilometer, waarbij alleen
kasteel Vorden in de route was opgeno-
men. Hieraan deden 110 wandelaars
mee. De tien kilometer trok 155 deel-

nemers; 15 kilometer 95 deelnemers;
20 kilometer 83 deelnemers; 30 kilo-
meter 87 deelnemers. De langste wan-
deling (40 kilometer) trok 58 deelne-
mers. In de route voor deze laatste
groep waren alle Vordense kastelen (be-
halve kasteel de Wiersse) opgenomen.

Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft een uit-
stapje gemaakt naar Maarsbergen waar
het boter- en kaasmuseum "De Weis-
tenaar" werd bezocht. In Leerdam werd
een koffietafel geserveerd en werd een
bezoek gebracht aan de bekende kris-
talfabriek "Royal Leerdam Kristal". In
Lent werd een cactus-en vetplanten
kwekerij bezocht. Het uitstapje werd
besloten met een diner in het Pan-
toffeltje.

Hervormde Gemeente
Zondag 5 oktober 10.00 uur Ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 oktober 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
HA, gezinsdienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 5 oktober 10.00 uur Ds. HA. Speelman;
19.00 uur Ds. M. Berg, Barchem.

R.K, kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 oktober 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 oktober 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 5 oktober 10.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores:
5-6 oktober Pastoor W. Zandbelt. Keijenborg. tel.
(0575)46 13 14.

Huisarts 4-5 oktober Dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (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 4-5 oktober UflL Harcou, Vorden, tel.
(0575) 55 19 08. Spreel^p- alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92: Afspraakbureau tel. 59 28 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdehj^yoor ouders en gezins-
leden de hele dag; vo^^^deren 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive 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-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor 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.
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Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdagvan
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.

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
0900-8806 (20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
liuro voor thuisverpleging 24 u u r per dag, tel. (0575)
51 6463.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kanip
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

Gehandicapten Platform Vorden
Hlke u- dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor. Raadhuis-
s traat . Info 55 33 48.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel.(026)3599999.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-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: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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 Inforrnatieburo 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 "de Wehme", tel. 55 73
00.
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 73 00.
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.



AANBIIDINGEN

Vlaaien
in ruim 30 soorten - vlgs Limburgs recept
calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Cerise-Bavaroise Vlaai
gevuld met kersen,

Zwitserse room en slagroom

deze zeer royale vlaai - voor maar

f 14,95

Nieuw - Nieuw - Nieuw
Speculaas Cake Taartje
verrassend lekker - voor f6,95

Roomboter Appelf lappen
goed gevuld met verse appels en rozijnen

5 halen = 4 betalen

Heeft u ons nieuwste
broodje al geproefd!

Zie ook onze dagaanbiectingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

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

• Te koop: nieuw ponytuig
(grote pony). Tel. (0575) 55 16
62

• Te koop: 80 geglazuurde
terrastegels 40 x 40 cm voor
f 1,50 per stuk. Telefoon 55 16
73

• Denk aan onze bazar/rom-
melmarkt op zaterdag 4 ok-
tober a.s. van 10-15 uur in het
Achterhuus achter de Gere-
formeerde kerk!

• Vermist. Wij missen sinds
woensdag 24-9 onze rode,
perzische kater GizmolWeet
iemand waar hij is of heeft
iemand hem gezien? Bel dan
(0575) 55 22 91 Kees en
Winanda Jansen

• The Bold en de brommen
(wordt vervolgd)

• Cursus haken, breien,
borduren, patchwork. Inl. en
opgave mevr. G. Ellenkamp,
Heegherhoek 3, Vorden, tel.
(0575) 55 20 44

aangeboden: Mini
b.j. 1984 blauw

-witTC.500,-. Tel. (0575) 55 34
23

• Te koop: kanteldeur met
loopdeur (212 x 231,5) f 150,-;
hay|u>uten keukendeur
(21 x̂ 88) f 100,-; gordijn-
stokken (36 mm) met houten
ringen en trekstokken (285,
265, 224, 223 cm) f 100,-. Tel.
(0575) 55 32 23

• Te koop: gashaard model
Faber; gevelkachel en was-
machine (Santé). Tel. (0575)
44 17 23

750 gram Bami off Nasi +
500 gram Babi pangang of Tjap-Tjoy

samen f 109
m

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDVOORDEEL

malse magere
Lendelapjes

f7,95500 gram

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes

f 10,-
2 Pizza's

ƒ 10,-
SMULTIP!

Argentijnse steak
5 halen, 4 betalen

Hef adres voor uw huisslachting

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram Pekelvlees +
100 gram Gekookte Lever

samen f 1,93

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

500 gram

f4,98
1 kilo /

f7,95
combi-voordeel
4 boerengehakt-

schnitzels +
4 hamburgers

f8,95samen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in org. 10 kg pak.
Deel evt. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p kilo. ARIEL maar 5,95
p kilo. Dreft Robijn Dash Persig
Dixan 5,75 p kilo. Nu óók*
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53.

• Problemen met uw was
strijken? Laat ons het voor u
verzorgen. Eventueel halen en
brengen mogelijk. Tel. (0575)
55 44 57

VERLICHT UZELF! Beheei
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Geen resultaat
binnen 30 dagen, dan geld
terug. Bel Lenie Walgemoet,

gorden, tel. (0575) 55 28 25

• Te koop: consumptie-
aardappelen het gehele jaar
door. Fam. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld, tel.
52 33 93

• Gevraagd: eikels f 0,15 per
kg. Geen grote partijen. Druk-
kerij Weevers, Nieuwstad 30,
Vorden, tel. (0575) 55 10 10

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK!
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Parade
vieux
liter 21.95
nu 20.45

Bisquit
classique
70cl 38.95

nu 34.95

Angus
McKay
70cl 20,95
nu 18.95

Hooghoudt
Jenever
liter 22.95
nu 19.95

Dubbele
Graan

Jenever

Roode-
bloem

70cl 13.75

nu 10.95

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

Robertson^
Port
75cl 16.95
nu 14.95

Vol o f gezellige keuze in overvloed bij de va k slijt er.

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken u
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
of het behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 46 08

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f 70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Bent u uw tuin
aan het veranderen?

Kom eens vrijblijvend kijken
naar onze modeltuin, daar kunt

u een ondergrondse sproei-
installatie zien,

vijveraanleg, stenen, keien,
palisaden, randstenen, turf enz.

Tijdelijk turf
10 stuks voor f 14,-

Vijverfolie 0,5 mm f 4,- p.rrï
Vijverfolie 1 mm f 7,50 p.m.
4-6-8 m breed, ook andere ma-
ten verkrijgbaar tegen meerprijs.

Dit alles bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
ons broertje

BOB RUIGER
MICHIEL

Bob

Bob weegt 4100 gram
en is 54 cm lang.

Jozef en Marie-José
Holtslag-Degen
Nienke, Maartje en
Stijn

24 september 1997

Broekweg 5
7234 SW Wichmond
Telefoon (0575) 44 12 14

Wij rusten van 12.30-15.00 uur

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Jelle

Jelle is geboren op 25 sep-
tember 1997.

Robert, Monique en
Bram Bruinsma-Visser

Mulderskamp 13
7251 EX Vorden
Telefoon (0575) 55 34 70

Dankbaar en heel blij zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Pascal Martijn

25 september 1997

Frans en Alice
van Gils-Berehpas
Sander

De Voornekamp 16
7251 VL Vorden

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Eva Lidwien

Ton, Hetty en Iris
Tolkamp-Snoeijink

26 september 1997

Loolaan 83
7261 HS Ruurlo

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Annerieke Margot
zusje van Ruben.

Jan en Ans Golstein-
Huetink

26 september 1997.

Insulindelaan 17
7251 EJ Vorden

HARTELIJK DANK

Aan allen die, op welke wijze
dan ook, ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Reint Mennink
Gerda Mennink-Struik

September 1997
Galgengoorweg 19
7251 KD Vorden

Hartelijk bedankt voor alle
kaarten, bloemen en cadeaus
die wij bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

Ab en Rie Berenpas

Vorden, september 1997

'Om niemand te vergeten en
mand te verplichten'.

Op vrijdag 10 oktober a.s. zijn wij

Henk Jansen
en
Rikie Jansen-Brummelman

25 jaar getrouwd.
Dit hopen wij samen met Eric en u te
vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan
bent u van harte welkom op onze
receptie van 13.30 tot 16.00 uur of
vanaf 20.00 uur in café-restaurant
'Den Bremer' te Toldijk (aan de weg
Zutphen-Doetinchem).

September 1997
Uselweg 13
7233 SJ Vierakker

Hij is gestorven zoals hij heeft geleefd.
Altijd zorgend en denkend aan een ander.
Nooit eens klagen.
Nooit iets vragen.
Alle pijn wilde hij zeil dragen.
Rust nu maar uit.

Heden overleed onze lieve broer, zwager, oom en
oud-oom

JOSEPHUS ANTONIUS
EGBERTUS RUTGERS

* 24 april 1939 t 28 september 1997

Vierakker: H.M. Rutgers
H.E. Rutgers-Hendriks

Groessen: W.M.A. Wolters-Rutgers
W.T.A. Wolters

en nichten

Wichmond, Dorpsstraat 6a

Correspondentie-adres:
Vierakkersestraatweg
7233 SH Vierakker

Woensdagavond 1 oktober wordt om 19.00 uur
voor hem gebeden in een avondwake in de
parochiekerk H. Willibrordus te Vierakker.
Daarna is er tot 20.15 uur gelegenheid tot afscheid
nemen en condoleren in uitvaartcentrum Monuta,
Piet Heinstraat 31 te Zutphen.

Donderdagmorgen 2 oktober is om 10.30 uur de
Eucharistieviering in bovengenoemde kerk, aan-
sluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het
parochiële kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het St. Ludgerusgebouw (naast de
kerk).

Wij stellen het op prijs dat ieder die hem gekend
heeft met ons komt bidden en hem naar zijn laat-
ste rustplaat wil begeleiden.

1904 SCHOOL- EN VOLKSFEEST
1997 VARSSEL

Vrijdag 3 oktober
13.30 uur Spelencircuit

voor de basisschooljeugd
19.15 uur Blijspel

'Als 't belletje geef
door toneelgroep Varssels Volkstoneel
Na afloop

m.m.v. Duo Denk

Zaterdag 4 oktober
12.45 uur Inschrijving voor de vogels

13.30 uur Opening Volksspelen

20.00 uur Dansfeest
met muziek van

Ermag
weer gerookt

orden

*sS|gr

"V «Sr/%e
rookworstweek f worst

halve prijs
varkensfricandeau, g98 Gelderse rookworst-, <| 25

iÏ! salade, 100 gr. l
herfst aster,
hamburger met chili, <* 85 Canadese bacon, ^45
smaak, per stuk l 100 gr. BfflSJZSSM fc

gebraden fricandeau, <| 98 katenspek,
100 gr. l 100 gr. •

VLEESWAREN
SPECIAL

Keurslager

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

*

SPECIAAL
GESELECTEERD 189

ADVftTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN KOST MEER!

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

TEUNISVELTKAMP
ECHTGENOOT VAN G.A. EGGINK

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Vorden:

A. Eggink-Wesselink

R. Eggink-Oortgiesen

A. Hukker-Eggink
E.J. Hukker

H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

Neven en nichten

Vorden, 26 september 1997

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa

HARMEN OTTO EGGINK

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dank-
baar voor de steun en troost welke ons dit heeft
gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u alle persoonlijk te
schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank.

R. Eggink-Oortgiesen
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, september 1997

G.H. Ster ring a
huisarts

6 t/m 14
oktober

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

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

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

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

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

Van eigen land:
Diverse soorten snijbloemen

Nu ook volop
CHRYSANTEN

Al vanaf f 2,50
Voor elk wat wils!

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



G E M E E N T E U L L E T I N V O R D E N
l

1 ple/bdn gemeens (0575} 55 74 74.

x gemeente: (057$) 55 74 44.

M p^riingstijden Gemeentehuis::
tt?4gndag tor en rnet vrijdag van ;
3.30 tot 12.00 itur;?'fl'':; /'f; f W' -'; ; ; : :. ; :: r :
womsdugmiddag van 14.00 tot 1700 uur,

Wethouder Af. i^f f&en^tfi Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot WW uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen'broek: <
donderdagmorgen win 10.00 tot 1100 uur
en volgens afspraak.

• Avondopewtelling afd.
onderdeel burgerzaken op de dinsdag- ;|
avonden dut er; raadsvergaderingen zifn
van ï$,30*20.()0 itur (zie pubHcatics in ; • "

bij de receptie van het gemeentehuis.

• Spreekuren burgemeester en

J. C, Kamerling: ;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

.;• en volgens zaterdag van 10.00 iet 22.00 uur.

,ïv,ERGUNNINGEN

Op 23 september jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer H. Vlogman voor het bouwen
van een bedrijfshal op het perceel
Zutphenseweg 125 te Vorden;

de heer HJ. Loman voor het bouwen
van een carport op het perceel Addink-
hof 16 te Vorden;

de gemeente Vorden voor het kappen
van één berk op een groenstrook naast
Christinalaan 3b te Vorden.

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 ge
maakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

lp

l \ m/~\
ERLENGING INSCHRIJVING

VOOR BOUWGROND

Burgemeester en wethouders herinne-
ren de ingeschreven gegadigden voor
bouwgrond eraan, dat zij hun inschrij-
ving vóór l oktober 1997 hadden moe-
ten verlengen. ^^Édie nog niet hebben
verlengd, krijgerre)t en met 10 oktober
aanstaande de gelegenheid dat alsnog
te doen. Na deze datum is verlenging
niet meer mogelijk en komt de in-
schrijving te vervallen.

ESCHENK VAN DE HEER R.G. HARRIS AAN DE GEMEENTE VORDEN

De heer R.G. Harris heeft al enkele malen de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in
Vorden bijgewoond. Het vliegtuig van de vader van de heer Harris is bij een bom-
bardementsvlucht boven Berlijn getroffen door vijandelijk vuur, later nogmaals
onderschept door Duitse jagers en uiteindelijk in Vorden neergestort. De omge-
komen bemanningsleden zijn op het kerkhof in Vorden begraven. Eén van de
bemanningsleden heeft de crash overleefd.
De heer Harris is bijzonder onder de indruk voor het respect dat de Vordense
bevolking toont voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. Als blijk van
waardering heeft de heer Harris een lijst vervaardigd met daarop afgebeeld het
vliegtuig waarmee werd gevlogen en de bemanningsleden. Toegevoegd is een log-
boek waarin de exacte gegevens over de vlucht staan. Lijst en logboek heeft de
heer Harris cadeau gedaan aan de gemeente Vorden.
Om zoveel mogelijk inwoners van Vorden de gelegenheid te geven de lijst en het
logboek te bekijken, is het opgehangen in het Dorspcentrum te Vorden.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden
zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen
intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 7 oktober 1997 om 19.30 uur in -het gemeentehuis

Op de agenda staat het volgende onderwerp:

- reconstructieplan plantsoenen fase I (plan Zuid).

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 7 okto-
ber 1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- bestemmingsplan "Rotonde Hackfort";
- prioriteitenlijst 1997 restauratieprojecten Rijksmonumenten.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
8 oktober 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- wijziging begroting 1997;
- Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs Vorden;
- koerswijziging Stichting Muziekschool regio Zutphen (Muzehof).

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 oktober 1997 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- bestemmingsplan "Rotonde Hackfort";
- reconstructieplan plantsoenen fase I (plan Zuid);
- prioriteitenlijst 1997 restauratieprojecten Rijksmonumenten;
- Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs Vorden;
- koerswijziging Stichting Muziekschool regio Zutphen (Muzehof).

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken
tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

ESTEMMINGSPLAN ROTONDE HACKFORT

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmings-
plan Rotonde Hackfort v^fete stellen. Door de vaststelling van dit plan wordt het
mogelijk om op het kru^Pmt Baakseweg Hackfortselaan Kruisdijk een rotonde
aan te leggen. In de gemeentelijke nota "Veilig op weg"is het voornemen opgeno-
men om de het wegennet in Vorden veiliger te maken. De aanleg van deze rotonde
maakt daar onderdeel van uit.
De Vereniging Natuurmonumenten heeft over de inrichting van de rotonde op-
merkingen gemaakt. De Vereniging wil de groenvoorziening middenin de roton-
de veranderd zien en heeft een inrichtingsvoorstel aan burgemeester en wethou-
ders gedaan. Tegen de aanleg van de rotonde als zodanig heeft de Vereniging geen
bezwaren.

ECONSTRUCTIEPLAN PLANTSOENEN IN PLAN ZUID

Met het reconstrueren van plantsoenen willen burgemeester en wethouders
bereiken dat het onderhoud aan de plantsoenen minder arbeidsintensief wordt
terwijl de kwaliteit van het onderhoud op een aanvaardbaar niveau blijft, zonder
dat daarbij chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit najaar zijn de
plantsoenen in plan Zuid aan de beurt. Het plan omvat:

her rooien van 43 vakken met rozen;
het rooien van 55 bomen;
het rooien van 13 hagen;
het rooien van 11 vakken met heesters;
het planten van 56 vakken met bodembedekkende heesters;
het planten van 4 vakken met botanische rozen;
het planten van 62 bomen;
het inzaaien van ongeveer 50 m2 gazon.

Burgemeester en wethouders vragen aan de gemeenteraad een bedrag van
ƒ 47.500,— voor de uitvoering van dit plan.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres

O.Eckhardt

G.P. Hoefnagels

Ruurloseweg 3
Vorden
Lindeseweg 29
Vorden

M. Bouwmeester Schuttestraat 15
Vorden

Datum ontvangst Omschrijving

22-09-97

23-09-97

24-09-97

bouwen van een
serre en bergruimte
bouwen van een
atelier
uitbreiden van een
kapschuur

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



il NZAMELING GROF SNOEI-EN TUINAFVAL OP WOENSDAG
5 NOVEMBER 1997

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of
korter duren.

Tweemaal per jaar kunt u uw grof snoei- en tuinafval ter inzameling aanbieden.
Eén keer in het voorjaar en één keer in het najaar. Op woensdag 5 november is de
najaarsinzameling. Meer informatie over de najaarsinzameling volgt binnenkort
op deze gemeentelijke voorlichtingspagina.

U kunt uw snoei- en tuinafval ook zelf gratis brengen naar:
• het regionale afval-scheidingsdepot aan de Letlandsestraat in Zutphen, of naar
• de regionale stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem

Beide zijn geopend op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur, op
zaterdag van 09.00 -12.00 uur.

ERGROTEN HOTEL AAN DE STATIONSWEG 24 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 7, lid 8 sub
d. van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verle-
nen van het bepaalde in artikel 7, lid 3.1 sub d. voor het vergroten van een hotel
aan de Stationsweg 24 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 2 oktober 1997, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
het college kenbaar makeji.

ROOT ONDERHOUD AAN HET WEGENNET

Op 25 september 1997 is de firma Distel gestart met het onderhoud aan diverse
asfaltwegen. De hinder voor het verkeer zal tot een minimum worden beperkt. De
wegen die voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag worden gedurende een aan-
tal dagen gedeeltelijk of in zijn geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Van de overige werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.
Zodra de wegen of gedeelten daarvan worden afgesloten, wordt het verkeer plaat-
selijk omgeleid. De aanwonenden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Op de volgende wegen wordt één of meerdere nieuwe asfaltlagen aangebracht:
- Baakseweg (van de Riethuisweg in de richting van Baak tot de gemeentegrens),

uitvoering gepland van 25 september 1997 tot 18 oktcJ» 1997, weg afgesloten
van 29 september tot en met 3 oktober;

- Heerlerweg, uitvoering gepland van 10 oktober 1997 tot l november 1997, weg
afgesloten van 13 oktober tot en met 17 oktober;

- Kapelweg in Vierakker, uitvoering gepland van l oktober 1997 tot 31 oktober
1997, weg afgesloten op 20 en 21 oktober;

- Kostedeweg (van de Bekmansdijk tot de Lindeseweg),u^|>ering gepland van 27
oktober 1997 tot 14 november 1997, weg afgesloten vl^ES oktober tot en met
31 oktober;

- Helderboomsdijk, uitvoering gepland op 17 oktober 1997.
Verder worden enkele asfaltwegen plaatselijk gerepareerd. De uitvoering hiervan
is gepland van 17 november 1997 tot en met 22 november 1997.

Burgemeester en wethouders hebben een besluit tot het treffen van tijdelijke ver-
keersmaatregelen genomen.

EELDKWALITEITPLAN NIEUWBOUWWIJK "HET JOOSTINK"

Het Joostink, de nieuwe uitbreidingswij k voor Vorden in het gebied ten noorden
van de Mispelkampdijk (gelegen tussen de Zutphenseweg en de Spoorlijn
Zutphen-Winterswijk tot aan de Vierakkerse laak), biedt ruimte voor de bouw van
110 woningen. Ongeveer 80 kavels zal de gemeente particulier uitgeven voor de
bouw van twee-onder-één-kap- of vrijstaande woningen. Slechts de bij de
gemeente ingeschreven gegadigden voor bouwgrond komen voor een kavel in
aanmerking.
In plan "het Joostink" wil de gemeente extra nadruk leggen op de kwaliteit van
de woonomgeving en de bebouwing. Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid zijn
de belangrijkste aandachtspunten. Zowel de vormgeving van de woningen zelf als
de inrichting van de openbare ruimte zijn in hoge mate bepalend voor de bele-
vingswaarde, de herkenbaarheid en het woongenot in een woonbuurt.
Een goede onderlinge afstemming van de plannen en een grote betrokkenheid
van de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling van de wijk is onontbeerlijk
voor een eindresultaat, waarop iedereen trots kan zijn.
De gemeente heeft in dit proces een sturende en coördinerende rol. Dat leidde
eerst tot de vaststelling van het bestemmingsplan en krijgt nu verdere verfijning
in de vorm van een beeldkwaliteitplan voor het gebied. Dit beeldkwaliteitplan
kent nadere regels voor de onderlinge afstemming van bouwplannen en de open-
bare ruimte. Onder andere de kaprichting en de kleurstelling van gevels en daken
van te bouwen woningen. Omdat "het Joostink" meerdere beeldzone's kent en bij
de randvoorwaarden de nodige vrijheid is gelaten, hebben gegadigden voldoende
mogelijkheden een passend bouwplan te realiseren.
Het ontwerp-beeldkwaliteitplan ligt met ingang van maandag 6 oktober 1997,
gedurende vier weken, voor inspraak ter inzage op de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende de termijn van ter-inzage-legging
kan een ieder schriftelijk zienswijzen aan hun college kenbaar maken. Indieners
van zienswijzen worden tevens in de gelegenheid gesteld op donderdag 6 novem-
ber 1997 een mondelinge toelichting te geven.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

ITGIFTE BOUWKA VELS IN VIERAKKER/WICHMOND

Op 26 augustus jongstleden hebben burgemeester en wethouders de voor een
bouwkavel in Wichmond ingeschreven gegadigden bericht over de uitgifte van
drie bouwkavels op jjgt terrein van de voormalige Willibrordusschool in
Vierakker en over twee^Riwkavels in plan "de Wogt" in Wichmond. Dat leverde
een groot aantal reacties op. Aan de hand van het puntensysteem selecteerden
burgemeester en wethouders degenen, die daadwerkelijk voor aankoop van een
kavel in aanmerking komen. Deze kandidaten hebben inmiddels bericht ontvan-
gen.

25 narcissenbollen
2 bos bloemen
2 bolchrysanten

per stuk

2 cyclamen

6,95
8,95

15,00
9,95

10,00

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

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 14 zoete Navels

ROSaki'S de echte, 3 pond

Spruiten heel kg

Volop paddestoelen i soorten

KOLDEN HOF's Versmarkt

KINDERBOEKENWEEK 1997 - 1 t/m 11 OKTOBER

De Kinderboekenweek is er
voor alle jongens en meisjes!

Max Velthuijs

Olifant en de tijdmachine

Onheilspellend-lekker
en nog gratis ook!

Paul van Loon schreef LYC-DROP, een spannend
verhaal over een nieuwe dropsoort met een

betoverende werking. Tijdens de
Kinderboekenweek (1 t/m 11 oktober) krijg je
het cadeau bij aankoop van ten minste ƒ19,50
aan kinderboeken, zolang de voorraad strekt.

Allerliefst en
allervoordeligst

Max Velthuijs tekende en schreef
een grappig prentenboekje dat peuters en

kleuters iets vertelt van wat tijd is. Tijdens de-

Kinderboekenweek (1 t/m 11 oktober)
bijna gratis: ƒ3,95, zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 22, Vorden, telefoon 55 31 00



Biej ons
in d'n Achterhoek
Harm en Willy van 'n Peppelendiek hadn ons evraogd zondagmeddag nao
eur niejjen hof te kommen kiekn. Den hof was al wel een hötjen klaor ewes,
maor now was ok de viever, die d'r nie'j in was ekommen al aadig begruujd.
Ok hadn ze d'r mooie vissen in zitn. Dat mosse wiej kommen zien!.

Die vissen heb daor biej Peppelendiek trouwens al heel wat gehekkelte op-
eleverd. A'w teminste de buurte daor meugt geleuven want daor he'w 't van.
Harm was t'r nogal op tegen ewes maor Willy had net zolange enaöld en
edramd tot Harm d'r de boek van vol had. Too was e maor an 't graven
egaon in zien mooie gazon.

Dat gazon hadn ze ok pas een paar jaor. Daorveur hadn ze d'r altied eur
eigen gruunte verbouwd. Maor Willy von dat neet meer zo biej eur huus
passen. Zee wol, net as andere hm, een heel groot gazon met een mooie bor-
der vol bloemen d'r umme hen. Harm had t'r toen maor een stuk of wat
zaoterdage an ewaogd en 't hele geval zelf an-eleg. Geld was t'r wel veur 't
een en ander. Zee hadn allebeide goed betaald werk. Jammer allene dat
Willy 't gold altied biej 'n ander zaog en gin geduld had. Too 't gres d'r met
een wekke nog neet op had estaon was ze mieterig ewodn. Zee had 't veur
eur vejeurdag mooi gruun wiln hemmen. Harm had toen, umme de vrea te
bewaarn, maor greszoojen besteld. Too was 't in een halven dag mooi gruun
ewes.

Van 't zommer had zee biej een paar van eur kennissen zo'n mooien viever
ezeen met vissen d'r in. Dat mos t'r biej eur ok kommen. Harm had een
goed groot gat emaakt en daor plastic in ewerkt. Biej de Wuulle had e zich
veur een mooien cent sierstene ehaald en daor mooie paadjes umme de vie-
ver van an-eleg.
En zo lei 't t'r zondagmeddag mooi biej too'w daor waarn. 't Weer warken
daor ok geweldig an met. Allene zaoge wiej gin vissen al mossen d'r volgens
Harm wel viefentwintig inzitn.

"'t Kump deur de zunne, ze zit t'r onderin, mo'j straks maor 's kiekn at de
zunne ezakt is. Lao'w eers maor gaon theedrinken, of koffie a'j dat liever
hebt".
Vanuut de kamer hadde wiej een merakels mooi gezichte op 'n hof met den
viever.
"A'j 't mien vraogt bunt ze in ow viever an 't vissen ewes Harm". "Hoe kom
iej daorbiej?" "Now, kiek zelf maor, daor steet t'r enele loern".
Harm kwam oaverende en zaog nog net hoe een rci^fc zien leste vissen in
'n hals leet gliern.

Harm mot t'r now van Willy gaas oaver maakn en dan weer nie'je vissen
koopn. En zo blif de economie an 't draaien, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Geslaagde londermodeshow
Visser Mode

Vrijdag 19 september was het weer
een enorme drukte voor de kinder-
modeshow van Visser Mode.

Reina Groenendal had met Sjoerd,
Jeroen, Joris, Mascha, Hananja, Kim-
berley, Selma, Lise en Tim weer een

spetterende show ingestudeerd. Het
talrijke publiek kreeg een goed beeld
van de najaarscollecties van Barbara
Farber, Pointer, Locker, La Pagayo, Rags,
Salty Dog, Marybel en het nieuwe spor-
tieve merk O'Neill.

Dierenbescherming en
Kinderboerderij Zutphen vieren

samen Dierendag
Komende zaterdag 4 oktober is het
weer Dierendag. In Zutphen hebben
de Dierenbescherming en de Kin-
derboerderij "De Schouw" besloten
deze dag samen te vieren om het
voor kinderen zo aantrekkelijk mo-
gelijk te maken. Er zijn diverse acti-
viteiten voor de jeugd op twee plaat-
sen, bij dierentehuis "De Brons-
bergen" en bij de Kinderboerderij,
en er wordt een gezamenlijke prijs-
vraag uitgeschreven.

Twee plaatsen
Dierentehuis "De Bronsbergen" (De
Bronsbergen 10) opent haar poorten in
het kader van de Landelijke Open Asiel
Dag. De kinderen kunnen zich hier te-
gen een geringe vergoeding laten foto-
graferen met hun huisdier of zich la-
ten schminken. De opbrengst van deze
activiteiten komt ten goede aan de
asieldieren. Tevens kan een bezoekje
worden gebracht aan de Kids for Ani-
mals-stand.

Kinderboerderij "De Schouw" (Schouw-
laaksweg 2) is op Dierendag 's middags
open. Hier kunnen kinderen onder be-
geleiding naar hartelust gebakjes ma-
ken voor hun eigen huisdier, of voor
een dier van de Kinderboerderij of De
Bronsbergen. Daarnaast kunnen de al-

lerkleinsten van lappen een leuk knuf-
felbeest voor zichzelf maken. Deelna-
me kost een gulden.

Prijsvraag
Om enige kans te maken bij de prijs-
vraag is het noodzakelijk de beide loca-
ties te bezoeken. Er kan zowel op kin-
derboerderij "De Schouw" als op die-
rentehuis "De Bronsbergen" worden
gestart. Meer informatie over de prijs-
vraag en de aantrekkelijke prijsjes ligt
zaterdag op beide plaatsen voor u
klaar.

Activiteiten voor volwassenen
Ook voor volwassenen wordt er het no-
dige georganiseerd in het kader van
Dierendag. Op dierentehuis "De Brons-
bergen" zijn diverse stands ingericht
met informatie over het werk van de
Dierenbescherming en aanverwante
organisaties. Verder bestaat er tussen
11 en 12 uur de gelegenheid om uw
hond te laten tatoeëren en uw kat te la-
ten 'chippen'. De Dierenbescherming
neemt dan een deel van de kosten voor
haar rekening.

De Kinderboerderij en de Dierenbe-
scherming hopen zaterdag a.s. veel be-
zoekers in Zutphen te mogen ontvan-
gen.

(Advertorial)

Zomerfestijn
Prijzen-
festijn!

De Vordense mevrouw G. Dekkers (71) heeft
de hoofdprijs gewonnen ̂ ^ het Zomerfestijn,
de prijsvraag van kabelkram Lokaal Plus.
De Vordense mag ter waarde van f 600,- een
Reisje Parijs gaan maken. De prijs werd be-
schikbaar gesteld door Reisburo Mulderije &
Co uit Zutphen. Mevrouw Dekkers wist, net
als vele anderen uit Vorden, Warnsveld en
Zutphen, de juiste oplossing bij elkaar te
puzzelen. Door het verzamelen van letters
die dagelijks voorbij kwamen op kabelkrant
Lokaal Plus (kanaal 66+) kon de juiste
oplossing gevonden worden.
Deze luidt als volgt: Lokaal Plus, de
Kabelkrant voor de Achterhoek.
Mevrouw Dekkers kwam de prijs afgelopen
vrijdag samen met haar dochter en kleinzoon
in ontvangst nemen. De 71-jarige huismoeder vertelde dat ze in haar leven een keer over
de grens is geweest. Dat was tijdens een uitstapje naar Limburg, waarbij ze even in
Duitsland was geweest. Vandaar dat mevrouw Dekkers het niet kon geloven dat ze een
reisje Parijs had gewonnen. "Ik heb de enveloppe wel 20 keer open gemaakt", zegt ze glun-
derend. "Ik kan trouwens ook helemaal geen Frans, het enige wat ik spreek is Vordens
plat", aldus mevrouw Dekkers. Wellicht spreken haar dochters een woordje Frans, want die
vergezellen de Vordense waarschijnlijk op haar reis.

De tweede prijs, een meubelcheque ter waarde van f 400,- gaat naar de familie Zweverink
uit Vorden. De cheque is beschikbaar gesteld door Helmink Meubelen Vorden.
De familie Brummelman uit Vorden is een verrekijker t.w.v. f 300,- rijker. Deze derde prijs
is beschikbaar gesteld door de firma Marlens.

Agnes Meyer van Mulderije & Co overhandigt
de cheque. Arie Verwijk van Lokaal Plus biedt
mevrouw Dekkers een bosje bloemen aan.

Overige prijswinnaars:

J.K. Bosch uit Vorden
Fam. Elferink uit Zutphen
T. Modderkolk uit Zutphen
M. Koenders-Kalthof uit Zutphen
T. Hengeveld uit Vorden

G. Vreeman uit Wichmond
W. Radstake uit Vorden

M. Besselink uit Vorden
W. Rouwenhorst uit Vorden
E. Brokke uit Zutphen
H. Kaspers uit Zutphen

Lokaal Plus: 24 uur per
nieuws & informatie uit

Vorden, Zutphen en Warnsveld

U vindt lokaal Plus op kanaal 66+ van uw tv

- Waardebon van Lammers Mode Vorden
- Waardebon Electro Eliesen Vorden
- Waardebon van Free Wheel Vorden
- Waardebon Wijnhuis Vorden
- Maandlang iedere week bloemen van Dijkerman

Vorden
- Waardebon Videotheek Castle Vorden
- Koffiezetapparaat/thermoskan Kadoshop Sueters

Vorden
- Gratis knipbeurt bij Ami-kappers Vofclen
- Dinerbon bij De Herberg Vorden
- Waardebon van Schildersbedrijf Boerstoel Vorden
- Waardebon Bakkerij Schurink Vorden
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Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Ook op het gebied
van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

Rouwbrieven
leveren wij op de

dag van opdracht.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GRATIS

FEESTTAART
(tw.v. 6,95)

voor iedere klant die
voor minimaal 45,00
aan boodschappen

meeneemt

en

Magere

RIBLAPPEN
1 kg

98

gaan trouwen op vrijdag 3 oktober 1997 om 9.30 uur
in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.)

en ze willen er ook in de winkel voor u een feest van maken.

Jonge
GOUDSE

KAAS
kg

Bildtstar
AARDAPPELEN

3 kg

Roomboter
BRAADHAM

100 gram Luxe

PATÉ's
8 smaken
100 gram

19

AH

SINAAS-
APPELSAP

met vruchtvlees
liter

Ambachtelijk

SPECULAAS
17 stuks

99

Boerenland

KARNEMELK
liter

Bonne M a man Extra Jam
div. smaken, 370 gram, var> 3,49 voor

Carvan Cevitflh siroop
(Lessini) div. smaken, 0,6 liter, van 3,79 voor

AH Comfort toiletpapier
6 rol, van 4,89 voor

AH Wasverzachter
500 ml, van 2,79 voor

AH Luxe Cakes
|;|rnakën, 480 gram, van 3,99 voor

AH
EXTRA GEVULDE

SOEPEN
0,8 liter

diverse soorten

99 Beiers- of
Meergranen

PUNTJES
4 stuks

en e&t & ïttéent

Op 2, 3 en
4 oktober

GRATIS
ONTBIJTEN

in onze AH Supermarkt
van 8.00

tot 10.00 uurALBERT HEIJN HENGELO (Gld.)
Molenhoek, de winkelhoék van Hengelo Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 oktober

Alle medewerkers willen graag naar 't feest, daarom zijn we

vrijdag 3 oktober na 18.00 uur gesloten

STICHTING VLUCHTELINGENWERK
ZUTPHEN/WARNSVELD/VORDEN

zoekt
'onbetaalbare'
vrijwilligers
voor de opvang en begeleiding
van vluchtelingen in Vorden.

Voor contact of verdere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de heer
G. RITZERVELD
Laarstraat 77,7201 CC Zutphen
telefoon (0575) 54 31 37 dagelijks van 10.00 tot 12.30
uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Te huur gevraagd in gemeente Ruurlo of een aangren-
zende gemeente

minimaal 10 ha aaneengesloten
goede landbouwgrond met of
zonder bedrijfs(gebouwen)

- vrij gelegen en goed ontsloten
- voor een agrarisch toeristisch project
- eventueel in samenwerking met

uw of onze loonwerker
- discretie verzekert

Brieven onder nr. R 19-1 Studio Contact,
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Vorden l - Alexandria l
Vorden verslaat Alexandria.
Om de koppositie te behouden moest
Vorden winnen van Alexandria. Het
eerste kwartier ging de strijd gelijk op.
Hierna nam Vorden het heft in han-
den. Hans van Dijk glipte een paar
maal handig langs zijn tegenstander
en bracht Mare van der Linden in stel-
ling. Zijn kopballen misten de juiste
richting. Na een half uur spelen kreeg
Vorden op de rand van het zestien-me-
tergebied een vrije trap toegewezen.
Alexandria was druk aan het overleg-
gen hoe het muurtje moest staan. Van
deze onoplettendheid profiteerde Rob
Enzerink door de bal zuiver in de rech-
ter-bovenhoek te plaatsen: 1-0.
Drie minuten later werd een corner
door Dick Smit strak voorgezet. Enkele
spelers kopten onder de bal door. Hans
van Dijk was wel attent en kopte raak:
2-0.
Vlak voor de rustpauze gaf Mare van
der Linden een splijtende pass op Hans
van Dijk. De bal werd goed door Hans
ingeschoten: 3-0.
De 2e helft nam Vorden gas terug en
werden in de voorhoede te veel schij-
ven gebruikt. Men wilde elkaar een
doelpuntje gunnen in plaats van zelf te
schieten. Hierdoor gingen te veel bal-
len naast het doel of werden geblokt
door de tegenstander. In de slotfase
verschalkte Hugo van Ditshuizen zo-
wel eigen spelers als de tegenstander
door uit een bijna onmogelijke hoek de
bal achterlangs de doelman in het doel
te schieten: 4-0.
Door het gelijke spel van Vaassen
neemt Vorden de bovenste positie in.
A.s. zondag speelt Vorden in Vaassen te-
gen de gelijknamige ploeg.

Uitslagen zaterdag 27 september
Socii Al - Vorden Al 3-4; Vorden A2 -
Neede A3 5-1; Vorden BI - Steenderen
BI 0-12; Be Quick Cl - Vorden Cl 11-0;
Vorden Dl - Be Quick Dl 1-3; Warnsveld
E3- Vorden El 0-10; Vorden E2 - Brum-
men E4 0-1; Vorden E4 - Brummen E5 7-
3; Oeken Fl - Vorden Fl 2-7; Warnsveld
F4 - Vorden F3 5-0; Brummen F3 - Vor-
den F4 3-0.

Uitslagen zondag 28 september
Vorden l - Alexandria l 4-0; Vorden 2 -
Haaksbergen 2 3-0; Vorden 3
Witkampers 4 3-1; Baakse Boys 3 -
Vorden 4 2-4; Zutphen 4 - Vorden 5 6-3;
Erica 9 - Vorden 6 5-1.

Programma zaterdag 4 oktober
Vorden Al - Markelo Al; Eibergen A2 -
Vorden A2; Oeken Bi - Vorden BI;
Vorden Cl - WHCZ Cl; Eefde Dl •
Vorden Dl; Vorden El - WHCZ E3; Be
Quick E2 - Vorden E2; WHCZ E7 -
Vorden E3; Warnsveld E6 - Vorden E4;
Vorden Fl - Warnsveld F2; WHCZ F4 -
Vorden F2; Vorden F3 - WHCZ F5;
Vorden F4 - SHE F2.

Programma zondag 5 oktober
Vaassen l - Vorden l; HSC 21 3 - Vorden
2; Grol 7 -Vorden 3; Vorden 4 - Zutphen
3; Vorden 5 - Eerbeekse Boys 6; Vorden
6 - Brummen 5.

SVBV Maatje te groot voor Ratti
Na het felbevochten puntje van vorige
week tegen DEO moest Ratti naar SVBV.
Al snel werd duidelijk dat SVBV een an-
dere tegenstander was dan DEO. De
goed ingespeelde voorhoede van SVBV
maakte het de Ratti-defensie zeer las-
tig. Toch duurde het even voordat
Barchem scoorde. Een afgeslagen aan-
val van Ratti werd zeer snel opgepakt.

SVBV kwam er zeer snel uit en scoorde
na een goede aanval de 1-0.
Even later kreeg Barchem op de rand
van de zestien een vrije trap. Deze werd
goed en zeer fraai ingeschoten, Hans
Bos was kansloos. De rust werd bereikt
met een 2-0 stand.
Na wat omzettingen in het elftal ging
Ratti het veld in om te proberen de
schade zo beperkt mogelijk te houden
en zelf wat meer aan voetbal te bieden.
Toch werd het al vrij snel 3-0. Hierdoor
zakte toch bij veel spelers de moed in
de schoenen. SVBV kon uiteindelijk uit-
lopen tot maar liefst 8-0.
Ratti heeft een zeer jonge groep en een
tegenstander als SVBV weet hier goed
gebruik van te maken. Hopelijk kan
Ratti aanstaande zondag tegen Steen-
deren weer wat meer tegenstand bie-
den en tot een goed resultaat komen.

Uitslagen jeugd
Kon. U.D. Al - Ratti Al 6-1; Ratti Cl - Sp.
Lochem C2 4-3; KI. Dochteren Dl - Ratti
Dl 4-2; Rietmolen El - Ratti El 15-2;
DEO Fl - Ratti Fl 4-4; Ratti F2 - GSV '63
F2 1-14.

Programma zaterdag 4 oktober
Ratti Al - Loenermark Al; KI.
Dochteren Cl - Ratti Cl; Ratti Dl -SSSE
Dl; Ratti El - Sp. Lochem E2; Ratti Fl -
Markelo F2; Markelo F4 - Ratti F2;
Oeken 3 - Ratti 5 (zat.)5 (za

omlaProgramma zoïTÖag 5 oktober
Ratti l - Steenderen 1; Ratti 2 - Warns-
veldse Boys 4; Socii 5 - Ratti 3;
Brummen 7 - Ratti 4; Witkampers 2 -
Ratti l (dames).

Socii
Uitslagen 27 september
Socii A - Vorden A 3-4; SHE C - Socii C 0-
8; Socii E - SHE E 15-0; SHE F - Socii F 5-
4.

Uitslagen 28 september
Socii - Ruurlo 2-1; Socii 2 - Erix 0-0; Socii
3 - SHE 2 8-3; Warnsveldse Boys 4 - Socii
4 5-1; Dierense Boys 5 - Socii 5 3-0;
Ruurlo 10 - Socii 6 2-2.

Programma 4 oktober
Socii F - Be Quick F; Almen E - Socii E;
Socii C - Baakse Boys C; Keyenburgse
Boys B - Socii A.

Programma 5 oktober
Wolfersveen - Socii; Reunie - Socii 2;
Socii 4 - Brummen 6; Socii 5 - Ratti 3;
Socii 6 - Gaanderense Boys 4.

Volleybal
DVO - Dash 0-3
Op donderdag 25 september werd in
sporthal De Lankhorst in Wichmond
de tweede ronde van de bekercompeti-
tie gespeeld. De loting had DASH ge-
koppeld aan DVO uit Hengelo. Een ech-
te streekderby dus die vaak spannende
wedstrijden op hebben geleverd.
DVO hoort al jaren bij de teams die in
de promotieklasse om het kampioen-
schap strijden. Dit jaar hebben enkele
spelers de club uit Hengelo verlaten,
waardoor Dash geen idee had wat hen
te wachten stond.
Blijkbaar is DVO er niet in geslaagd om
het vertrek van deze spelers op te van-
gen. Het begon de wedstrijd met
slechts 6 spelers.
De eerste set had DASH moeite om
goed in het ritme te komen. Al snel
stond het met 6-3 achter. Met name het
blok van DASH schoot te kort. Het was
opmerkelijk dat de vechtlust van DASH
de achterstand steeds verder terug

bracht. Bij de stand 10-7 gaf coach
Patrick Groenendal aan meer rust in
het spel te brengen. Het team bleek in
staat dit op te volgen en trok met 13-15
de set naar zich toe.
Ook de tweede set kwam DASH lang-
zaam uit de startblokken. DVO maakte
hier gretig misbruik van en stond al
snel met 5-2 voor.
Toen sloeg het noodlot toe voor de
mannen uit Hengelo. Bij een blokkeer-
aktie liep een van de spelers een ern-
stige enkelblessure op. Dat verder spe-
len niet meer mogelijk was werd al
gauw duidelijk.
Dit betekende meteen het einde van de
wedstrijd omdat DVO niet de moeite
had genomen reserve spelers mee te
nemen. Een vervelend eind van een (te
korte) leuke wedstrijd.
Op zaterdag 4 oktober begint de kom-
petitie pas echt met de wedstrijd tegen
SIDE OUT uit Zutphen in Sporthal het
Jebbink in Vorden.

Dames Dash 2 bekert verder
Afgelopen zaterdag heeft DASH dames
2 in de sporthal "Het Jebbink" de twee-
de wedstrijd in de strijd om de natio-
nale beker van de Nederlandse Volley-
bal Bond van SMS Olhaco uit Hooge-
veen gewonnen.
Het team uit Hoogeveen speelt in de 2e

divisie is een team in opbouw meer
zeer jonge speelsters, in tegenstelling
tot het team van Dash, cj^kin de 3e di-
visie speelt en wat "rijper^s. De le set
was het Dash-team wat afwachtend en
begonnen wat onzeker vooral wat be-
treft de opslag, maar al gauw beslisten
een goede stop en de ervaring van het
team de set, die gewon^^ werd met
een setstand van 15-8. De^set ging erg
voortvarend vooral het goede blok
scoorde goed en was het al snel 7-0 en
door beetje concentratie verlies kon
het team uit Hoogeveen nog een beetje
bijkomen, met een goede time-out van
trainer Gerrit Limpers pakten de da-
mes van Dash de draad weer op en
werd deze set gewonnen met een set-
stand van 15-5.
De winst was binnen dachten, de da-
mes uit Vorden, in de 3e set stonden ze
binnen no-time achter met 4-0, even
schrikken, maar weer een time-out en
het team was er weer bij, en uiteinde-
lijk kon deze set ook makkelijk gewon-
nen worden, setstand 15-8. Gerrit
Limpers gebruikte bijna alle speelsters
(l speelster moest vanwege trainings-
achterstand nog langs de kant blijven
staan) en kan terug zien op een goed
wedstrijd van het team, dat voor de
competitie zaterdag 11 oktober op-
treedt tegen SMASH in de sporthal
"Het Jebbink".

Motorsport
Op het circuit de Lagepasbroek te
Lochem heeft de S.E.V. zaterdag haar
laatste clubwedstrijd van dit jaar geor-
ganiseerd. Aan deze wedstrijden deden
29 coureurs mee.
In de 125 cc klasse behaalde Winand
Hoenink een 3e plaats. In de kenteken-
klasse was er een l e plaats voor Jan
Klein Brinke. Door dit resultaat is hij
tevens clubkampioen van de S.E.V. uit
Lochem.
Een 9e plaats, was er voor Alle Lamberts
uit Warnsveld.
Na afloop reikte Wim Barink op een
humoristische wijze de bekers uit:

W a t c r p o l o
Dames LaVo 2 tegen de Berkel 2

Binnen 10 sec. viel het eerste doelpunt
1-0 door Grietje Welleweerd. LaVo gaat
lekker door. Dinanka Hietbrink scoort
2x achter elkaar: 3-0. Een doelpunt ge-
maakt door Debbie Hebbink wordt af-
gekeurd en van de commotie maakt de
Berkel goed gebruik: 3-1. Maar al gauw
scoort Karin Rouwenhorst 2x achter el-
kaar en het is al 5-1.
In het 2de part gebeurt er weinig. De
enige die 2x scoort is Dinanka
Hietbrink 7-1 en er wordt hier en daar
een speler voor 20 sec. buiten spel ge-
zet. LaVo is in het derde part duidelijk
de sterkste van beide teams en laat dit
ook duidelijk zien. Er vallen 4 doel-
punten, «waarvan één 4 meter. Henriet
Heuvelink schiet strak in een hoek.
Onze keepster Sabine Wilgenhof heeft
de bal in dit part niet van dichtbij ge-
zien. Stand 10-2.
In het laatste part laat LaVo 2 zich een
klein beetje de kaas van het brood
eten. Voor de 2e maal wordt een doel-
punt afgekeurd en de Berkel komt 2x
tot scoren: eindstand 10-4.

Waterpolo dames BZ en PC 2 /
Laren Vorden 2
Van te voren dacht men dat men deze
pot met grote cijfers zou verliezen, om-
dat BZ en PC gedegradeerd is vorig sei-
zoen en in voorgaande wedstrijden zij
dik hebben gewonnen.
Maar wat schetst de verbazing als men
een eindje in het eerste part zijn, het is
pas 2-1 (doelpunt Dinanka Hietbrink).
In het 2e part ging het er wat harder
aan toe. Van beide kanten werden er
wat mensen uitgestuurd. Maar er vie-
len geen doelpunten hierdoor. Met 1.49
op de klok scoort BZ en PC de 3-1. Maar
LaVo slaat 7 seconden later ook toe: 3-2
(Grietje Welleweerd).
In het 3e part is goed te merken dat
men geen wissels had. LaVo weet na 5
seconden al wel het l e doelpunt te sco-
ren, maar BZ en PC slaat hard terug:
stand 5-3.
Met vereende krachten gaat men in het
4e part bezig om te voorkomen dat BZ
en PC nog verder uitloopt. BZ en PC
weet nog 2x onze stand-in keeper
Henriet Heuvelink te passeren, maar
men scoort ook nog l punt (Dinanka
Hietbrink). Eindstand 7-4.

Uitslagen maandag 15 sept. 1997
A-lijn: 1. de heer Wullink / mevrouw
Warnaar 59.0%; 2./3. de dames Van
Burk / Hendriksen 56.3%; 2./3. de heer
en mevrouw Van der List 56.3%.
B-lijn: 1. de heer Nooteboom / mevrouw
Lagendijk 81.8%; 2. de heer en me-
vrouw Verwoerd 52.3%; 3. de dames
Den Ambtman / Thalen 47.7%.

Uitslagen maandag 22 sept. 1997
A-lijn: 1. de heren Van der Veen /
Stapelbroek 64.6%; 2. de heren
Busscher / Graaskamp 62.5%; 3. de hè
ren Wijers / Thalen 59.9%.
B-lijn: 1. de heer en mevrouw S peul-
man 60.2%; 2. de dames Den Ambtman
/ Thalen 59.1%; 3. de heren Den Ambt-
man / Vruggink 58.0%.

Bridgeclub "EZJL Vorden"
Uitslagen van woensdag 24 sept.
Groep I: 1. dms V. Burk / Hendriks
77.7%; 2. mv. V. Gastel / hr. Bouwhuis
57.9%; 3. mv./hr. Jaburg48.4%.
Groep II: 1. mv. / hr. Polstra 66.7%; 2.
mv. Vruggink / hr. Snel 61.1%; 3. mv. /
hr. Scholten 50.0%.

vervolg zie volgende pagina
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D a m m c n
D.C.V. Dostal Vorden
Het eerste en tweede team van de dam-
club hadden dit weekend beiden een
uitwedstrijd op het programma staan.
Het eerste team ging op bezoek in
Huissen en het tweede ging naar
Wapenveld. Helaas keerden beide
teams met lege handen thuiswaarts.
Het onderonsje tussen de wegenbou-
wers in de landelijke hoofdklasse,
Heijting en Dostal, werd beslist in het
voordeel van de eerste. Dit zegt niet zo-
veel over het landelijke wegennet,
maar meer over de prestaties op het
bord. Al jaren lopen de Vordenaren te-
gen de nul aan te hikken en ook dit
jaar wou het weer niet lukken.
Vol goede moed begonnen zij aan het
karwei. De opstelling zag er gunstig uit
en bood kansen. De eerste drie remises
konden al na drie uur genoteerd wor-
den. Hierbij een goede remise van
Gerrit Wassink tegen Geert van Aalten.
Tot verrassing van Gerrit was het Van
Aalten die remise aanbood in een stel-
ling waar Gerrit makkelijker stond.
Gezien de reputatie van zijn tegenstan-
der hoefde hij hier niet lang over na te
denken.
De andere twee remises hadden weinig
om het lijf. De echtgenoten Henk en
Nina Hoekman / Jankovskaja bereikten
niets tegen de op papier zwakkere spe-
lers van Huissen. In principe moet daar
tegen gescoord wórden, maar in de
praktijk is dat niet zo eenvoudig.
Bovendien weten die jongens uitste-
kend hun plaats en spelen in het be-
lang van het team.
Na deze remises viel de eerste klap die
lang na dreunde. De kopman Hendrik
van der Zee ging volkomen onver-
wachts op zeer bizarre wijze onderuit.

"Téfwtjl Hij Yo'dït' naaf winstkansen en
alleen rekening hield met verdere af-
braakpogingen van zijn tegenstander,
zette hij pardoes een 'l om 3' open.
Zijn tegenstander hoefde slechts een
schijfje te geven om drie schijven terug
te slaan. De tegenstander van Hendrik
kon zijn ogen niet geloven en had wel
twintig minuten nodig, voordat hij be-
sefte dat hij niet droomde.
De eerste twee liet Huissen zich goed
smaken. De voorsprong werd snel ver-
groot door de kanonnen Gerard Jansen
en Alexander Baljakin met overwin-
ningen op Henk Ruesink en Eddy Bude.
Henk Ruesink gaf goed partij tegen
Jansen en had remise binnen handbe-
reik. Weliswaar een benauwde maar
daarom niet minder verdiend. Nadat
Henk de vijandelijke aanval had ge-
neutraliseerd leek het ergste achter de
rug. Maar juist dan zijn topspelers zeer
gevaarlijk.
De enige echte nul kwam regelmatig
tot stand op het bord van Eddy Bude.
Hij was niet echt gelukkig met zijn te
genstander Baljakin, tegen wie het
vaak ondankbaar spelen is. Niet-voor
niets hoort deze Witrus tot de wereld-
top. Eddy koos voor een passief spelle-
tje en kwam geen moment in het stuk
voor. Met de tussenstand van 9-3 was
het duidelijk wie er ging winnen.
Met twee remises en twee beslissingen
werd de wedstrijd afgesloten. Aan het
eerste bord liep Henk Grotenhuis nog
tegen een nul aan. De hele partij had
hij het heft in handen en stoomde lek-'
ker op via het midden van het bord.
Zijn tegenstander kon hier weinig te-
genover stellen en wachtte slechts af.
In lichte tijdnood werd dit afwachten
zo waar beloond en kon hij afwikkelen
naar een gewonnen eindspel. Tot slot
werd de eer nog gered door de nestor
in het gezelschap. Jan Dallinga liet een
keurige twee noteren na een spannen-
de partij met wisselende kansen.

Overbodig te zeggen dat'Jari "z~ëer" in'
zijn nopjes was met deze zege. De ver-
diende nederlaag bleef zodoende be-
perkt tot 13-7 en het trauma "Huissen"
werd weer groter.

P a a r d r i j d c n
L.R. en P.C. de Graafschap

Onderlinge samengestelde
wedstrijd een succes

Nadat vorig jaar de onderlinge samen-
gestelde wedstrijd van de Landelijke
Rijvereniging en Ponyclub De Graaf-
schap wegens de weersomstandighe-
den en slechte terreincondities tot
twee keer toe moest worden afgelast,
waren de weergoden de leden nu beter
gezind. Op het eigen terrein rondom
de vorige week geopende rij hal aan de
Hamelandweg werden op zaterdag 27
september ruim 50 combinaties aan de
start verwacht. In de categorieën groen
en gevorderd kwamen paarden- en po-
nyruiters en amazones aan de start om
niet alleen een individuele dressuur-
proef te rijden en een parcours te
springen, maar ook om een terrein-
cross met diverse hindernissen in het
bos af te leggen.
Velen waren er op gebrand om dit jaar
als beste combinatie van de dag te ein-
digen, omdat de hoofdsponsor RABO-
bank Graafschap West een fraaie wis-
selbokaal ter beschikking had gesteld.

Nicole ten Damme wint RABO-
wisselbokaal!
Mede door de goede weers- en terrein-
omstandigheden verliep de dag zonder
problemen. Enige kleine valpartijen tij-
dens de cross, veelal door onervaren-
heid, leverden gelukkig geen letsel op.
Aan het einde van de dag kon Herman
Vrielink namens de RABO-bank aan

Nic'ölë ten Dariimè voor de 2e maal in
successie mededelen dat zij die dag de
beste combinatie was met haar pony
Jedelroos. In zijn toespraak benadrukte
hij de goede onderlinge sfeer en gezel-
ligheid, die hij naast de prestatiedrang
had aangetroffen. Hoewel hij op de
hoogte was van het feit dat schimmels
vaak wit en vossen bruin zijn, had hij
nog nooit groene paarden gezien,
maar dat werd hem vandaag overigens
wel duidelijk.
Voorzitter Henk Heuvelink reikte na af-
loop de overige prijzen uit. De belang-
rijkste uitslagen waren:

Individuele dressuur:
Groene Ponies, categorie A-B-C: 1. Ellis
Blom - Natanja; 2. Barbara Klein
Bramel - Binky; 3. Frederike Gotink -
Lady.
Groene Ponies, categorie D-E: 1. Nicole
ten Damme - Jedelroos; 2. Karin
Houtman - Wendelien; 3. Hester
Harmsen - Sanne.
Gevorderde ponies: 1. Carlijn Slijkhuis -
Gorby; 2. Anne-Marie Kornegoor -
Simone; 3. Rodie Heuvelink - Matthew.
Groene paarden: 1. Amely O vermars -
Iriant; 2. Marije Gudde - Valentina
Bella; 3. Heleen Klein Breteler - Komeet.
Gevorderde paarden: 1. Rinie
Heuvelink - Elfriede; 2. August Koster -
Kapsones; 3. Inge Regelink - Kirone.

Clubkampioenschappen na het
springen en de cross per categorie:
Groene ponies: 1. Nicole ten Damme
(tevens winnaar RABO-wisselbokaal); 2.
Karin Houtman; 3. Sandra Bosch.

Gevorderde ponies: 1. Joanne Wunde-
rink; 2. Marina Gotink; 3. Janneke
Heuvelink.
Groene paarden: 1. Amely Overmars.
Gevorderde paarden: 1. Rinie Heuve-
link; 2. Gert Harmsen; 3. Herman Maal-
derink.

OKTOBER

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

l HVG Linde dia's en video Indonesië
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
l BZR Vorden Bridgen in

't Stampertje
l HVG Wichmond - Ouderenmiddag
4 Gezellige middag ANBO, KBO en

PCOB in Dorpscentrum
7 KBO Soosmiddag
7-8-9 NCVB Koffiemorgen/middag.

Culturele verschillen video
8 BZR Vorden Bridgen in

't Stampertje
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 Welfare Handwerken Wehme
9 Bejaardenkring Reisje

11 HSV de Snoekbaars Afsluit-
wedstrijd

14 HVG Dorp Ontmoetingsdag in
Apeldoorn

15 HVG Dorp Volksdansen
15 BZR Bridgen in 't Stampertje
15 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 HVG Wildenborch, dia's het Loo
18 VAMC de Graafschaprijders Oost

Gelderlandrit
19 Tuinen de Wiersse open
21 KBO Soosmiddag
21 N.B.v.P. Excursie
22 Welfare Handwerken Wehme
22 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 N.B.v.P. Coberco
22 BZR Bridgen in 't Stampertje
22 HVG Wichmond 50-jarig jubileum
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 N.B.v.P. Excursie
28 NCVB Vrouwen en economie
29 HVG Linde, voordrachten en

verhalen

29 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

29 BZR Bridgen in 't Stampertje
30 HVG, Ringmiddag in Zutphen
30 HVG L i f e , Ringmiddag in^

30 HVG Wichmond, Ringersamen-
komst Zutphen

31 N.B.v.P./GLTO/Jong Gelre revue
31 ANBO Dialezing in 't Stampertje

"met 'n zeilprauw door de Banda-
zee" Indonesië

1-1-2
ALS ER IETS NIET KLOPT MET

11-2 DAAR RED JE LEVENS MEE

}ong Gelre
Laserquesten
In oktober wil men gaan laserquesten.
De grootste vijand kan men hier "neer-
leggen" met een laserpistool. Dit zal
plaatsvinden in Doetinchem. Om enig
idee te krijgen hoeveel personen er
mee gaan moet men zich opgeven (tel.
44 19 22). Over de prijs van dit evene-
ment wordt men nader geïnformeerd.
Laat deze kans niet aan je neus voorbij
gaan en geef je op!

Agrarische wedstrijdenmiddag
Op zondagmiddag 12 oktober wil men
samen met de afdeling Vorden een
agrarisch getinte wedstrijdenmiddag
houden bij de fam. Rietman aan de
Boshuisweg 3 te Vierakker. Het volgen-
de wil men gaan doen: veebeoordelen,
trekkerbehendigheid, spij kerbroek
hangen, schijfschieten en wie het
mooiste kan bloemschikken. Aan het
eind van de middag zal er een prijsuit-
reiking plaatsvinden. Kortom een ge-
zellige middag welke je zeker niet mag
missen!

Opbrengst Frases
Beatrixfonds 1997
Ook dit jaar zijn ej^eer collectanten
op pad gegaan voo^P jaarlijkse collec-
te van het Prinses Beatrix fonds. Bijna
20 collectanten hebben in Wichmond/
Vierakker het mooie bedrag van
f 1.580,60 opgehaald. Men wil alle ge-
vers bedanken voor hun gift. De collec-
tanten voor de inzet voor het slagen
van deze collecte.

Goudkeur voor
Keurslager Vlogman
Op 23 september jl. hield de Vereni-
ging van Keurslagers de jaarlijkse keu-
ring van ambachtelijk gemaakte Gel-
derse Rookworst. Keurslager Vlogman
verdiende voor de goede kwaliteit van
zijn rookworst het predikaat Goud-
keur.
Om Goudkeur te behalen moet de
rookworst aan strenge eisen voldoen.
Het product wordt door een onafhan-
kelijke en deskundige jury beoordeeld
op de volgende onderdelen: geur en
smaak; kleur; samenstelling; snijd-
baarheid.
In totaal kunnen 100 punten behaald
worden, pas bij 90 punten of meer ont-
vangt men het Goudkeur-certificaat.
Keurslager Vlogman is zeer tevreden
met het behaalde totaal van 100 pun-
ten voor de fijne rookworst en 97 pun-
ten voor de grove rookworst. Vooral
aan het begin van het rookworstsei-
zoen is het behalen van Goudkeur voor
een product een goede stimulans. Op
die manier houdt men de kwaliteit in
het oog en kan men zien of de rook-
worst nog verbeterd kan worden om
een perfect product af te leveren aan
de klanten.
De Vereniging van Keurslagers heeft
550 leden, gevestigd door het hele
land. ledere 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 WK gestelde
normen dan kan het K-embleem wor-
den ontnomen.

Bazar f Rommelmarkt
Zaterdag 4 oktober a.s. wordt weer de
jaarlijkse bazar / rommelmarkt gehou-
den in en bij het Achterhuus achter de
Gereformeerde Kerk. Voor tijden zie
Contactjes in dit blad.

Opbrengst Collecte
Kankerbestrijding
De'jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding / Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in 1997
f 9.676,70 opgebracht. Het geld wordt
besteed aan projecten op het terrein
van wetenschappelijk kankeronder-
zoek, voorlichting en patiëntenbegelei-
ding. De KWF-afdeling Vorden bedankt
iedereen voor zijn of haar gift. Speciale
dank gaat uit naar de collectanten voor
hun geheel belangeloze inzet voor dit
goede doel.
De jaarlijkse collecte van de Neder-
landse Kankerbestrijding/Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in
Wichmond/Vierakker f 2.135,00 opge-
bracht.
Het geld wordt besteed aan projecten
op het terrein van wetenschappelijk
kankeronderzoek, voorlichting en pa-
tiëntenbegeleiding. De KWF-afdeling
Wichmond/Vierakker bedankt ieder-
een voor zijn of haar gift. Speciale
dank gaat uit naar de collectanten voor
hun geheel belangeloze inzet voor dit
goede doel.
Wie meer wil weten over preventie,
vroege ontdekking, behandeling of be-
geleiding bij kanker, kan gratis bellen
met de Hulp- en Informatielijn van de
Nederlandse Kankerbestrijding/KWF:
0800 - 022 66 22. Voor uitsluitend het
bestellen van folders is dit nummer
dag en nacht bereikbaar.



Op 23 september 1997 is de

uit de worstmakerij van Keurslager

gekeurd door een onafhankelijk team van
deskundigen.

De jury stelde vast
dat geur, kleur, smaak
en samenstelling van
de rookworst van
prima kwaliteit zijn.
Daarom ontving deze
het predikaat
GOUDKEUR.

ROOKWORST

2eHALVE PRIJS

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

In verband met familiefeest
is onze winkel

vrijdag 3 oktober
vanaf 12.30 uur

gesloten

HUISHOUD- EN
4^ l l C? T «C ̂ ^ ̂ ^o U 1 1 1 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

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.

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

4 OKTOBER DIERENDAG
komt er weer aan, vandaar onze
actieweken met een geweldig

PRIJZENFESTIVAL

Let op onze Discusfolder
of haal zo een kleurplaat

en maak kans op o.a.
MTB-fiets, walkman, radio, enz. enz.

Spalstraat 12 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 23 96
Maandags gesloten

Voedingsbond FNV
AFDELING VORDEN

Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantïecheques
van het GUO

In de week van 6-11 oktober 1997
bij H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24 %

Infopunt Verwijskaart
Gegevens introducé:

Ja, vergelijk mijn huidige ziekenfondsverzekering vrijblijvend met een
Oostnederland Ziekenfondsverzekering.

Naam:

Si i aai

voorletters: m/v

Postcode

huisnummer:

woonplaats:

Telefoonnummer

Nu ziekenfonds verzekerd bij:

Deze kaart invullen, uitknippen en meenemen naar het Oostnederland

Infopunt, samen met uw ziekenfondsverzekeringepapieren.

De Oostnederland adviseur zal uw ziekenfondsverzekering vrij-

blijvend vergelijken met een Oostnederland Ziekenfondsverzekering. U

krijgt dan in ieder geval belden een digitale koortsthermometer cadeau.

(ïemiroducecrd door:

Naam: .voorletters: m/v

Adres

Ie en woonplaats:

Mijn Oostnederland inschnjfnummer is:
.\< In |XMICH|I- .N M pIcmtxT l/m i^> oklohft

Infopunt Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, Vorden

MiddagurenOpeningstijden

dinsdag

woensdag

vrijdag

13.30 -17.30
13.30 - 17.30

Avonduren

18.30 - 20.30

Bel voor informatie, ook over de andere Infopunten
of de Oostnederland Infobus, 053 - 4 853 100

Maak iemand
warm voor

Oostnederland

Een digitale koortsthermometer cadeau, als u een
ander laat kennismaken met het Oostnederland Ziekenfonds.

Hei Oostnederland Ziekenfonds, daar voelt u zich

prima b i j . l:n een ander ook' Want als u iemand kennis

laat maken met hel Oostnederland Ziekenfonds, krijgt u

heiden een digitale koortsthermometer cadeau

Vandaar deze speciale kennismakingsactie. HIK- werk l

he t? Das een kwestie van even de Inlopunt Verwijskaart

invullen, uitknippen en aan iemand geven, die n<

Oostnedcrland-ziekenfonds-verzekerde ii> Die vult de

kaart ook in en gaat daarmee, metzijn of haar huidige

ziekenfondsverzekeringspapieren, naar het Oostnederland

[nfopunt. Haar zal onze adviseur de lopende

londsverzekeiing vr i jb l i jvend vergelijken met een

Ierland Ziekenfondsverzekering Hij regelt ook, dal

uw thermometer snel ihuis wordt bezorgd.

De actie loopt van 2^ september l/m 21-) oktober

Dat vraagt om een vlotte kennismaking deen punt \Vant

dit is toch een aanbod om direct \ \ ann voor ie lopen?



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 29 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 4 OKTOBER 1997

ONZEVLEESTOPPERS:

SPEKLAPPEN
RIBLAPPEN
BOOMSTAMMETJES
KIPKROKANTSCHNITZEL

1 kilo van 11,90 voor

1 kilo van 19,80 voor

8 stuks nu

1 kilo van 18.90 voor

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFOELING:

HANDAPPELEN ELSTAR
PRUIMEN
ANANAS
MANGO

1 kilo van 2,98 voor

1 kilo van 3,98 voor

per stuk van 3,98 voor

per stuk van 2,98 voor

7,98
13,98
8,98

13,90

•1,98
2,49
1,98
0,98

UIT ONZE VLEESWAREN- KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vers van het mes Vergeer kaas

JONG BELEGEN KAAS i kiio van 12.50 voor 9,98
Snijverse vleeswaren

GEGRILDE KIPFILET 100 gram van 2,69 voor 2,29

BOTERHAMWORST 100 gram van 1.49 voor 0,99

UIT ONZE BROODAFDELING:

3 GROF VOLKORENBROOD
RIJSTEVLAAI 27 cm doorsnede
SPECULAASTAARTJE
KOFFIEKOEK

800 gram gesneden, nu

van 7,45 voor

450 gram nu

500 gram nu

4,50
6,25
3,49
1,98

(nu met bon 1,50 korting)

UITERAARD WEER EEN TOPPER VAN EEN WAARDE-
BONNENFOLDER MET EEN TOTAALKORTING VAN f 53,

CHIPOLATA OF PISTACHE
MONA PUDDING 450 mi 2,99
'HET VERRE OOSTEN'

VERSE MAALTIJDEN div. soorten, 750 gram 4,89 (nu met bon 2,00 korting)

BOURSIN KRUIDEN KAAS ISO gram 4,39 (nu met bon 1,50 korting)
2 POTTEN, DIVERSE SOORTEN

BETUWE EXTRA JAM 450 gram 5,18 (nu met bflfco korting)

2 PAKKEN GALA KOFFIE a 500 gram 15,58 (nu met bon 3,00 korting)

PAGE COMFORT TOILETPAPIER 8 rollen 6,79 (nu met bon 1,50 korting)

Ook dit jaar weer een perfecte
kerstpakketten/relatiegeschenken-

show met medewerking van nog
meer Hengelose ondernemers.

Gegarandeerd succes!
Op welke data's en waar?

Blijf 'Contact' lezen!

Heeft u geen waardebonnenfolder ontvangen? Vraag er één bij D/a/?,
van de vleeswaren~/kaasafdeling

fna^iƒ Jeanet

EXTRA AANBIEDING VAN:

FIRMA REIJERINK: Ambachtelijke SpeCUlaaS pak a 16 st. van 3,98 voor 2,98

FIRMA NEW TREND: 3 paar NOOfSe SOkkBH nu voor 10,00

Denk aan onze openingstijden: M
maand, t/m dondert, van 8.00-20.00 utm
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah R. BOTTERMAN B.V.

BI) BESTEDING VAM 45,».

HAAL'M HU BI]

SUETERS
Chipknip

Met
kwaliteitsdrukwerk

van de
gecertificeerde

drukker uit Vorden
bént u beslist
de winnaar.

DRUKKERIJ
WEEVER8

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Filiaal Ruurlo:

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel/Fax (0573) 45 12 86

Ontmoetingscentrum
voor ernstig zieke
kinderen en volwassenen
(Prisma) in Lichtenvoorde
Vanaf l januari a.s. kunnen kinderen
en volwassenen met een ernstige ziek-
te zoals kanker, ms, aids, met hun pijn,
machteloosheid, verdriet, angst en vra-
gen terecht in de Dr. Besselinkstraat
2-01 in Lichtenvoorde.
Het centrum, dat beheerd wordt door
de Stichting Prisma, wil een gastvrije
rust- en ontmoetingsplaats zijn waar
men de nodige rust en betrokkenheid
kan vinden, lotgenoten kan ontmoeten
en informatie kan krijgen over aanvul-
lende begeleiding en ondersteuning.
Binnen het centrum zijn een aantal
therapeuten en begeleiders werkzaam
en er worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd waar mensen op vrijwillige
basis aan deel kunnen nemen. Men
kan binnenlopen wanneer men wil,
zonder dat daar van te voren afspraken
over gemaakt moeten worden. Prisma
wordt door diverse instanties onder-
steund, waaronder het Integraal Kan-
kercentrum Stedendriehoek te Ensche-
de en het Integraal Kankercentrum
Oost te Nijmegen.

Op dit moment worden vele bedrijven
en instellingen benaderd door spon-
soring. Naast sponsoring zullen dona-
ties en legaten de belangrijkste finan-
cieringsbronnen zijn.
Voor meer informatie kan men terecht
bij Henny Frijling, tel. (0315) 33 02 13.

Oproep aan bedrijven en
instellingen in de regio
Oost-Nederland
Veel mensen in deze regio met kanker,
aids, ms etc. hebben behoefte aan een
plek waar gepraat kan worden over
hun verdriet, angst en toekomstvra-
gen. Velen kunnen zich geen psycho-
loog of therapeut veroorloven, gezien
hun financiële situatie. De Stichting
Prisma wil hier verandering in bren-
gen.
In Lichtenvoorde aan de Dr. Besselink-
straat 2-01, wordt een plek georgani-
seerd waar iedereen zonder financiële
bijdrage terecht kan. Een plek waar ge-
sproken kan worden met een psycho-
loog of waar met lotgenoten activitei-
ten (tekenen, handvaardigheid, yoga)
kunnen worden ondernomen. Of ge
woon voor even stoom afblazen.
Het organiseren hiervan kost natuur-

lijk geld. Daarom deze oproep. Steun
ons!
Giro 7735824. Rabobank 33.61.49.689
ten name van de Stichting Prisma te
Lichtenvoorde.
Niemand van ons kent de dag van mor-
gen. Voor meer informatie kan men
Henny Frijling bellen, tel. (0315) 33 02
13.

AQJJÏF©

De brommert-trial gaat door

zaterdag l november
Inschrijving vanaf heden

Jaldaldaldee!

Veul ow thuus bi'j

t Proathuus
FRED Uncfóseweg 23, Vonden, tel. 556421



Op 24 september jongstleden was
het dan zover, de verkoop aan de
Barchemseweg 67 van pompoenen,
kalebassen, courgettes, patissons
en nog veel meer kon starten. De fa-
milies Hoeks en Kok zaten er klaar
voor. Met de hulp van buren en
vrienden waren er schone pompoe-
nen, kalebassen, herfstpotjes, dah-
lia's, jams en vele potten chutney in
diverse smaken.

Sommige mensen hadden kennelijk al
de wintertijd ingesteld want zij kwa-
men,al één uur eerder dan de aange-
kondigde openingstijd. Een kleine
wandeling in het bos loste ook dat pro-
bleem op, maar om kwart voor twee
was er geen houden meer aan. De ver-
koop verliep fantastisch, want om
kwart over drie waren er nog maar en-
kele maiskolven, drie courgettes en de
onvolprezen pompoensoep om te proe-
ven. "We waren uitverkocht", vertelt
Femia Kok na afloop. Het was een ge-

zellig "gekkenhuis" waar snel een eind
aan kwam. De opbrengst was bruto het
geweldige bedrag van f. 2685,-. De kos-
ten van het maken van de jams, chut-
ney, soep, fotocopieën en een loempia
bij de Chinees, kwamen op ongeveer
f. 385,-, zodat er f. 2.300,- voor het goe-
de doel overbleef. Na overleg tussen de
Hoeksen en de Kokken werd besloten
f. 1000,- te schenken aan de plaatselijke
poezenopvang, f. 1000,- te geven aan
het Kattendorp in Harfsen en f. 300,- in
reserve te houden voor een plotseling
noodgeval of te gebruiken als aanloop-
kosten voor het volgend jaar. De fami-
lies Hoeks en Kok willen iedereen heel
hartelijk bedanken voor de hulp en de
bezoekers voor hun kooplust.

Ook een woord van dank voor de spon-
tane bijdragen van in de drukte uit het
oog verloren goede gevers van nog wat
meer pompoenen of courgettes, de
cake-koek-baksters en degenen die
hierbij vergeten zijn.

Donorregister in 1998 operationeel
In mei 1996 is door het parlement
de Wet op de orgaandonatie (WOD)
aangenomen. In de WOD worden re-
gels gesteld over het ter beschik-
king stellen van organen bij leven
en na overlijden. De in werking tre-
ding van de WOD verloopt gefa-
seerd. In 1997 worden onder andere
de regels van kracht die betrekking
hebben op het verbod van handel in
organen, op donatie bij leven, het
ziekenhuisprotocol en het hersen-
doodprotocol. Begin 1998 zal het
centrale registratiesysteem opera-
tioneel zijn.

Het doel van de WOD is rechtszeker-
heid te bieden aan alle bij orgaan- en
weefseldonatie betrokken personen: de
(potentiële) donor, de nabestaanden,
maar ook de medische beroepsgroe-
pen. Ook moet de WOD voorzien in een
groter aanbod van donororganen en -
weefsels, waardoor de wachtlijsten kor-
ter worden. Daarnaast moet de WOD
ervoor zorgen dat het aanbod van do-
nororganen rechtvaardig verdeeld
wordt en verbiedt de wet handel in or-
ganen.
Met het aannemen van de WOD heeft
het parlement gekozen voor het instel-
len van een centraal registratiesys-
teem. Het voordeel hiervan is dat men
op het moment van overlijden altijd
kan nagaan wat de beslissing van een
overledene was. Artsen en verpleeg-
kundigen kunnen dit register dag en
nacht raadplegen. Voor de Nederlandse
burgers betekent het systeem dat zij

hun beslissing over het wel of niet na
hun overlijden beschikbaar stellen van
hun organen of weefsels voor trans-
plantatie, centraal kunnen laten regis-
treren. Om te beginnen krijgen in 1998
alle Nederlandse burgers van achttien
jaar en ouder een donorformulier toe-
gestuurd. In de daarop volgende jaren
wordt het formulier alleen toegezon-
den aan iedereen die in dat jaar acht-
tien is geworden.

Donorformulier
Op het formulier kan men aangeven of
hij/zij wel of gee^fcoestemming geeft
voor donatie van organen/weefsels na
overlijden. Men kan ook aangeven of
hij/zij het besluit overlaat aan de nabe-
staanden of een door hem/haar nader
aan te wijzen pej^oon. Men kan ook
vermelden of h^^p wel of geen toe-
stemming geeft voor op transplantatie
gericht wetenschappelijk onderzoek,
indien blijkt dat de uitgenomen orga-
nen of weefsels niet kunnen worden
gebruikt voor transplantatie.

Donorcodicil en donorregister
Zolang het Donorregister nog niet ope-
rationeel is, blijft het donorcodicil hét
document om aan te geven dat men na
overlijden mee wil werken aan donatie
van organen en weefsels voor trans-
plantatiedoeleinden. Zodra het donor-
register echter is geopend, is het wel
belangrijk naast het donorcodicil, de
keuze met gebruikmaking van het do-
norformulier ook vast te leggen in het
centrale registratiesysteem.

/*/ vrijdag en zaterdag
Tijdens een gezellig kopje koffie, geserveerd aan
een tafeltje, laten mannequins en dressman u de
mode zien van dit najaar.

De Mode - koffietijden zijn:
vrijdag 3 oktober

10.30 uur en 14.30 uur
en zaterdag 4 oktober

10.30 en 14.30 uur

Reserveren is gewenst

modecentrurn

Teunksen ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

De Week van het Brood vindt dit
jaar van 4 t/m 11 oktober plaats bij
de warme bakker. Het thema is
"Brood, lekker en gezond de dag
rond". Klanten maken in die week
kans om in-line skates van het merk
Oxygen te winnen. Ook ligt er een
gratis receptenfolder klaar met
broodrecepten voor elk moment
van de dag.

De eerste volle week van oktober is bij
de warme bakker traditioneel de Week
van het Brood. Het thema "Brood, lek-
ker en gezond de dag rond" haakt in op
de collectieve broodcampagne "Be-
waak je basis" die in juni van start is
gegaan. We zijn er aan gewend dat
brood een onmisbaar onderdeel vormt
van het ontbijt en de lunch. Maar er
zijn nog veel meer momenten op de
dag waarbij brood heerlijk is.
Bijvoorbeeld bij de koffie, als "vier uur-
tje", als warme maaltijd of bij de bor-
rel.
Alle zes eetmomenten worden in de
Week van het Brood op een kleurrijke
en feestelijke manier bij de bakker on-
der de aandacht gebracht.

Gratis receptenfolder
Voor elke klant is er in de Week van het
Brood een gratis receptenfolder. De fol-

der geeft een idee wat er allemaal mo-
gelijk is met het rijke broodassorti-
ment. De recepten zijn eigentijds, mak-
kelijk en snel te maken. En... voor alle
momenten van de dag!
In Nederland wordt brood bij de war-
me maaltijd steeds populairder. Voor
wie geen tijd of zin heeft om uitge-
breid te koken, is brood een snel en lek-
ker alternatief. Want wat te denken
van bijvoorbeeld een Turks brood-piz-
za. Door het Turks brood in twee lagen
te snijden, kunnen in een oogwenk
twee verschillende soorten pizza's wor-
den gemaakt. Dit recept (en nog vele
andere) staan in de receptenfolder die
bij de deelnemende bakkers gratis
meegenomen kan worden.

Wedstrijd met als hoofdprijzen in-
line skates
Hoogtepunt tijdens de Week van het
Brood is de consumentenwedstrijd. Dit
keer vooral interessant voor jongeren
omdat er maar liefst 10 fantastische in-
line skates van Oxygen (hét merk!)
t.w.v. fl 680,- te winnen zijn. Skating is
op dit moment dé grote rage.
Daarnaast zijn er nog andere prijzen
als joggingpakken en knie- en polsbe-
schermers. De wedstrijdfolder is alleen
in de Week van het Brood bij de warme
bakker verkrijgbaar.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
DRUKKERIJ
WEEVERS
VOKDCN TB. 0.7. ..«.W. FAXttlOJtl«"*"»
MdUWlTAO *> - 72.1 *H - KMTBU» U - 7W> AA

Tonny Ju£
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Nieuwe inschrijvingen mogelijk
voor de te Ruurlo te houden cursus

'Het paranormale
en de
parapsychologie'
door Ton Oskam, paragnost

Vrijblijvende info: tel. (0573) 45 11 00

Mode-koffietijd met Metamorfose

Twee gezellige, modieuze dagen
bij Modecentrum Tennissen

Vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober
houdt Modecentrum Teunissen
haar mode-koffïetijd. In vier ver-
schillende shows, 's morgens en 's
middags, waarbij de klanten een ge-
zellig kopje koffie geserveerd krij-
gen aan een tafeltje, tonen manne-
quins en dressmen de nieuwste mo-
de van het najaar 1997.

Rob Teunissen zelf vertelt over de we
tenswaardigheden van stoffen en mo-
dellen. Als speciale gasten zijn aanwe-

zig Schoonheidssalon Marjan van der
Kieft en haarmode Wim Masman. Zij
zullen in iedere koffietijd een meta-
morfose uitvoeren bij een van de be-
zoeksters. In één uur zullen zij een
complete gezichtsbehandeling en op-
maak en een totaal nieuwe haarcoupe
laten zien.

Iedereen is van harte welkom, de en-
tree is gratis, maar reservering is wel
gewenst, want per show zijn er vijftig
zitplaatsen.



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

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

liggen met ingang van 3 oktober tot en met 13 novem-
ber 1997 ter inzage de besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer H. Vlogman
Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

adres van de inrichting: Zutphenseweg 125

om: revisie-vergunning voor een veevoederhandel
en varkenshouderij

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer A.G. Gotink
Lankampweg 2
7251 PM Vorden

adres van de inrichting: Lankampweg 2

om: revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met rundvee, legkippen en ouderdier-vleeskui-
kens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedetj

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen '
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 14 november 1997.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State
is beslist.

Datum: 30 september 1997

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 33 / 55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44

WEEKBLAD

CONTACT
EEN GRAAG GELEZEN BLAD

DAT WEKELIJKS VERSCHIJNT IN

4 EDITIES: RUURLO - VORDEN -

HENGELO (G) - WARNSVELD

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 5B1O10 - FAX (OE76) 561086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 726O AA ..« qnn,
BBS 664040 - http://www.weev.rm.nl - ISDN 661329

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 2 oktober 1997,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan "Buitengebied herziening pompstation
(Wientjesvoortseweg)".

Dit plan maakt de ombouw en uitbreiding mogelijk van
het pompstation van de NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland aan de Wientjesvoortseweg. De
aanpassingen zijn noodzakelijk om het pompstation
geschikt te maken voor de ontharding van drinkwater.

Diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de ter-
mijn van ter-inzage-legging tegen de goedkeuring be-
roep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de beroeps-
termijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist.

Vorden, 1 oktober 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

EXTRA BELEGEN
kilo 11.98

CASHEWNOTEN
250 gram 4.50

VOGELZAN^
kaasspeciaalzaak

Zutphenseweg 1 a • Vorden
KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur
zaterdag 9.00-16.00 uur, vrijdag koopavond tot 20.00 uur

DE GROEN EN DOEN WINKEL

4 OKTOBER DIERENDAG
Op zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.00
uur is er een huifkarrit. De kaartjes zijn
gratis af te halen vanaf maandag 29-9.

Kom op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur naar de Welkoopwinkel en laat gratis een
mooie foto van jou met je
lievelingsdier maken.
De foto kun je vanaf
zaterdag 11 oktober
ophalen.

Tot ziens bij Welkoop

VORDEN
Welkoop y.o.f. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Telefoon (0575) 55 15 83

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 2 oktober 1997,
gedurende zes weken ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt,
de vergunning op grond van artikel 11 van de Monu-
mentenwet 1988 voor het bouwen van een invalidentoi-
let aan de zuidgevel van het bouwhuis bij landhuis "de
Wiersse", op het perceel Wiersserallee 7.

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, 1 oktober 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

E - LEK;<IE:R
LEKKER '*<

zesprl
KIWI FRUIT

lekker en vol vit. C IU voor

i J ze zl|n er weer volop — ^^
SPRUITEN OM

zomaar een k|ejn Qf ^ 5QQ gram ^ %£
groente winkel. , - ^—

./niet mokke, gewoon lekker wokke

WOKPIEPERS
vitamineri\k

f de koningin van de peren

DOYENNE du COMICE
j zoet en sappig

l 1/2 kilo 398

toegeven Is het
lekkerst

grote
ANANAS
een sierraad op
uw frultschoa»

53, 398

vers geschrapte

WORTELTJES

129

om te smull'n

BOTHARMSALAK

200 gram

Aanbiedingen geldig van 29-9 t/m 4-10

R A U W K O S T - - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

WEEK VAN HET BROOD 4 T/M 11 OKTOBER 1997

WIN&ROLL
Win COXY5EN> in-line skates of één van

cle andere prijzen met cle

'De 6 Broodmomenten Quiz".

Uw Warme Bakker:
III VVAKMI BAKKtR,

OM OAC.IIIIKS
VAN Tf SMUI1IN.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77



li Netscape: Welkom op de Home Page uan Drukkerij IDeeuers

http://iiimiii.ujeeuers.nl

INTERNET
De presentatie van uw bedrijf
met andere ogen bekeken.
Zie ook http://www.weevers.nl

Een moderne manier van presenteren lyinternet.
Wanneer u op een typografisch verantwoorde
wijze uw bedrijf wilt presenteren, maken wij graag
een afspraak met u voor het compleet verzorgen
van de Internetpagina's.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 561010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
BBS 554040 - http://www.weevera.nl - ISDN 561329

Drukkerij Uleeuers voortdurend in beiueging

4 en 5 oktober 1997:

Blindenweekeinde in het
Nederlands Openluchtmuseum
In het Nederlands Openluchtmu-
seum in Arnhem draait in het eer-
ste weekeinde van oktober alles om
de blinde en slechtziende bezoeker.
Op 4 en 5 oktober maken visueel ge-
handicapten - wellicht hernieuwd -
kennis met de verrassende aspecten
van het museum.

Het openluchtmuseum was één van de
eerste musea waar de groep rondlei-
ders zelf het initiatief nam een speci-
aal weekeinde voor blinden en slecht-
zienden te organiseren. De rondleiders
volgden hiervoor trainingen en zetten
routes uit waarbij het betasten van de
collectie mogelijk is. Hierbij gaat het
overigens niet alleen om kostbaar aar-
dewerk of andere collectiestukken, de
routes leiden ook langs de veestapel,
de molens en dwars door de kruiden-
tuin.
Hoewel het weekeinde inmiddels voor
het vijfde jaar in successie gehouden
wordt, is het gelukt om een aantal ver-
rassende aspecten van het museum te
belichten. In het dorpsschooltje uit het
Lhee (Drenthe) krijgen de bezoekers
dat weekeinde schoonschrijfles. Ook
worden er braillesteekkaarten (waar-
mee in spiegelschrift geprikt werd) en
een brailleermachine gebruikt. Aan de
wand van het klaslokaal hangt een
braillelandkaart van voor 1932 die - ui-
teraard - aangeraakt mag worden.
Blindeninstituut Barthimeus gaf deze
schoolmaterialen voor dit weekeinde
in bruikleen.
Kostbare museumstukken als ceramiek
en streekdrachten komen dj^weekein-
de ook uit de vitrines. Da^Jlldt voor
een aantal poppen, waaronder een
Zuid-Bevelandse, uit de tentoonstelling
Poppenpracht. Wat het cermiek betreft
kan er Aziatisch en Engels porcelein,
loodglazuuraardewerk e n t é s beke-

ken worden.
De verschillende routes die voor dit
weekeinde zijn uitgezet, leiden de be-
zoekers ook langs de Brabantse buurt
waar op beide dagen gemusiceerd
wordt door Mycelium. Vanzelfspre-
kend worden in het boerencafé ouder-
wetse drankjes geserveerd. De mole-
naar houdt die dagen permanent open
huis en verzorgt demonstraties. Ook de
groene kant van het museum krijgt ge-
paste aandacht. Zo wordt er gestruind
door de kruidentuin en maken de gas-
ten kennis met de handtamme koe van
het museum.
Nieuw én blijvend is de aanpassing van
de boerderij uit Kadoelen. De blinde en
slechtziende bezoeker kan de boerderij
leren kennen aan de hand van een re
liëfplattegrond die de verschillende
elementen van de boerderij toelicht.
Verschillende zuilen met brailletek-
sten en grootletterschrift geven gede-
tailleerde informatie over de diverse
vertrekken. Vanzelfsprekend kan de
collectie in de boerderij aangeraak
worden. Sterker nog: de bezoekers mo-
gen er zelfs in de bedstee gaan liggen.
De aanpassing van de boerderij (kosten
10.000 gulden, geschonken door de
Vereniging Vrienden van het Neder-
lands Openluchtmuseum) vormt de
aanzet voor een permanente blinden-
route door het museum.
Tijdens het blindenweekeinde op 4 en
5 oktober starten regelmatig rondlei-
dingen vanaf het ingangsplein.
Opgeven vooraf is niet nodig. Wie de
routes liever alleen aflegt, kan dit met
een eigen begeleider (die gratis toe
gang heeft) doen.
Meer informatie over het Nederlands
Openluchtmuseum en het weekeinde
voor visueel gehandicapten wordt vers-
trekt via de Infolijn, dagelijks bereik-
baar via 026-3576100.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

De PestTest® is uit!

Zondag 21 september werd Ratti 2 verrast met een nieuwe voetbaluitrustwg. Bodega 't
Pantoffeltje was de gulle schenker van deze nieuwe kleding. Begrijpelijk werd deze geste zeer
op prijs gesteld.

Onderzoek heeft aangetoond dat
385.000 kinderen vaak tot regelma-
tig worden gepest. Dit is één op de
vier kinderen in het basisonderwijs
en één op de twaalf in het voortge-
zet onderwijs. Niet voor niets wordt
er op school veel aandacht gegeven
aan pesten.

De PestTest® is een onmisbaar instru-
ment om te meten of het beleid op
scholen tegen pesten zijn vruchten af-
werpt, dan wel bijgesteld of aange-
scherpt moet worden. Met behulp van
de computer kunnen leerlingen vanaf
groep zes in de basisschool tot en met
klas drie in het voortgezet onderwijs
zelfstandig en anoniem aan de slag.
Via het multiple-choice kunnen leer-
lingen 45 vragen invullen en de mate
aangeven waarin zij worden gepest,
zelf pesten, waar en wanneer dit ge-
beurt, en wat er tegen wordt gedaan.
Omdat elke leerling deze gegevens ver-
strekt, wordt een compleet beeld van
de groep/klas verkregen. Ook een over-
zicht van de hele school is mogelijk. De
eigen testresultaten kunnen worden
uitgeprint en in de groep/klas worden
besproken. Op deze wijze werken leer-

lingen zelf doelgericht mee aan het
(volledig) uitbannen van pesten in hun
groep/klas en school.
Met het uitbrengen van de PestTest®
hebben de vier landelijke organisaties
voor ouders in het onderwijs een
nieuw, krachtig en effectief middel
ontwikkeld om pesten in scholen uit te
bannen en kinderen op deze wijze een
gelukkiger schooltijd te bezorgen. De
test is inhoudelijk ontwikkeld door dr
Ton Mooij van het Instituut voor
Toegepaste Sociale wetenschappen, in
samenwerking met de vier landelijke
ouderorganisaties en drs Bob van der
Meer van het Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum. De test is door ouder-
raden en medezeggenschapsraden te
bestellen bij de eigen organisatie:
1. Landelijke Oudervereniging voor

Bijzonder Onderwijs op algemene
grondslag (LOBO), tel. (070) 385 08
66.

2. Nederlandse Katholieke Ouderver-
eniging (NKO), tel. (070) 328 28 82.

3. Ouders, Christelijk Onderwijs en
Opvoeding (Ouders & COO), tel.
(0343) 51 34 34.

4. Vereniging voor Openbaar Onder-
wijs (VOO), tel. (036) 533 15 00.



Een zwierig tussendoortje
met Frans élan.

Natuurlijk bij uw Echte Bakker
Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18, Vorden,
Echt ie. nrneft 't' tel <0575>5513 84

Drelumme31-33-Warnsveld,
tel. (0575) 52 31 72

2)©IL
HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O65373O183

Dinsdaa's BUDGET Da*
Knippen

Knippen & wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)

& wassen

£el & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden » (0575) 55 12 15

PASTEN YOUR
EATBELTI

KOKO BLUE
P.P.M,
BAND

MILL STREET
20 BAND

Zutphenseweg l
Vorden
Telefoon (0575) 55 42 22

Wij zijn
driejaar!!!

Wij vieren onze verjaardag echter niet slechts

De hele maand oktober kunt u met ons mee-
feesten, want op

dinsdag kost
elke schotel maar

en op
donderdag kost
elke pizza maar
Deze actie is geldig in de maand oktober 1997

f2,50

f2,50

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

WEEK
VAI*HET
BROOD

van 4 t/m 11 oktober

Alleen deze week bij:

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Daarom hebben wij deze
aanbieding voor u.
Een tas gevuld met:

• een brood naar keuze
• een zak broodjes

naar keuze
• een ontbijtkoek en
• een suikerbrood of

een pakje rozijnen-
sneetjes

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Telefoon (0575) 55 13 73



foticfaea w, de
Ja, ons bouwschema verloopt voorspoedig en het einde is in zicht!
De tijdelijke verkoopruimten behaalden het gewenste resultaat: SFEER!
De eventuele overlast hebben we kunnen beperken tot...

Met dank voor uw begrip in de afgelopen periode, bieden wij aan een ieder de mogelijkheid om te profiteren van een

GRANDIOZE OPRUIMING VAN AL ONZE PRODUKTEN
MET KORTINGEN TOT 50% (uitsluitend op aankopen a contant)

Te houden op:

vrijdag 3 oktober van 8.30 tot 21.00 uur on zaterdag 4 oktober van 8.30 tot 17.00 uur

Daarna zijn wij gesloten vanaf dinsdag 7 oktober om ons nieuwe bedrijf in gereedheid te brengen voor een feestelijke opening op 23 okto-
ber. Vrijdag 24 oktober vanaf 8.30 uur zijn wij weer volledig voor u present.

BLOEMBINDERIJ VORDEN
Zutphenseweg 64
Tel. (0575) 55 15 08 • Fax (0575) 55 30 70

rtegels

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

DEtljSPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46^34
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

is ook uw leverancier van
5 oktober

koopzondag

in onze showroom

in Hengelo

binnen en buitenzonwering
zoals rolluiken en screens

o.a.
• gasïnzethaarden
• speksteenkachels
• schouwen

vrijdag 3 oktober
zaterdag 4 oktober

Ook het juiste adres voor
schoorsteenkanalen en
schoorsteenkappen

BARENDSEN
VORDEN
ZUTPHENSEWEG 15 • 7251 DG VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's ktijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als npoit tevoren

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

Kerkstraat 3 Vorden 0575-551519

RESTAURANT DE ROTONDE

u lekker en gezellig uit eten wilt...
komt u vanzelf bij de Rotonde.

meer dan 30 hoofdgerechten om uit te kiezen
• keuzemenu's en senioren-keuzemenu

onbeperkte keuze uit de kaart voor groepen
(ideaal voor familie-dinertjes)

• verrassende kleine kaart en plate-service
• heerlijke appel-boerenjongenstaart

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN
EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Ruimtegebrek/t
Aangespoord door het geweldige succes
van onze veiling, starten wij weer met frisse
moed met het inzamelen.
Daarom moet er ruimte gemaakt worden en
gaan

alle meubelen
o.a. stoelen, tafels, kasten enz. enz.
weg voor

weggeefprijzen
Zaterdag 25 oktober van 10 tot 12 uur
kan men terecht bij onze opslag:
Baakseweg 1, Vorden.

Vragen of aanmeldingen: zie onderstaande
telefoonnummers.

Bestemming 1998
een veiling voor alle kerkgebouwen in de gemeente Vorden.
Bewaar uw spullen. Bel ons en wij komen het graag halen.
(0575) 55 14 86 / 55 19 61 / 55 16 73 / 55 30 81



HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Purilan Euro dakraam
Het nieuwe dakraam van Ubbink is aangepast aan de

hedendaagse eisen m.b.t. ventilatiemogelijkheden, EP-
waarde en vormgeving. De inzetstukken zijn leverbaar in

rood, grijs en bruin. Uw BouwCenter geeft u graag
verdere informatie.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

htef n*

Spachtel fijn
BouwCenter Spachtel fijn, in een

uitstekende binnen/buiten
kwaliteit.

': 15 kilo

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Het adres voor uw
huisslachting

van rollade tot 'naegelholt'
wij maken het diepvriesklaar
zoals u het wenst!

Het bij ons inpakken en voorvriezen
is gratis.

Reserveer vroegtijdig

Keurslager Eggink
Borculoseweg 14, Ruurlo, tel. (0573) 45 13 37

2,5 liter

Primer
Uitstekend voorstrijk-

middel voor sier-
pleisters binnen/
buiten.
Extra voordelig
10 liter/ 56,98.

Spachtel grof
BouwCenter

Spachtel grof, in
een uitstekende

binnen/buiten kwa-
liteit. Eigen merk.

Deze week, 15 kilo

Prijzen incl. BTW

IBouwCenterSHCI

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

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

zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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

DELuSPANNEVOGEL
5 oktober

koopzondag

in onze showroom

in Hengelo

M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

gewoon gezellig winkelen in
onze 3.000 m2 •eubel-
showroom in Hengelo (Gld.)

Diverse

modellen en

bedienings-

systemen

te zien bij:

Rolluiken Rolgordijnen Lamelparket

Zonneschermen Lamellen Laminaat

Markiezen Plissé's Marmoleum

Screens Jalouzieën Vinyl

Horren Gordijnen Tapijt

• Op buitenzonwering en rolluiken

5 tot 10% korting
• Vakmanschap - service - kwaliteit - snelle levering

• Gratis montage

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

ÏMHi»

Enkele voorbeelden:

ZATERDAG
4 OKTOBER'GAAN

Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514iipnenseweg t̂ iel. u^/3 - 3Di3it '~cc3.~



Mini clubkampioenschappen De Achterhoekse Ruiterspelen;
V.T.P. n

Op de foto de finalisten van de mi-
niclubkampioenschappen van V.T.P.

Staand van links naar rechts: Daan

Volker, Renate Dijkman, Marieke Ring-
lever en Arno Helmink.
Zittend: Joris Fransen en Evelien
Dijkman.

ders" scoren hoog
bij Nederlandse kampioenschappen

Tijdens de afgelopen weekend ge-
houden Nederlandse kampioen-
schappen orienteringsritten ( LCC-
ritten ) van de KNMV hebben leden
van de Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" goed ges-
coord. Zowel in de hoogste catego-
rie de A- klasse alsmede ook de C-
klasse werd het team tweede.

Individueel werden in de A- klasse
Wim en Grada Wisselink derde met
278 strafpunten. Bert Regelink en Arie
Weevers werden met 387 strafpunten
zesde. In de B- klasse werd Wim Fleer-
kate zesde. In de C- klasse werden Jan
Slagman en Gerrit van Veldhuizen met
210 strafpunten tweede. Jan en Stien
Weevers werden vierde met 294 straf-
punten.
De landelijke wedstrijden met start en
finish bij "De Boggélaar" trokken 97
deelnemers. Het kampioenschap be-
stond uit twee ritten. De ochtendrit
uitgezet door Jan Luiten uit Hengelo
en een middagrit uitgezet door Her-
man Cortumme uit Toldijk. De kontro-

le was in handeiMKan de landelijke
commissie orientMPigsritten van de
KNMV. De ochtendrit speelde zich afin
de gemeente Vorden, de middagrit in
de gemeente Gorssel. De totale lengte
van de ritten bedroeg 122 kilometer
voor de deelneme^fci de A-klasse; 110
kilometer in de B^lasse en 102 kilo-
meter voor de C- klasse.
In het eindklassement voor teams
werd het A- team van "De Graafschap-
rijders" tweede achter Best. Het team
bestond uit Wim en Grada Wisselink;
Bert Regelink en Arie Weevers; Gre en
Ab Reugebrink en Marco en Erik
Kleinreesink.

Het B- team van "De Graafschaprijders"
werd vijfde. Dit team bestond uit Harry
en Elly Horsting; Wim Fleerkate; Gerrit
en Wilma te veldhuis en Joop en Anja
Menkhorst. Het C- team van "De
Graafschaprijders" werd tweede met
de volgende rijders: Jan Slagman en
Gerrit van Veldhuizen; Jan en Stien
Weevers; Marinus en Jo Maalderink en
Herik Vrieze.

Amnesty International
In de eerste week van oktober krijgen
de thuisschrijvers van Amnesty Inter-
national, werkgroep Vorden, hun voor-
beeldbrieven voor die maand in de bus.
Een van die brieven wordt aan de pre-
sident van Columbia gevraagd om een
onafhankelijk en onpartijdig onder-
zoek in te stellen naar de moordaan-
slag op de familie Calderon- Alvadero.

In mei 1997 drong een paramilitaire
groep van vijf mannen, gewapend met
machinegeweren het huis binnen van
Elsa Constanza Alvadero en Carlos
Mario Calderon. Het stel werd ver-
moord evenals de vader van Elsa. Haar
moeder raakte ernstig gewond. Bij aan-
komst in het appartement trof de poli-
tie de baby van het stel aan bij de door-
zeefde lichamen.

De uiniversitair docenten Elsa Alvade-
ro en Carlos Calderon werkten voor het

centrum van Onderzoek en Volks-
onderwijs (CINEP) een van de oudste en
meest gerespecteerde mensenrechten-
organisaties. De laatste tijd zijn in
Columbia steeds meer leden van CINEP
en andere mensenrechtenaktivisten
het doelwit van doodsbedreigingen en
intimidatie door veiligheidstroepen en
paramilitairen.

Waarschijnlijk omdat zij de schendin-
gen door diezelfde groeperingen aan
de kaak stellen en eisen dat de daders
berecht worden. In de brief die de
thuischrijvers aan de president van
Columbia zullen schrijven, vragen zij
ook om bescherming van mensenrech-
tenaktivisten.
Mocht men zich aangesproken voelen
dan kan men zich bij de thuisschrijvers
aansluiten. Men kan zich opgeven bij
Wilma Hebbink telf. 0575- 552820 of
bij Ank Wallenburg telf. 0575- 552337.
Zij zullen de voorbeeldbrieven thuis
bezorgen.

evenement

Op zondag 5 oktober aanstaande
worden voor het vierde jaar alweer
de Achterhoekse Ruiterspelen geor-
ganiseerd. Dit spectaculaire pony-
evenement vindt plaats in de mane-
ge van Stal Schennink aan de Hem-
stede nr. 4 te Zelhem.

Het leuke aan de Ruiterspelen is, in te-
genstelling tot de reguliere pony-con-
coursen, dat er in team-verband gere-
den en gestreden wordt. Elk team zet,
onder enthousiaste begeleiding van
een coach, zijn beste beentje en hoefje
voor. Winnen is op een dag als deze
niet het allerbelangrijkst. Het is vooral
de bedoeling dat de kinderen door sa-
menwerking de beste opl^Éing voor
elk spel verzinnen. Ook vror het pu-
bliek, al dan niet thuis in de paarden-
sport, is het een heerlijk spektakel om
naar te kijken.
Net als voorgaande jaren i^£r ook dit
keer voor een overkoepeler^phema ge-
kozen. De Achterhoekse Ruiterspelen
staan nu helemaal in het teken van de
stripverhalen. Van alle deelnemende
teams wordt verwacht dat zij zich uit-
dossen als hun favoriete striphelden. 's

Morgens, voor aanvang van de Spelen,
neemt wethouder Nijen Es van Zelhem
de parade af en beoordeelt, samen met
de jury, wie er aan het einde van de
dag de prijs voor het mooist aangekle-
de team mee naar huis mag nemen.
Daarna gaan de Spelen van start. Ieder
uur worden er twee nieuwe wedstrijd-
banen uitgezet waarin een spel, en dat
kan draaien om behendigheid, inzicht,
snelheid of juist beheersing, geënt op
een stripverhaal wordt gespeeld.

Naast het wedstrijd-terrein is er tevens
een gezellig stro-dorp ingericht waar
kinderen zich kunnen vermaken op
een reuzenspringkussen of waar ze
zich kunnen laten schminken. In de
aangrenzende grote tent kan men rus-
tig eventjes zitten en onder het genot
van een hapje of een drankje genieten
van de muzikale omlijsting van Martin
Seijsener.

Kortom; voor elk wat wils op de
Achterhoekse Ruiterspelen. Het be-
loofd weer een kleurrijke dag te wor-
den voor de deelnemers, de bezoekers
en de organisatie.

WEEKBLAD

CONTACT
DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl -' ISDN 551329

Varssels 93ste Feest
De gemeenschap in Varssel en omge-
ving viert dit jaar voor de drieënnegen-
tigste keer haar school- en volksfeest.
Dat gebeurt in en rond de feesttent bij
de Varsselse Molen a.s. vrijdag en zater-
dag, 3 en 4 oktober.
Vrijdagmiddag start het feest met de
kinderspelen voor de basisschoolleer-
lingen middels een spelencircuit en
draaimolen.
Vrijdagavond treedt het Varssels Volks-
toneel voor het vijfde achtereenvolgen-
de jaar op met een blijspel in drie be-
drijven: "Als 't Belletje Geet".
Voor de gezellige afsluiting van deze
eerste dag in en door eigen beheer
zorgt het "Duo DERIK".
Zaterdagmiddag worden traditiege-
trouw de volksspelen gehouden. De
Burgemeester zal het openingswoord
uitspreken rond half twee. Na het los-
sen van het koningsschot en de ere
schoten beginnen de diverse volksspe-

len zoals vogelschieten, vogelgooien,
ringrijden, kegelen, enz.
Als een "rode draad" ligt door dit mid-
dagprogramma de uitdaging wie zich
een jaar lang de slimste-sterkste jonge-
re mag noemen.
In de avonduren wordt het nieuwe ko-
ningspaar gehuldigd tijdens een groot
dansfeest op muziek van de groep
"Real-Time". (Zie advertentie.)

De Zonnebloem
De afdeling Vorden van de Plattelands-
vrouwen houdt dinsdagmiddag 30 sep-
tember een koffiemiddag. Deze wordt
gehouden in het Dorpscentrum. De
heer Kuiperij uit Doetinchem zal deze
middag vertellen over het werk van
"De Zonnebloem". Ook zal hij de da-
mes een film laten zien over de boot-
tochten die "De Zonnebloem" organi-
seert.



5 oktober

koopzondag

in onze showroom

in Hengelo

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

is ook uw leverancier van
massieve parket- en
laminaatvloeren

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

1-1-2
ALS ER IETS NIET KLOPT MET

112 DAAR RED JE LEVENS MEE

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

• Zonwering

• Kuilkleden

• Tentenverhuur

• Afdekkleden

• Marktkraamzeilen

• Parasols in diverse maten

• Campingartikelen

• Elektrisch windbreekgordijn

• Huiven voor vracht- en
aanhangwagens

Tevens kunnen wij uw
zonwering
van nieuwe doeken
voorzien

advertentie
geldig t/m

11 oktober 1997

pullover
norm. 29,95
TUUNTE-
PRIJS

AKMOWORKS
sweater
vanaf

A K M O W K S
twill broek
met riem
norm. 29,95

mode
voor het
héle gezin&->>>'Mf ^* -1

WINTERSWIJK-WIERDEN-
VORDEN-TERBORG-DIDAM

AALTEN-ZEVENAAR-
LICHTENVOORDEN-

's-HEERENBERG

•̂H ^

juuntc fashio

Met
kwaliteitsdrukwerk

van de
gecertificeerde

drukker uit Vorden
bent u beslist
de winnaar.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Filiaal Ruurlo:

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel./Fax (0573) 45 12 86

verstandelijk
gehandicapte^h
Leven met verstandelijk gehandi-

capten brengt extra zorg met zich

mee. Ouders, broers, zussen, leer-

krachten en verzorgers hebben

daarbij extra hulp nodig. Met uw

bijdrage steunt u projecten die

het leven van verstandelijk ge-

handicapten aangenamer maken

én de zware zorgtaak van hun

omgeving een stuk verlichten. Dat

is hard nodig. Want als we samen

willen leven, moeten we óók

samen delen.

•OVERMAKEN KAN OOK: GIRO 11 22 22 2

T.N.V. NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK

GEHANDICAPTEN, UTRECHT

coooooo OOOOOOOOOOOOOOO

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

«Jaarverslagen

Enveloppen

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30,7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

5 oktober

koopzondag

in onze showroom

in Hengelo

SPANNEVOCEL
M E U B E L - EN TA P I ) T E N H U I S

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

is ook uw leverancier van alle
gordijnen en vitrages



•

Bezoek op zondag 5 oktober
de Hengelose meubelzaken
en maak kans op een GRATIS*
weekend voor 4 personen
naar...

P A R l S

of de helft van de waarde in un

KIJKEN EN KOPEN
De 3 meubelondernemers uit
Hengelo GId nodigen u uit voor
een gezellige meubeltoer. In de drie
meubelzaken vindt u alles op het gebied

Zondag 5 oktober
van 11.00 tot 17.00 uur

van wonen en slapen. De meubel-
zaken zijn gemakkelijk te bereiken

en zijn voorzien van ruime parkeerge-
legenheid. U bent van harte welkom!

BIJ GROOTBOD LOOPT u TEGEN
DE MOOISTE WOONIDEEËN AAN!

U weet niet wat u ziet bij Grootbod
Woninginrichting. Maar liefst 20(!)
grenen interieurs staan voor u uit-

gestald met altijd passende lampen,
gordijnen, tapijt en zelfs matrassen.

Kom zondag 5 oktober ideeën op
doen bij Grootbod Woninginrichting

Groolbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13, 7255 BK, Hengelo (GId), tel: (0575) 46 14 69

Planken
vloeren
brengen
sfeer in huis

Europees eiken,

Kastanje,

Grenen,

Siberische lariks,

l S en 20 mm

1 5 en 20 mm

22 mm

20 mm

Ongebkt, gelakt, geolied of gebeitst

Diverse lameJparket- en laminaat vloeren

DE iSPANNEVOCEL
M 1. U B L L - F. N T A P I ) T L N H U l S

Ruurloseweg 2 Hengelo GId. Tel (0575) 461484

NieuwrRelax-
fauteuil studio

In onze uitgebreide showroom
hebben we een aparte ruimte
ingericht, speciaal voor een
nieuwe kollektie relax-fau-

teuils. Een relax-fauteuil
garandeert perfecte
zitcomfort. In diver-
se uitvoeringen

leverbaar, zowel modern
als klassiek.

Lubbers
zu a n c n ƒ a p e n

Raadhuisstraat 45 Hengfelo GId. (0575) 46 46 00

DE HENGELOSE MEUBELZAKEN: RUIM 8000 M2 WOONPLEZIER
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