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Start inzamelingsactie klein wit- en bruingoed in Vorden:

Maak kans op een Gazelle-fiets

Een kapotte strijkijzer of een
defecte rekenmachine. Gooi ze
niet in de grijze afvalcontainer
maar lever ze in bij één van de
vijf inzamelingspunten in Vor-
den. Dat is de boodschap van de
gemeente Vorden en de Vorden-
se Ondernemers Vereniging.

Vorige week dinsdag is de inzame
lingsactie klein wit- en bruingoed
van start gegaan in Vorden. Vol-
gens milieuwethouder H. Boog-
aard een uniek project omdat in
Nederland alleen in Delft en
Heemskerk nog maar van dit soort
acties zijn geweest.
De wethouders H. Boogaard en D.

Mulderije gaven vorige week dins-
dagmiddag - onder het toeziend
oog van een aantal Vordense on-
dernemers - het startschot van de
inzamelingsactie van klein wit- en
bruingoed in de gemeente Vorden.

De bedoeling van de actie is om
het klein wit- en bruingoed uit de
grijze afvalcontainer te houden en
gescheiden in te leveren. Het gaat
daarbij om kleine elektrische ap-
paraten zoals tuingereedschap,
wekkers, cd-spelers, radio's, scheer-
apparaten en strijkijzers. Bepaalde
onderdelen van deze elektrische
apparaten zoals het aluminium,
koper en ijzer kunnen weer op-

nieuw gebruikt worden.
In totaal zijn er vijf inleverpunten
in Vorden: de Welkoop, A & P, Su-
per De Boer, Barendsen en Sueters.

De actie loopt tot en met eind de
cember. Iedereen die wat brengt
krijgt een lot en maakt daarmee
kans een Gazelle stadshybride
fiets met zeven versnellingen. In
totaal zullen er twee fietsen wor-
den verloot. Op 30 november en 30
december worden de winnende
nummers getrokken. Voor de kin-
deren ligt er bij de vijf bovenge-
noemde winkels een kleurplaat
klaar waarmee ze kans maken een
walkman te winnen.

Sursum Corda haalt Ernst
Daniël Smid voor concert

Slipjacht
in Vorden

Onder het motto van '70 jaar
muziek* heeft het activiteiten-
comite van Sursum Corda een
aantal activiteiten voorbereid
en die ten dele reeds uitge-
voerd. Zo werd in maart met
succes een 12 uur durende mu-
ziekmarathon gehouden, wat
bijna twaalfduizend gulden op-
leverde.

Voor zaterdag 25 november staat
er weer een groot evenement op
het programma namelijk het jubi-
leumconcert dat in de sporthal 't
Jebbink zal worden gehouden en
waaraan de bekende zanger Ernst
Daniël Smid en het popkoor The
Keys hun medewerking zullen ver-
,enen. De jarige wil de Vordense
bevolking met hulp van diverse
sponsoren op een bijzonder con-
cert tracteren en wil zij de toe
gangsprijs zo laag mogelijk hou-
den.

Het belooft een zeer afwisselend
concert te worden waarbij alle ge-
ledingen van Sursum Corda voor
het voetlicht zullen treden. Het
concert zal worden geopend met

een optreden van het koperensem-
ble met Ernst Daniël Smid. Vervol-
gens zal de Malletband optreden,
samen met het opkoor The Keys.

Daarna zullen de minirettes op
muziek van de Malletband een
show opvoeren. De show die de
Majorettes zullen opvoeren zullen
zij binnenkort ook tijdens een fes-
tival laten zien. Het harmonieor-
kest zal verschillende bekende
werken ten gehore brengen met
koor en solist. Van licht klassiek
tot musicals- cabaret- en filmmu-
ziek.

Tijdens het Kossovo- concert in de
kerk in de Kranenburg heeft Sur-
sum Corda en het publiek al kun-
nen genieten van de vocale kwali-
teiten van Ernst Daniël Smid. Om
die reden heeft Sursum Corda ge-
kozen voor een jubileumconcert
met hem en dat alles aangevuld
met het popkoor The Keys.
Er wordt nog een extra tintje aan
het concert gegeven. Het harmo-
nieorkest en de Malletband ver-
schijnen namelijk in de nieuwe
outfit.

De Koninklijke Nederlandsche
Jachtvereniging organiseert zater-
dag 11 november in Vorden de
jaarlijkse slipjacht. Het gezelschap
jagers vertrekt zaterdagmiddag
vanaf Hotel Bakker richting kas-
teel Vorden Daar in de weide bij
het kasteel zal de meute worden
gepresenteerd en worden ontvan-
gen door burg. Kamerling. Daarna
gaat de jacht van start en zullen de
25 koppels foxhounds op de na-
maakvos gaan jagen. De slip die
getrokken wordt bestaat uit een
zak die doordrengt is met urine
van een vos. Zo zullen de honden
het spoor volgen met daaromheen
de paarden, die de speurende hon-
den begeleiden. De eerste run gaat
via de Schuttestraat, Bekmansdij k
naar kasteel het Onstein. De twee
de run, Geurkenweg, ündese Enk,
Kostedeweg, naar kasteel de Kiefs-
kamp. De derde run gaat via het
buurtschap Delden, Waarlerweg
naar de zichtlaan bij kasteel Vor-
den. Hier wordt de jacht door de
sonneurs van de KNJV afgeblazen
en krijgen ook de honden hun ver-
diende loon. Deze slipjacht is me
de mogelijk door de landgoedeige
naren, de pachters en de plaatse
lijke EHBO. (Zie advertentie)

De Vordense burger krijgt de teveel betaalde afvalstoffenheffing uit
1999 terug. Dat heeft de gemeenteraad vorige week dinsdagavond be-
sloten tijdens de afsluitende begrotingsvergadering.
De gemeente Vorden heeft in 1999 een meevaller geboekt van 165.000
gulden. Dat kwam doordat de kosten van de afvalverwerking lager
waren dan de gemeente aanvankelijk had begroot. In totaal gaat het
om zo'n vijftig gulden per huishouden. Dit bedrag zal worden verre-
kend met de afvalstoffenheffing voor 2001. Ook voor dit jaar wordt
verwacht dat de Vordense burgers teveel aan afvalstoffenheffing heb-
ben overgemaakt Volgens een woordvoerder van de gemeente is het
alleen te vroeg om daar nu al iets over te zeggen.
Burgemeester en wethouders wilden in eerste instantie de meevaller
op de afvalstoffenheffing reserveren voor een aantal maatregelen die
het college straks wil gaan nemen op het gebied van afval. Daarbij
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een verdere verbetering van
de inzameling van het GFT-afval en een eventuele invoering van ta-
riefdifferentiatie. Een meerderheid van de gemeenteraad wist wet-
houder H. Boogaard er toe te bewegen om dit geld niet in de kas van
de gemeente te houden maar terug te geven aan de burger.
Voor het CDA ging deze maatregel nog niet ver genoeg. Zij vonden dat
ook het overschot uit 1998 terug naar de burger moet. Dat voorstel
haalde het vorige week dinsdagavond tijdens de begrotingsvergade-
ring niet. Wel zal de afvalstoffenheffing voor volgend jaar met vijf pro-
cent naar beneden gaan.

Deze week
bij iedere

oogmeting
een gratis leesbril*

U vindt Horlings Kompleet Optiek aan de Dorpsstraat 8.7751 BB Vorden telefoon (0575) 55 55 44 (genoeg parkeergelegenheid)

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 november 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel Wildenborch
Zondag 12 november 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 november 10.00 uur ds. A. Hagoort dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, H. Avondmaal;
19.00 uur ds. D. Westerneng viering en dankzegging H. Avondmaal.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 10 november 19.00 uur installatie pastores.
Zaterdag 11 november 19.00 uur H. Vormsel m.m.v. Kinderkoor.
Zondag 12 november 10.00 uur eucharistieviering, volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 november 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 12 november 10.00 uur woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
12-13 november past. J. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. 026^953118.

Weekenddienst huisartsen
11 -12 november dr. Sten-inga, Schoolstraat 9, telefoon 551255.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
11-12 november W.F. Haccou, Vorden, tel. 0575-551908. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15;45 en 18.45- 19.30
utur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16,30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg); Kraaink
afdeling 10.30-11.3P, 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. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is. kan men zich wenr
den tot de politie te Lochem, Larenséweg 30, 7241 CN Lö-
chem, tel. 0900-8844, fax 0573-299298.

Ambulance 112. b.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en v-an 13,30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo»
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij^
den uw recept aan te bieden. Zatérdagl van 09.45--lO.15 uur
en 17.15-17^45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L Evers-jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472: mevr. Mokkink-Kasteel tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y.Roelöfs 0575441942.

Diëtiste/na t uurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel 0575-541222:

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a. tel. 0575-
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur: zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66

Klachten en Infortnatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek vóór vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575 544141. Overige dagen van 9,00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafcltje-dck-lc info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
.553405.. ; : . ; • : ' . ' j; ...: : ' ; . ." l'. . .' • \ '. ' ' V '•• : • •
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en Voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel 55 34 05.
Centrale VrijwilligeHulpverlening info/aanvraag bij de SWOV.
tel. 553405.
OpenTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of brj de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, teil 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.) Gymnastiek, sport en
spel. volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40. Ruurlo. tel 0573452375 (Wirn);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

. ƒ . .;w, ^ w • w' «— • ' w ^ V«J

Hel bij oen sterfgeval gratis: 0800-02305 50 (dagen naci

Monuta W
Uitvaartverzorging en -verzekering

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele, fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
plaatst.

• Ben je al zzzzzzzenuwach-
tig?

• Opgave Kind en Dier
Clubshow PKV Vorden vóór
22 november a.s. Tel. 0575-
552931

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Aankomend weekend bijna
250 vogels op de gratis toe-
gankelijke vogelshow in het
Dorpscentrum te Vorden

• Laatste week snijbloe-
men. We sluiten op zaterdag
11 november a.s. Tot ziens! J.
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, Vierakker.

• Biedt zich aan: gastouder.
Buitenaf, bij haar thuis. Voor
enkele dagen per week. Tel.
0575-520853

• Opgave Kind en Dier
Clubshow PKV Vorden vóór
22 november a.s. Tel. 0575-
552931

• Gevraagd: eikels. Beperkte
aanlevering. Drukkerij Wee-
vers, Nieuwstad 30, Vorden
(achteringang)

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken 0573-
453246

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. 0543-
451311

• Te koop: mooie forse beu-
kenhaagplanten (bladhou-
dend). Tel. 0575-461151

• Opgave Kind en Dier
Clubshow PKV Vorden vóór
22 november a.s. Tel. 0575-
552931

• Ikke nie!

• Gevraagd: hulp In de huis-
houding voor 1 en soms 2
halve dagen per week. Tel.
552049

• Te koop: blauwe VWGolf
1600 CL, b.j. 1995, 65.000 km,
3-deurs, lichtm. velgen, trek-
haak ± f 15.000,-. Tel. 06-
28120724

• Mooie kant-en-klare ca-
deautjes voor u gemaakt! Kom
kijken bij de Wereldwinkel

• Te koop: buxusplanten ±
20 cm, 1,25 per stuk. Tel. 0573-
452641

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 6 tot 8 uur per week
in overleg in te vullen. Tel.
0575-463338 na 19.00 uur

• Op zaterdag van 10.00 tot
20.00 uur en zondag van 10.00
tot 17.00 uur organiseert vogel-
vereniging De Vogelvriend in
het Dorpscentrum een vogel-
show. Toegang is gratis

• Te koop: zonwering, rolluik,
groen, br. 2,20 h. 2,00 m
f100,-; windscherm (op
bloembak bijv.) hardhout incl.
glas f 200,-; onl.-Sparta in
perfecte staat, blauw metallic
f150,-. Tel. 0575-551103 na
18.00 uur

-HUIS DE VOORST-
EEFOE (bij Zutphen)

Huls De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
»• huwelijksplechügheid
•• recepties en (bruilofts)party's

<•• produktpresentalies
*• vergaderingen en congressen
<•• besloten diners
*• bruidshuis op het landgoed
Huis De Voorst
Binnenweg 10,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl

EL MIOR

SHIRTS
2 VOOR 100,-
55/45% KWALITEIT, LANGE MOUW

7 KLEUREN, MAAT 39 - 46
NORMAAL 79,95 NU 2 VOOR 100,-

1 u c p h e n

Troclstralaan 39-43, Tel. (OS7S) S26080
/J,'U-nIitih il il,- Slmni/ nii.imli- mint/ 2i- Ml. llnLt

Appel-kaneelvlaai
4f\95

9™** 19*

«50
j

Kersenvlaai

Kadetjes

O halen O betalen

Rozijnenbrood

nu

45
Elke donderdag

5 broden vanaf
Diverse soorten vlaalen

vraag er naar In de winkel.

Echte Bakker

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

FRAN
Vive la France

uit de Franse zon ...
FRANSE APPELEN
Golden Delicious RoyaJ-Gata
W^T^-^i^--
voor de echte genieters ...
KASTANJECHAMPIGNONS
per doosje
de 11e van de lle is St. Maarten
trakteer ze eens gezond ,..
CLEMENTINE MANDARIJNEN
20 voor

398
298

498

een topper van onget
ALPENSALADE
200 grom
Iets om te smullen ...
DU VIN DESSERT
200 gram

vers gesneden
GROENE KOOL
500 gram

BOURGONDISCHE
ROERBAKGROENT

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3

Telefoon 0575-551617

Aanbiedingen week 45



Dankbaar en intens gelukkig
zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Martine

1-11-2000

Evert Jan Berenpas
Harriet Schouten
Lynn

'Klein Hietveld'
Hoekendaalseweg 5
7251 RM Vorden
Telefoon 0575-552549

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Sander
ALEXANDER
CORNËLIS
ALBERTUS

Hij is geboren op 4 november
2000 om 23.15 uur, weegt
3050 gram en is 50 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Joost en Marjan
van Duin-Sanders

Onsteinseweg 6
7251 ML Vorden
Telefoon 0575-556380
joostvanduin@hotmaij.com

Wij rusten van 13.00-15.00 uur

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor alle felici-
taties, bloemen en cadeaus
die ons 60-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

G. Harmsen en
B. Harmsen-
Groot Jebbink

Vorden, november 2000
Schimmeldijk 4a

DR. DAGEVOS

heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN

van dinsdag 7 nov.
t/m dinsdag 14 nov.

Patiënten waarvan de
achternaam begint met

A t/m K kunnen terecht bij
dr. Sterringa,
tel. 551255

Patiënten waarvan de
achternaam begint met

L t/m Z kunnen terecht bij
dr. Haas, tel. 551678

Wonder
Wat is de wereld mooi.
Nu jij er ook in woont.

Blij zijn wij met de geboorte van
Yanelle

De geboorte vond plaats op 28-10-2000.

De trotse ouders zijn: Leo Stokkers en
Twiggy van Handenhove

Wij wonen:
Brinkerhof 83, 7251 WX Vorden

Zaterdag 18 november a.s. zijn wij

E. Kerkwijk
H.A. Kerkwijk-Olthuis

50 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20.00 uur
in café-restaurant De Luifel, Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

iï November 2000
Leeuwerikstraat 8
7261 GA Ruurlo

A...:.:......,-:...

Groot is de leegte die je achter laat
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle goede
zorgen en liefde die wij van hem mochten
ontvangen, geven wij u kennis dat geheel
onverwacht, in de leeftijd van 58 jaar, van
ons is heengegaan mijn innig geliefde
man, onze zorgzame vader en mijn zoon

HENRIKUS JOHANNES WIGGERS
HENK

ECHTGENOOT VAN H.J.M. SPEKREIJSE

H.J.M. Wiggers-Spekreijse
Martijn en Christine
Arjan en Marloes
A.M. Wiggers-Vos

1 november 2000
Brandenborchweg 8
7251 MC Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel
Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God,
waar was mijn hoop, mijn moed gebleven.
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed.
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.

Psalm 27: 7 berijmd

Bedroefd, maar dankbaar dat we haar zolang in ons
midden mochten hebben, delen wij u mede dat de
Heere tot zich heeft genomen onze lieve zeer zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

HENDRIKA
ROBBERTSEN-HUURNEMAN

WEDUWE VAN HENDRIK FREDERIK GERRIT ROBEERTSEN

•3-1-1916 t 2-11-2000

Alie en Ben Lenselink-Robbertsen
Gerrit Robbertsen t, Ina en Gerrit Vreeman-Hoetink
Henk en Dinie Robbertsen-Abrahams
Hermien en Ben ten Barge-Robbertsen
Hennie Robbertsen
Frans en Gerda Robbertsen-van Renselaar
Gerrie Robbertsen en Jo van Heek
Linie en Jan Hendriksen-Robbertsen
Rob en Tiny Robbertsen-v.d. Vliert
Everdien Robbertsen
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

2 november 2000
De Delle 14, 7251 AJ Vorden

Correspondentieadres:
Hoetinkhof 114, 7251 WE Vorden

De teraardebestelling heeft dinsdag 7 november
plaatsgevonden op de de Algemene Begraafplaats té
Vorden.

8-11-1999 8-11-2000

'HELMPJE'

Groot is de leegte die jij achterliet,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

' •

Hans, Susanne en Lotte

...••••----

i.^—..i.-. *...».* -„_..— .

8-11-1999 8-11-2000

LIEVE HELMA

You'll be in my heart,
from this day on,
now and for ever more.
You'll be in my heart always,

always

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden j||:; ^
Telefoon (0575) 552928

Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat nu
de eeuwige rust je is gegeven.

Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droef-
heid, zacht en kalm uit ons midden weg te nemen on-
ze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

DERKJE KRIJT-KETTELARIJ
WEDUWE VAN JAN KRIJT

op de leeftijd van 92 jaar.

Hengelo (Gld.):

Vorden:

J.A. Maalderink-Krijt
H. Maalderink

J.W. Krijt
H.J. Krijt-Hissink

Klein- en achterkleinkinderen

5 november 2000
't Heegken 5
7251 PW Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 9 no-
vember om 11.00 uur in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Algeme-
ne Begraafplaats te Wichmond.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen en condoleren van 10.30 tot 10.50
uur.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in het uitvaartcentrum Monuta te Vorden.

Mocht u geen kaart hebben ontvangen, wilt u dan de-
ze advertentie als zodanig beschouwen.

Herinner mij... /n stralende zon.

De vele blijken van medeleven die we hebben ontvan-
gen na het overlijden van mijn vrouw, moeder, schoon-
moeder en oma

ANNEKE WILLEMINA
MEMELINK-JANSEN VENNEBOER

waren hartverwarmend.
Hiervoor onze oprechte dank!

HJ. Memelink
Kinderen en kleinkinderen

Warnsveld, november 2000

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedr f̂

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder D.J. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

l Openingstijden politie-
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

l Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

E WETHOUDERS EN HET MILIEU

De wethouders Henk Boogaard en Dorien Mulderije gaven vorige week
dinsdagmiddag het startschot van de inzamelingsactie van klein wit- en
bruingoed in de gemeente Vorden. De bedoeling van de actie is om het
klein wit- en bruingoed uit de grijze afvalcontainer te houden en ge
scheiden in te leveren. Het gaat daarbij om kleine elektrische apparaten
zoals tuingereedschap, wekkers, cd-spelers, radio's, scheerapparaten en
strijkijzers. In totaal zijn er vijf inleverpunten in Vorden: de Welkoop,
A & P, Super De Boer, Barendsen en Sueters. De actie loopt tot en met eind
december. Iedereen die wat brengt krijgt een lot en maakt daarmee kans
een Gazelle stadshybride fiets met zeven versnellingen. In totaal zullen
er twee fietsen worden verloot. Voor het verwijderen van groot wit- en
bruingoed - zoals koelkasten, wasmachines en televisies - kunt u de ge-
meente bellen. Het wordt dan gratis bij u thuis opgehaald. De aktie is een
samenwerkingsproject van Berkelmilieu, de Vordense Ondernemers Ver-
eniging, de Nederlandse Vereniging voor de verwerking van Metallecti-
sche Producten en de gemeente Vorden.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne^
men van een besluit. 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 raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 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. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 14
november om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- detailhandelsvoorzieningen in het centrum van Vorden, nu en in de

toekomst

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert niet om-
dat er geen agendapunten zijn.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
dinsdag 14 november om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- reconstructie plantsoenen in wijk de Boonk;
- Rechtenverordening 2001
- Opstellen Monumentenbeleidsplan.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 november 2000 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:

detailhandelsvoorzieningen in het centrum van Vorden, nu en in
de toekomst;
reconstructie plantsoenen in wijk de Boonk;

- Rechtenverordening 2001
- Opstellen Monumentenbeleidsplan

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onder-
werp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onder-
werpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissiever-
gaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. AH.B. van Vleu-
ten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager

Zutphenseweg 105 HJ. Korenblik

inhoud datum
ontvangst

vergroten woning 25-10-2000
en bouwen
bergruimte

Molenweg 16a J. Schröer bouwen garage 27-10-2000
Lankhorsterstraat 8, J.GA. Korenblek bouwen garage 30-10-2000
Wichmond

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

plaats

Zutphenseweg 26

aanvrager Inhoud

Rabobank Veranderen en
Graafschap-West vergroten bank-

gebouw

vrijstelling

- vergroten
hoofd-
gebouw

- goot-
hoogte
bijgebouw

Deldenseweg 15 T.J.G.M. Lam Geheel verbouwen overgang
boerderij tot agrarische-
woning naar woon-

doeleinden

Nij landweg 3

Molenweg 41

Aanleggen

Plaats

LM. Langwerden Gedeeltelijk
herbouwen
boerderij

overgang
agrarische-
naar woon-
doeleinden

G.W.N. Garritsen Vergroten woning hoogte

aanvrager

Galgengoorweg
ongenummerd
(circa 340 ml ten
noorden van de
Oude Zutphenseweg
en 140 ml ten oosten
van de Galgengoorweg)

Arcadis Heidemij
Advies

Inhoud

Herstellen
schapendrenkplaats

Slopen

Plaats

Zutphenseweg 26

Molenweg 41

aanvrager

Rabobank
Graafschap-West

G.W.N. Garritsen

Deldenseweg 15 T.J.G.M. Lam

Kappen

Plaats

hetjebbink6

aanvrager

Parochie Christus
Koning/H. Antonius
van Padua

Inhoud

Gedeeltelijk slopen
binnen- en buitenmuren

Geheel slopen garage en
gedeeltelijk slopen
aanbouw

Gedeeltelijk slopen muren
en vloeren in boerderij

Inhoud

Rooien 5 coniferen en
vellen l es, 3 berken en
l esdoorn

overige
vergunning voor het innemen van een standplaats op het marktterrein
op de vrijdagmiddagen, voor de verkoop van pizza's.

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

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.25 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluit inzake intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden,
met ingang van 10 november tot en met 21 december 2000, ter inzage het
besluit tot intrekking van de aan de heer W.D. Breuker, Almenseweg 58,
7251 HS Vorden, op 6 juli 1982 verleende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf inclusief opslag van gasflessen,



op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer
304, adres inrichting: Almenseweg 58 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning ambtshalve in, omdat sedert circa 5
jaar geen dieren meer worden gehouden, geen opslag van gasflessen
plaatsvindt en geen milieuvergunningsplichtige activiteiten meer wor-
den uitgeoefend.
Beroep
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage-
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 22 december
2000.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

ORDEN, FUNCTIONEREN VAN, EN TOEKOMSTMOGELIJK-
HEDEN VOOR, DE DETAILHANDELSVOORZIENINGEN

De Vordense Ondernemers Vereniging heeft MKB-Reva een rapport laten
opstellen over de detailhandelsvoorzieningen in Vorden. Veel onderwer-
pen die van belang zijn voor de Vordense ondernemers en de gemeente
komen in dit rapport aan de orde. Dit vraagt om een zorgvuldige uit-
werking. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om
een projectgroep in te stellen voor de uitwerking van het rapport. De Vor-
dense Ondernemers Vereniging is bereid in de projectgroep zitting te no-
men.

ECONSTRUCTIE PLANTSOENEN WIJK DE BOONK

Op het ontwerp-reconstructieplan voor de plantsoenen in wijk de Boonk
hebben burgemeester en wethouders inspraak verleend. Op verzoek van
diverse bewoners van het Jebbink worden de bomen langs het Jebbink
vervangen door dezelfde soort boom.

Er zijn opmerkingen gemaakt over het inrichten van een speelterreintje
op de hoek van het Kerspel met het Gulik. Burgemeester en wethouders
voelen niet voor een nieuw speelterrein op het middenterrein van het
Kerspel. Uit de inspraakreacties bleek dat er in de wijk behoefte bestaat
aan een speelplaats voor jeugd van twee tot twaalf jaar. Burgemeester en
wethouders willen de mogelijkheid voor het inrichten van een nieuw
speelterrein langs het Wiemelink onderzoeken. Het inrichten van dit
speelterrein zien burgemeester en wethouders echter los van het recon-
structieplan voor dé plantsoenen.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor f 42.000 be-
schikbaar te stellen voor de uitvoering van het reconstructieplan. De uit-
voering is gepland in het eerste kwartaal van 2001.

ONUMENTENBELEIDSPLAN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om (12.000,—
beschikbaar te stellen voor het opstellen van een monumentenbeleids-
plan. Het Gelders Genootschap gaat het plan, als de gemeenteraad in-
stemt met het voorstel, opstellen.

EGROTING2001 EN MEERJARENBELEIDSPLAN 2001-2004 VASTGESTELD
•

De gemeenteraad heeft de begroting 2001 en het meerjarenbeleidsplan 2001 en 2004 vastgesteld. Burgemees-
ter en wethouders hebben de gemeenteraad toegezegd:
- voor het monumentenbeleid een bedrag van f 20.000,^ beschikbaar te stellen
- de meevaller Afvalstoffenheffing aan de inwoners van Vorden terug te betalen.

Voor het overige is de begroting ongewijzigd vastgesteld.

OORRANG VOOR FIETSER VAN RECHTS

Op l mei 2001 verandert in Nederland de verkeersregel voor het verlenen van voorrang. Vanaf die datum moe
ten bestuurders van motorvoertuigen [4 931]op kruispunten, waarop de voorrang niet met borden en/of haai-
entanden is geregeld, ook voorrang verlenen aan een fietser die van rechts komt. En niet alleen aan fietsers,
ook aan bromfietsers, aan bestuurders van een invalidenvoertuig, aan bestuurders van een wagen, aan ruiters
en aan geleiders van rij- of trekdieren of vee.
De regel, dat bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg, blijft
bestaan. U moet ook voorrang blijven verlenen aan trams.

Door deze wijziging in de verkeersregels kunnen problemen ontstaan op kruispunten. Met name wanneer er
hard gereden wordt, wanneer een kruispunt niet goed opvalt of wanneer het uitzicht slecht is, kunnen ver-
keersongevallen gebeuren. Ook kan het verwarrend zijn, als een weg lijkt op een voorrangsweg, maar dat niet
is.

Burgemeester en wethouders hebben geïnventariseerd, op welke kruispunten mogelijk problemen ontstaan.
Op die kruispunten willen zij vóór l mei 2001 maatregelen treffen. Mede om te voorkomen dat op nogal wat
kruispunten de voorrang met borden geregeld zou moeten worden, willen burgemeester en wethouders op veel
wegen de maximumsnelheid verlagen tot 60 kilometer per uur (buiten de bebouwde kom) of 30 kilometer per
uur (binnen de bebouwde kom).

Burgemeester en wethouders willen in grote lijnen de volgende maatregelen nernen:

weg of kruispunt

alle wegen binnen de bebouwde kom,
met uitzondering van de Baakseweg, de Beeklaan,
de Dorpsstraat (Vorden), de Horsterkamp, de Ruurloseweg
en de Zutphenseweg

kruispunt Het Hoge/Raadhuisstraat
kruispunt Het Hoge/Smidsstraat
kruispunt Margrietlaan/Nieuwstad/Pastorieweg
kruispunt Nieuwstad/Dr. W.CH. Staringstraat
kruispunt Stationsweg/Molenweg
kruispunt Strodijk/het Stroo (nabij Strodijk 2)
kruispunt Lindeseweg/Zelledijk

alle wegen buiten de bebouwde kom,
met uitzondering van de provinciale wegen:
• de N316 (Rondweg en Hengeloseweg)
• de N319 (Zutphenseweg en Ruurloseweg)
en met (voorlopige) uitzondering van:
• de Baakseweg
• de Bleuminkmaatweg
• de Lindeseweg (tussen de Hengeloseweg en de Kostedeweg)
• de Schuttestraat
• de Schoneveldsdijk
• de Wildenborchseweg

de thans nog gelijkwaardige kruispunten in:
• de Baakseweg
• de Lindeseweg (tussen de Hengeloseweg en de Kostedeweg)
• de Schuttestraat

maatregel

maximumsnelheid van 30 km/uur instellen

'punaise' aanbrengen (dit is een bolle,
cirkelvormige verkeersdrempel)

maximumsnelheid van 60 km/uur instellen

(voorlopig) de voorrang regelen
met verkeersborden

Ook op andere kruispunten zijn maatregelen gewenst, maar die willen burgemeester en wethouders te zijner
tijd, gelijktijdig met andere wegwerkzaamheden treffen.
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen deze maatregelen te nemen. U kunt het
maatregelenprogramma inzien op de afdeling Gemeentewerken in de Boerderij. Tot en met 5 december aan-
staande kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers van de'afdeling Gemeentewerken. De gemeenteraad zal naar verwachting in
januari 2001 besluiten over het beschikbaar stellen van geld voor de maatregelen-.

olitie varia GROEP VORDEN

28 oktober
Er vond een aanrijding plaats met
een ree op de Zutphenseweg. Een be-
stuurder uit Biddinghuizen reed op
de Zutphenseweg, toen er een ree de
rijbaan overstak. Een aanrijding met
de ree was niet te voorkomen. De ree
overleefde de aanrijding niet.

30 oktober
Er kwam een bewoonster uit Vorden
aangifte doen van diefstal van haar
fiets. De fiets is ontvreemd op de
Zutphenseweg.

l november
Kwam een bewoonster uit Harfsen
aangifte doen van diefstal uit haar
personenauto. Zij had haar auto op
31 oktober tussen 13.30 uur en 16.30
uur geparkeerd op de parkeerplaats
bij kasteel Hackfort. Bij terugkomst
bleek haar handtas met inhoud uit
haar auto te zijn ontvreemd. De vol-
gende dag werd de tas met inhoud

gevonden. Geld uit haar tas was ver-
dwenen.

1 november
Kwam een bewoner uit Vorden aan-
gifte doen van diefstal van zijn fiets.
Hij had zijn fiets, een damesfiets, bij
het bushokje aan de Raadhuisstraat
gezet. Toen hij terugkwam bij het
bushokje zag hij dat zijn fiets verd-
wenen was.

2 november
Er heeft een aanrijding op de Nieuw-
stad plaatsgevonden. Een bewoner
uit Vorden had haar personenauto
geparkeerd staan op de rijbaan. Een
bewoner uit Wichmond die ook ge
parkeerd stond, reed achteruit en
kon een aanrijding met de perso-
nenauto van de bewoonster uit Vor-
den niet voorkomen.

2 november
Werd 's middags tussen 14.10 uur en

16.00 uur radarcontrole gehouden
op de Almenseweg, buiten de be
bouwde kom. Aantal passanten 170
stuks, aantal overtredingen 10 stuks.
De hoogst gemeten snelheid was 83
km/uur waar 60 km/uur is toege
staan.

2 november
Werd 's middags tussen 16.10 uur en
17.20 uur radarcontrole gehouden
op de Wildenborchseweg, buiten de
bebouwde kom. Aantal passanten
270 stuks, aantal overtredingen 6
stuks. De hoogst gemeten snelheid
was 102 km/uur waar 80 km/uur is
toegestaan.

2 november
Deze avond werd er door twee jon-
geren op een bromfiets gereden zon-
der dat ze een helm droegen. Beide
jongeren kregen een proces-verbaal
voor het niet dragen van een helm.

AANBIEDING
Deze week:

ROOMBOTER
BORSTPLAAT ^_^
volgens ambachtelijk recept Fred BoSV^l'
100 gram f j» /^ ̂
van f 3,95 voor I &ytj

Wist u dat?
Banketbakkerij Fred Bosvelt elke woensdag
een brooddag heeft.
Nieuwsgierig: kom eens kijken!

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750



Rabobank tevreden over 1999
Donderdag 26 oktober werd de
Algemene Vergadering van de
Rabobank Graafschap-West ge-
houden. In zijn openingswoord
ging de heer Theo Hakvoort,
voorzitter van het Bestuur, uit-
gebreid in op het lidmaatschap
van de bank.

De Rabobank is een coöperatie. Dit
biedt klanten de mogelijkheid om
lid te worden van die coöperatie.
Aan deze unieke ondernemings-
vorm in de bankwereld wil de Ra-
bobank de komende jaren meer
aandacht gaan geven. Naast het
uitgeven van ledencertificaten,
waarmee de bank dit voorjaar is
begonnen, zal er een ledenpro-
gramma worden opgezet. Op dit
moment wordt er gestudeerd op
de invulling. In 2001 zal het leden-
waarderingsprogramma worden
ingevoerd. Gedacht wordt aan in-
formatiebijeenkomsten speciaal
voor leden, contactgroepen, leden-
brochure, kortingen bij evenemen-
ten, etcetera. Kortom een pro-
gramma die het nog aantrekkelij-
ker zal maken om lid te worden
van de bank.

Na de inleiding van de voorzitter
gaf Jan Krooi, algemeen directeur
van de bank, een toelichting op de
jaarcijfers 1999. De groei van de
Nederlandse economie werkte ook

positief door in de resultaten van
de bank. Het balanstotaal van de
bank steeg tot bijna 740 miljoen
gulden. Voor het jaar 2000 zijn de
verwachtingen eveneens positief.
Het balanstotaal van de bank is in-
middels zelfs gestegen tot boven
de 800 miljoen gulden. De heer
Krooi gaf ook een korte toelichting
op de plannen voor de verbouw
van het kantoor in Vorden en toon-
de een paar beelden van de uit-
breiding. De benodigde vergun-
ningen worden binnenkort ver-
wacht, waarna de aanbesteding
kan worden afgerond. Van de kan-
toren in Hengelo en Steenderen
zal het interieur in dezelfde stijl
worden aangepast.

Tijdens de bestuursverkiezing
werd afscheid genomen van de hè
ren Regelink en Roozegaarde. Be
noemd werd mevrouw Oplaat en
de heer Mantel. De heer Mantel
had voorheen zitting in de Raad
van Toezicht. In de Raad van Toe
zicht gaan zitting nemen de heren
Ormel en Huirne. In dit college
werd afscheid werd genomen van
de heren Horstink en Stapelbroek.
Na de pauze gaf trendwatcher Rob
Creemers een presentatie met als
titel "Leven en werken in een ge
netwerkte samenleving". Op een
confronterende maar vooral hu-
moristische wijze gaf hij de stand

van zaken wéér met betrekking tot
de steeds verdergaande automati-
sering. De opkomst van internet
met al zijn mogelijkheden, de mo-
biele telefonie die ook binnen af-
zienbare tijd onbegrensde moge
lijkheden gaat bieden. En wat te
denken van de personal computer.
In 1946 toen de eerste computer
op de markt kwam was voor iede
re transistor nog een heel aantal
vierkante meters kantoorruimte
nodig. Nu zitten er 42 miljoen! op
een flinterdunne chip van één
vierkante centimeter. Zijn presen-
tatie werd ondersteund met flits-
ende beelden op een groot
scherm. Een spectaculaire en unie
ke presentatie.

Dat de Rabobank uniek is bleek
onlangs ook tijdens de, speciaal
voor de jeugd, opgezette Rabo-
bank Spaardag. Voor deze gelegen-
heid waren de kantoren van de
bank in Vorden, Hengelo en Steen-
deren aangepast in Country &
Westernstijl. De jeugd kwam in
grote getale naar de bank. Naast
het cadeautje, werd getrakteerd
op popcorn en was er een cowboy
die ballonnen in ieder gewenst fi-
guur modelleerde. Ook was er een
knutseltafel ingericht waar o.a.
buttons konden worden gemaakt.
De Rabobank spaardag werd door
ruim 2000 kinderen bezocht.

Jeugd van gymnastiek vereniging
'Sparta' zetten een prachtige
fantastische show neer

Afgelopen zaterdag 4 november
werd er door de jeugdleden van
"Sparta" een uitvoering gege-
ven. Het thema was circus en
dit hebben de kinderen op hun
manier weergegeven.

Zo waren er clowns, dieren en
koorddansers. De sporthal was
door het bestuur en hun mannen
omgetoverd tot een circustent.
Aan de aankleding van de kant
van "Sparta" zal het dus niet meer
liggen. Dan wordt het tijd dat het
publiek komt. En die waren er,
met grote getalen kwamen zij

naar hun kind kijken. De piste zat
helemaal vol en zelfs op de tribu-
ne zaten mensen. Een goeie volle
zaal. Dan wordt het tijd voor de
kinderen om hun kunsten te ver-
tonen. Het was een hele gezellige
en leuke middag, er werd door het
publiek ook enthousiast meege
klapt wanneer de sterren de piste
in kwamen lopen.
Sparta wil de kinderen en het pu-
bliek bedanken voor hun optreden
en de komst. De vrijwilligers, de
heer Schurink, Firma Dieperink
voor het beschikbaar stellen van
de vrachtauto, Danny Teunissen

voor het verzorgen van de muziek,
de E.H.B.O. en de Firma Wolsing
voor de sponsering van stoelen en
de sfeerverlichting.

En de schminksters die de kinde
ren hebben omgetoverd tot leeu-
wen, ijsberen, bruine beren, een
olifant en verschillende soorten
clowns, hartelijk bedankt hier-
voor, hierdoor werd er nog een ex-
tra accent op het thema gelegd.
Mocht men iemand zijn vergeten
dan hierbij hartelijk dank voor de
medewerking op wat voor manier
dan ook.

Winterbanden met de 'r* in de maand

in eigen land. Maar ook steeds
meer automobilisten die niet op
wintersport gaan. ervaren aan den
lijve dat de winterband voor meer
grip en dus veiligheid zorgt als de
'r' in de maand zit.
De fabrikanten zien een grote toe-
komst voor winterbanden en heb-
ben inmiddels verschillende typen
in hun programma opgenomen.
De heer Rietman van Autobanden
Rietman: "Je hebt een betere grip
op het natte wegdek, dus veiliger
en schadevrij de herfst en winter
door. Een kortere remweg bete
kent dus minder kans op schade.
Uit statistisch onderzoek blijkt dat
in de periode van oktober tot en
met april de gemiddelde tempera-
tuur in Nederland rond de 7 °C
schommelt. Dit is juist de tempe
ratuur waarop zomerbanden net

wel of net niet hun grip verliezen.
Van oktober tot en met maart be
tekent dat wel zeven maanden van
het jaar. Gelet hierop zouden win-
terbanden in Nederland wellicht
standaard onder de auto moeten
zitten.
Op een eenvoudige manier is er te
beoordelen wat er met rubber ge
beurd als de temperatuur onder
de 7 °C komt. Leg een vlakgom in
de koelkast. Na enkele uren is het
vlakgom hard en glad. De bekende
stroeve eigenschappen zijn geheel
verdwenen. Dat geldt dus ook voor
zomerbanden.
Rietman: "Voor gratis advies en
mogelijkheden staan wij klaar aan
de Slotsteeg 18 te Hengelo (Gld.).
Wij zijn ook zaterdags en in de
avonduren geopend (zie adverten-
tie elders).

Grote vogelshow
De Vogelvriend
Aankomend weekend houdt de
Vordense vogelvereniging De
Vogelvriend weer haar jaarlijk-
se onderlinge wedstrijd en ten-
toonstelling in het Dorpscen-
trum te Vorden. Ruim 25 leden
brengen samen 250 eigen ge-
kweekte vogels op de planken.

Dit is een zeer goede prestatie in
vergelijking met de tentoonstellin-
gen van verenigingen uit omlig-
gende plaatsen. Daar daalt het
aantal vogels voornamelijk, terwijl
in Vorden het aantal vogels op peil
blijft.
De wedstrijd speelt zich af op don-
derdag 9 november. Vier keur-
meesters van de Algemene Neder-
landse Bond van Vogelhouders
gaan uitmaken welke vogels in de
prijzen vallen. Omdat er veel ver-
schillende soorten gekweekt wor-
den, zijn de vogels onderverdeeld
in hoofdgroepen. De volgende
hoofdgroepen zijn in Vorden aan-
wezig: kleurkanaries, vorm- en
postuurkanaries, exoten, europese
cultuurvogels, grasparkieten, aga-
porniden en grote parkieten. Voor
elke vogel schrijven de keurmees-
ters een keurbrief uit, een soort
rapport, waarop staat hoeveel pun-

ten de vogels voor de verschillende
kenmerken en eigenschappen
hebben gekregen. Deze keurbrie
ven worden op vrijdagavond aan
de kwekers uitgereikt tijdens de
officiële opening. Het publiek kan
de uitslagen op zaterdag 11 no-
vember en op zondag 12 novem-
ber a.s. bewonderen in de over-
zichtelijke catalogus. De catalogus
is te verkrijgen tegen een kleine
vergoeding.

De entree is gratis, doordat de on-
langs gehouden Bloemenactie suc-
cesvol is verlopen. Het bestuur van
De Vogelvriend bedankt de Vor-
dense samenleving daar via deze
weg voor en hoopt hen ook aanko-
mend weekend in het Dorpscen-
trum te zien. Naast het bekijken
van de tentoongestelde vogels is er
ook weer een verkoopklasse aan-
wezig. Dus bent u nog op zoek
naar een kanarie of grasparkiet,
kom dan gerust even kijken. Ook
met vragen over het houden van
vogels, het kweken ervan of om-
trent de vogelvereniging zelf, kan
men dan terecht. Het hele week-
end zijn bestuursleden aanwezig
die u graag informatie verstrek-
ken. (Zie ook de advertenties).

Winterbanden zijn meer dan al-
leen maar sneeuwbanden. De
winterband anno 2000 is gedu-
rende het hele winterseizoen
het juiste schoeisel voor natte
en gladde wegen als gevolg van

regen, gevallen bladeren, ijzel,
opvriezen en uiteraard sneeuw.

De vele voordelen die de nieuwe
generatie winterbanden biedt,
wordt door steeds meer automobi-

listen onderkend. Wintersporters
die in eerste aanleg winterbanden
onder hun auto laten monteren
om beslagen ten ijs te komen in
het wintersportland, ervaren de
voordelen van winterbanden ook

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Wat mot dat met den buks, dach iej dat t'r inbrekkers zoln kommen?".
Willem Beukenhorst kwam de slaopkamer binnen met de windbuks on-
der 'n arm. "Jao, iej wet maor nooit, at ze ow 's met wilt nemmen". "Boh,
zo'n old wief, daor komp ze neet op af', zei Gerdien, zien vrouw. Willem
von dat ze de moeite van 't metnemmen nog wel weerd was. Althans in
zien ogen. Ze had een feguur dat t'r bes weazen moch en waor e met ple
zier nao kek. En wieters had e d'r een beste vrouw an waor hee 't heel
goed met kon vinden.

"Met die buks wi'k maarnvrog de eksters niejaor af winnen. Dat ge
schetter eiken maarn begint mien zuutjesan knap te vevealn. Dus mo'k
t'r maor 's ene van de sokken schietn". "Dan zo'k maor gauw onder de
dekkens kroepn anders he'j jao maarnvrog de slaop gaars neet uut", me
nen Gerdien. "'t Was al een wekke of wat eiken dag 't zelfde. Zo effen nao
't lech wodn, en da's in de zommerdag al umme vief uur, begonnen de
eksters in de beuken naost eur huus tekeer te gaon. Met 't gevolg dat zee
d'r altied wakker van wiern. Wat die eksters juus biej eur zochten snapn
ze ok neet", 't Zol wel deur 'n hof met die beume kommen. Schienbaor
vonnen ze daor wat, wat ze aans anders neet vennen.

Met een goeien pakkerd en "welterusten" wis Willem al nao vief
meuutn van gin toetn of blaozn meer. 'n Andren maarn, zo tegen vief
uur stot Gerdien Willem wakker. "Iej mot t'r uut, de eksters bunt t'r al".
"Dat rotgrei ok", zei Willem, die eigenlijk helemaols gin zinne had um-
me d'r uut te kommen, hee roln nog haos umme van de slaop. Maor hee
kwam toch oaverende, grep de buks waor hee 'n veurigen aovund al een
kogel in edaon had en sluupstarten nao 't raam onderwiel e 't geweer
spannen.

De vitrage leet e maor dichte anders waarn ze metene vertrokn. Ene zat
t'r mooi op een pos van 't hekken. Daor lei e op an met zien slaoperige
ogen. Hee kek nog effen of e de afstand wel goed inesteld hadde, richten
opniej en too "pats". De eksters vloagen allemaole weg, ok den op 't pos.
Wat e d'r van oaver heel was een gat in de vitrage en een kapotte roete.
Zo dummelig at e was had e ens neet deur ehad dat 't raam neet los ston.
"Dat was raak", zei Gerdien die dubbelsloog van 't lachen, en zo kant
ook goan bie ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Lindon-week van 6 t/m 11 november

L I I D O I

weais

119,95
is verkrijgbaar i
een korten ef
lang model in
6 frisse tintenf

:

Er zijn 3 sweat
shirts te winnei

Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-
461235

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

Rente spaarhypotheek 5 jaar vast:

»••*• ••••
Gemiddeld ••••

in Nederland*:
• •••

• •••

*»**• ••*•

Nu bij de :
Rabobank:

* Bron: Vereniging Eigen Huis, Amersfoort

G
aat u een huis kopen? Zorg dat u ruimte overhoudt om prettig te leven.

Informeer dan in ieder geval bij de Rabobank. Dat kan u veel voordeel opleve-

ren. Wat dacht u bijvoorbeeld van een spaarhypotheek, 5 jaar vast voor maar

5,9% rente? Dat is 0,6% lager dan het marktgemiddelde! Uw rentevoordeel over

een hypotheekbedrag van f 350.000,-? Maar liefst f 10.500,- in 5 jaar

tijd! Dus als u nu op zoek bent naar een (nieuwe) hypotheek ga

dan langs bij de Rabobank, bel 0800 - 0502. Of reken op Internet

www.rabobank.nl/wonen uw eigen situatie door.
Rabobank

Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland.

Rabobank Graafschap-West

Dropshot
0,7 liter van 19,95 voor

16f95
Vat 69
whisky
0,7 liter
van 22,95 voor

19,95
NIEUW!
Probeer nu

Bertha +
nu voor

25,95

Boomsma

Jonge graanjenever
21,95

Gorter Jacht bitter
0,7 liter van 19,95 voor l Öf «/ 3

1 liter van 25,95 voor m* ̂ g *J 3

Slijterij-wijnhandel
ISUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen geldig van 06-11-00 t/m 18-11-00



S T I G H X I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

i*; telefoon 0575-5534O5

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12,00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voorouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voofziêningen voor ouderen en over
liet ouderenbeleid in het algemeen^

MEER INFORMATIE OVER
VEILIGHEID IN HUIS
In de badkamer is de combinatie
"nat en glad" aanleiding om zorg-
vuldig te kijken naar mogelijkhe-
den om de veiligheid te vergroten.
In het bad of onder de douche kan
een anti-slip matje goede diensten
bewijzen. Ook een stevige stoel of
kruk waarop men kan gaan zitten
bij het afdrogen en aankleden kan
van pas komen. Er zijn zelfs spe-
ciale zitjes die het mogelijk maken
om zittend te douchen.
In de keuken loert ook van alle
kanten gevaar.

Koop electrische apparaten met
een controlelampje zodat u ge-
makkelijk kunt zien of een appa-
raat na gebruik uitgezet is. Zorg er-
voor dat de snoeren van electri-
sche apparaten niet met de gas-
vlam in aanraking kunnen ko-
men. Bij het koken kunt u een vei-
ligheidsmaatregelen in acht ne-
men:
* Zorg dat er rondom fornuis of

gasstel voldoende ruimte is.
* Steek het gas bij voorkeur aan

met een gasaansteker.
* Draag tijdens het koken geen

kleding met wijde mouwen, rol
de mouwen eventueel op.

* Steek de pit aan nadat u de pan
erop gezet hebt en doe hem uit
voordat u de pan er weer af
haalt.

* Wees altijd heel voorzichtig met
vet, zorg dat er geen vet aan de
buitenkant van de pan zit.

* Controleer of uw gastoestel vol-
doende beveiligd is, zodat er
geen gas ontsnapt.

* Laat gastoestellen jaarlijks door
een vakman nakijken.

Zet de spullen die u dagelijks no-
dig hebt zo in de kast dat u er ge
makkelijk bij kunt. En hebt u iets
nodig van de bovenste plank, ga
dan niet op een stoel staan, maar
gebruik een stevig keukentrapje.
Er zijn diverse opklapbare exem-
plaren in de handel, die gemakke-
lijk hanteerbaar zijn en die een be
langrijke bijdrage kunnen leveren
aan uw veiligheid.

Heeft u vragen over veiligheid in
huis neemt u dan contact op met
de Stichting Welzijn Ouderen, tel.
553405

HUISBEZOEK 80-PLUSSERS
De seniorenvoorlichters zijn be-
gonnen met het bezoeken van de
genen die zich voor dit project
hebben aangemeld. Gezien het
grote aantal deelnemers zal het
enige tijd duren voordat iedereen
bezocht is. Wie zich heeft aange-
meld, kan erop rekenen dat hij/zij
binnenkort gebeld wordt voor een
afspraak. We streven ernaar om al-
le bezoeken in oktober en novem-
ber te laten plaatsvinden. In de
eerste helft van december kunnen
dan de mensen bezocht worden
die bij de eerste afspraak verhin-
derd waren. Wie zich alsnog wil
opgeven, moet zich zo snel moge
lijk melden bij de SWOV, tel.
553405. Dit geldt ook voor mensen
die de leeftijd van 80 jaar nog niet
bereikt hebben en toch graag be
zocht zouden willen worden.
Er zijn ongeveer 400 brieven ver-
stuurd en we ontvingen meer dan

200 antwoorden, van wie de mees-
te positief, d.w.z. dat men een be
zoek op prijs stelt. We mogen dit
als een goede respons beschou-
wen.
De vrijwilligers, die deze taak op
zich genomen hebben end e coör-
dinator van de SWOV hopen van
hcirte dat zij aan de verwachtingen
van de deelnemers kunnen beant-
woorden, d.w.z. dat zij die infor-
matie kunnen verstrekken waar-
aan de mensen behoefte hebben.

ONTMOETINGS/
ONTSPANNINGS BIJEENKOM-
STEN VOOR SENIOREN
Juist in de herfst en winter heeft u
er misschien behoefte aan om er
eens uit te zijn en andere mensen
te ontmoeten. Kom dan eens naar
het Dorpscentrum op maandag-
middag en/of op woensdagmor-
gen of op woensdagmiddag, 's
Morgens vanaf 9.30 uur en 's mid-
dags vanaf 14.00 uur komen daar
een aantal senioren bij elkaar om
samen koffie te drinken, te praten
over van alles en nog wat en even-
tueel spelletjes te doen, zoals rum-
mikub of sjoelen. Voor de liefheb-
bers is het ook mogelijk om te bil-
jarten. Wat er precies gedaan
wordt, bepalen de aanwezigen
zelf. Er is geen vastgesteld pro-
gramma. Het gaat om gezelligheid
en sociaal contact.
Vervoer kan eventueel geregeld
worden. Kosten van vervoer en van
de koffie zijn voor eigen rekening.
Overigens zijn er geen kosten aan
deelname verbonden.
Is dit iets voor u? Kom dan geheel
vrijblijvend eens kijken. Wilt u van

te voren meer informatie, neem
dan contact op met de SWOV, tel
553405 of met het Dorpscentrum,
tel. 552722 .

HOE IS HET MET UW BLOED-
DRUK?
Dat het niet goed is wanneer de
bloeddruk aanzienlijk te hoog is,
dat is wel algemeen bekend.
Maar hoe het staat met de eigen
bloeddruk, daarop moeten velen
het antwoord schuldig blijven. Ze
ker wanneer men boven de 55
komt, is het goed om ten minste
één maal per jaar de bloeddruk te
laten controleren. Te hoge bloed-
druk is een zware belasting voor
hart en bloedvaten en de gevolgen
kunnen dan ook rampzalig zijn.
Hersenbloedingen komen veel
voor.
Als de bloeddruk te hoog is, merkt
men daar vaak helemaal niets van
en dat is dan ook de reden dat con-
trole wordt aanbevolen.
De hoogte van de bloeddruk is niet
altijd hetzelfde, onder invloed van
inspanning stress en emotie kan
de bloeddruk snel oplopen, als dat
van tijdelijke aard is, spreken we
niet van de hoge bloeddruk.
Soms is te hoge bloeddruk het ge
volg van en ziekte, maar heel vaak
is er geen duidelijke oorzaak. Voor-
dat de arts de te hoge bloeddruk
met medicijnen gaat behandelen,
zal hij/zij eerst verschillende me
tingen doen om na te gaan of be
handeling met medicijnen echt
nodig is.
Er zijn diverse medicijnen tegen te
hoge bloeddruk, zodat er voor ie
dereen wel iets gevonden kan wor-

den. Voor de meeste mensen bete
kent het echter dat zij heel lang
deze medicijnen moeten gebrui-
ken. En het resultaat van de be
handeling hangt voor een groot
stuk af van de gebruiker zelf. Juist
voor dit type medicijnen is het be
langrijk dat zij iedere dag, bij voor-
keur op ongeveer hetzelfde tijdtip,
worden ingenomen. Plotseling
stoppen met de medicijnen kan ri-
sico's met zich meebrengen.
Is een te hoge bloeddruk te voor-
komen?
Dat is lang niet altijd het geval,
maar zeker de moeite van het pro-
beren waard. Als u uw bloeddruk
op natuurlijke wijze wilt verlagen,
kunt u de volgende regels in acht
nemen:
Niet roken
Uw gewicht beheersen, dus afval-
len als u te zwaar bent
Gezond eten, dus matig met vet en
zout en voldoende groente en
fruit
Zorgen voor voldoende lichaams-
beweging
Proberen op een goede manier om
te gaan met stress en emoties
De Nederlandse Hartstichting
heeft een speciale informatielijn
waar u met vragen omtrent bloed-
druk, risicofactoren en hart- en
vaatziekten terecht kunt, tel. 0800-
3000300.
Brochures kunt u aanvragen bij
Nederlandse Hartstichting, afde
ling Preventie en Voorlichting,
Postbus 300, 2501 CH Den Haag.

TEKENEN/SCHILDEREN
VOOR OUDEREN
In januari 2001 begint op de
maandag weer een nieuwe teken-
schildercursus van 10 lessen . De
lessen zijn voor iedereen toegan-
kelijk dus zowel voor beginners als
de gevorderden. De kosten zijn af-
hankelijk van de grootte van de
groep (maximaal 12 personen). De
begeleiding is in handen van Rien
Overvelde en bij hem kunt u te
recht voor informatie, telefoon-
nummer 524734. Opgave zo spoe
dig mogelijk bij de Stichting Wel-
zijn Ouderen te Vorden, Nieuw-
stad 32 7251 AJ Vorden, tel. 553405
of faxnummer 552537.

Nieuwe voorzitter Operation
Friendship afdeling Vorden

In plaats van de overhandiging van de voorzittershamer, wordt in dit geval de Operation Friendship-stempel doorjur aan
Theo overhandigd.
V.l.n.r.: Bert Regelink (penningmeester), ]ur Ooijman (oude voorzitter), Theo Derksen (nieuwe voorzitter) & Nienke Brinkhorst
(secretaris)

Vorig jaar reisden Vordense jonge
ren naar Amerika en naar Tsje

mer zijn vertrek als voorzitter cnië.
van de Vordense afdeling van Deze zomer werden Amerikaanse
Operation Friendship aan. en Tsjechische jongeren in het ka-

"Het wordt tijd voor iets anders
en dan kan ik ook weer gewoon
op vakantie". Met die woorden
kondigde Jur Ooijman deze zo-

der van de jongerenuitwisseling
in Vorden ontvangen. Zowel de
reis als de ontvangst, net "hosten",
waren een succes.
De afgelopen 6 jaren was Jur Ooij-
man intensief bij deze uitwisselin-
gen van Operation Friendship be
trokken, waarvan de afgelopen 3
jaren als voorzitter van het be
stuur. Mede dankzij zijn enthou-
siasme en inspiratie waren Vor-
dense jongeren in de gelegenheid
om aan deze reizen deel te nemen.
De reisbestemming is niet alleen
Amerika, maar ook met landen als
de Oekraine, Estland, Tsjechië,
Schotland en Ierland vindt de uit-
wisseling plaats.
Toch heeft Jur gemengde gevoe
lens over zijn afscheid. Het was
weliswaar veel werk, maar ook
ontzettend leuk en inspirerend
om te doen hij heeft er veel con-
tacten aan overgehouden. Jur zal
de komende tijd als adviseur voor
het bestuur betrokken blijven bij
OF, want 6 ervaring daar moet je
gebruik van kunnen maken.
Op l november vond de officiële
overdracht van het voorzitter-
schap plaats. Theo Derksen neemt
de plaats van Jur over en zal sa-
men met de twee zittende be
stuursleden, Nienke Brinkhorst en
Bert Regelink, gaan proberen om
met de aangemelde jongens en
meisjes en hun ouders volgend
jaar een reis naar Amerika voor te
bereiden en vervolgens in 2002 als
host op te treden voor een groep
jongeren uit Amerika.
Voor de reis in 2001 naar Amerika
en het ontvangen van de Amerika-
nen in 2002 kunnen zich nog be
langstellenden opgeven.
Ook zal OF in de komende twee ja-
ren weer met acties proberen geld
in te zamelen om de uitwisseling
te kunnen bekostigen. Met name
de ontvangst van de jongelui en

het daarvoor samengestelde pro-
gramma zullen met de fundrai-
sing bekostigd gaan worden.
Wil je als Vordense jongere (tussen
de 15 en 21 jaar) verdere inlichtin-
gen of je voor de uitwisseling aan-
melden, dan kan dit bij Nienke
Brinkhorst (552419) en Theo Derk-
sen (553678).

B.B.V.P. Vrouwen
van Nu
Onze maandelijkse avond is dit
keer op woensdag 15 november bij
de Herberg. Deze avond komt me
vrouw BrokkeMulder een diaserie
laten zien over Lapland getiteld:
De voorjaarstrek en de herfsttrek
met de rendieren.



'4 van de weeir'Oil!

f.'69

NONFOOD MAANDACTIES MET BONUSPUNTEN

nu 19.9"19.'

AH ZAANLANDER KAAS
van mild tot extra pittig gratis glazen kaasplank

16."KG zacht mild 10,90+ tw.v.

Adviesprijs Fl.5.999-
AH prijs Fl. 4.249»

OF Fl. 3.999,-- + 750 airmiles

Openingstijden:

maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 -17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

l Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

InstapSysteem
Pentium 533 (A), 64 MB, max 64 MB

r ; AGR 10,2 Gb harddisk,
i netwerkkaart, 56k V 90 modem

: : 44x cd-rom, 3D sound, ATX-tower,
15 inch digitale monitor

f 1975,-

Top systeem
; Pentium 633 (A), 64 MB,

TNT232 MB Riva Dragon, 20,2 Gb harddisk,
48x cd-rom, ATX-tower, scrollwheel muis,

multimedia toetsenbord,
:15 inch digitale monitor

f2385,-

BasisSysteem
Pentium 633 (A), 64 MB, TNT2 j

32 MB, 10,2 harddisk,
48x cd-rom, PCI sound,

ATX-tower, scrollwheel muis,
15 inch digitale monitor

f 2245,-

GamersSysteem
Athlon 700 MHz, 64 MB, 32 MB Geforce

256 AGP, 20,2 Gb harddisk,
48x cd-rom, ATX-tower,

scrollwheel muis, multimedia
toetsenbord, 15 inch digitale monitor

f 2845,-
Heeft u interesse in één van onze computers of wilt u weten welk

systeem het beste bij u past, bel ons gerust.

( www.compusystem.nl
Mogelijke> opties:17" monitor f 150,- • cd-branderf 275,-

elke za. 09.00 tot 1 7.00 uur - tel. 0575-555960

WAT VOOR WINTER HET
OOK WORDT, KOM EERST EVEN

LANGS BIJ VAKGARAGE.

GRATIS wintercontrole
vrijdag 10 november

zaterdag 11 november

HANS SLOOT

ZÓ STERK!

Ruurloseweg 50
7255 DJ Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 18 71
www.vakgarage.nl

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT f R NIET OMHEiN

l

RUNDERRIBLAPPEN
1 kg 10,95

HAMLAPPEN OF FRICANDEAU
1 kg 9,95

4BIEFSTUKTARTAARTJES
5,00

RUNDERPOULET OF
HACHEEVLEES 1 kg 10,-
Balkenbrij, BAKLEVERWORST
OF BAKBLOEDWORST

1 kg 5,95

Bke week op de markt in vbrden

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM 1,95

ioogrMOSTERDSPEK 1,95

100 gr CERVELAATWORST 1,95

NU VOOR

$ 3 MINI CYCLAMEN 10,00 Valeweide
9 2 BOSSEN BLOEMEN 11,00 Bloemen en planten
0 20 ROZEN 9,95
$ VOSSENBESSEN fln nft

3 VOOR 10,00

STUNT!
H 2 BOSSEN ANJERS 6,

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Salon Marianne aan de Dorpsstraat 30 in Vorden:

Een Ideurtje zorgt voor Ideur!

a.'o. r h LJ i <d o r g i n g

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon

Tel. 0575-551423
Schoonheidssalon
Tel. 0575-552033

BIJ ons bent u aan het juiste adres
voor uw uiterlijke verzorging.
Zowel voor dames als heren.

Tegen inlevering van deze bon

30% korting
op alle dames-, heren- en kinderjacks
Bon geldig t/m 18 november 2000.

Raadhuisstraat 2, Vorden, tel. 0575-552124

Fas/iion
actuele en betaalbare mode

voor het hele gezin

CONTACTLENZEN
• hard • zacht • jaarsysteem • halfjaarsysteem

SIEMERINK * maandlenzen • dagienzen • dag- en nachtlenzen
opticièrx/juwelier . Un7pn mpf ppn IppcHppl

brillen
mtoctlenztn

boromftrrs

W

lenzen met een leesdeel
Natuurlijk bij uw vakman - opticien!

Zutphenseweg 7 Vorden,
telefoon 0575-551505

KINDER RESTAURANT Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of
0575-551519

van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN, FIJN VOOR DE OUDERS!

Het jachtsci/ocn is geopend dus: hij is er weer de pannenkoek

'St. HllbertUS' (met wildragout)
Dus kom gauw hij ons eten want voor de lekkerste
pannenkoek van de Achterhoek gaat u naar:

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden • Tel. 0575-556289 • Fax 0575-556354

Ook voor uw feestjes • recepties • buffetten • vergaderingen etc.

Tegen inlevering van de/e
advertentie betaalt u in

plaats van f 16,50

f 14,-
voor de 'St. Hubertus'

KERSTKAARTEN
u kunt er niet te vroeg mee zijn .

CERTIFICAATHOUDER

ISO 0002

DRUKKERIJ
VOROEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

CONMI
het échte plaatselijke

weekblad

Niet alleen de wintermode is
verfrissend en kleurrijk. Ook
als het om het kapsel gaat is
een kleurtje erg in. Marianne
Platenburg van Salon Marianne
in Vorden kan het weten. "Ver-
geleken bij vroeger durven de
mensen ook meer. En wees nou
eerlijk: wie vindt het niet leuk
om er eens compleet anders uit
te zien!".

Volgens Marianne Platenburg
biedt het verven van het haar vele
mogelijkheden. "Je kunt er alle
kanten mee op. Een kapsel hoeft
dus absoluut niet saai meer te
zijn".

Met de koude wintermaanden in
het vooruitzicht zijn met name de
warmere tinten erg in trek zoals
koper en goudbruin.

De laatste tijd zien we steeds vaker
dat het haar in verschillende
kleurbanen of -lagen wordt ge-
verfd. "Dat is erg in", zegt Marian-
ne Platenburg. "Je moet dan bij-
voorbeeld denken aan een combi-
natie van donker- en lichtrood
met een zwarte baan erdoor heen.
Dat levert een heel verrassend ef-
fect op".

Marianne Platenburg kan het zich
heel goed voorstellen dat niet ie
dereen in een keer de rigoureuze
stap durft te zetten om het haar te
verven. "Als mensen twijfelen kun-
nen ze veel beter eerst een kleur-
shampoo nemen. Dat is veel min-
der rigoureus en na zo'n zes we-
ken weer bijna helemaal weg".

Ook het gebruik van een kleuren-
mousse is een optie. Makkelijk uit-
wasbaar en na een paar dagen heb
je weer helemaal je oude kleur
terug.

EXTRA GLANS
Volgens Marianne Platenburg
geeft verven het haar meer glans.
"In de verf zitten bepaalde stoffen
die het haar een extra glans geven.
Het ziet er daarom veel levendiger
uit".

Ook voor vrouwen met rood haar
kan verven een uitkomst zijn.
"Vaak gaat het dan om vrouwen
waarvan het haar wat rossig is. Het
gaat dan meer richting het oranje.
Door de kleur rood wat dieper te
maken krijg je gelijk een heel an-
dere uitstraling".

Marianne Platenburg zegt er gelijk
bij dat niet iedereen een bepaalde
kleur goed staat. "Onze kapsters
kunnen daarover meer vertellen.
Op basis van hun ervaring kunnen
zij de klant precies vertellen wat
wel bij hun gezicht past en wat
niet".

Bij het verven en kleuren van het
haar maakt Salon Marianne ge-
bruik van de producten van Gold-
well. Dit is het huismerk van de
kapsalon aan de Dorpsstraat in
Vorden. De kapsters gaan ook re-
gelmatig naar cursussen van Gold-
well om zo op de hoogte te blijven
van de nieuwste technieken en de
laatste modetrends.

HEREN
Tot slot nog even de vraag of man-
nen hun haren ook laten verven?
"Natuurlijk komt dat voor", zegt
Marianne Platenburg. "Zeker als
ze wat grijs worden. Maar ook jon-
geren laten vergeleken bij vroeger
hun haren eerder verven. En daar-
bij kun je alle kanten op: helemaal
blond, zwart of spikes waarvan de
puntjes dan bijvoorbeeld geblon-
deerd zijn. Erg leuk".
Het mag duidelijk zijn: een kleur-
tje zorgt voor kleur!

Evenementen Vorden
11 november: Jubileumconcert Muziekver. Jubal

sporthal De Lankhorst, Wichmond
24 november: NK Enduro, Vorden
25 november: NK Enduro, Vorden

Info VW • Telefoon 0575-553222



SintNicolaas doet inkopen bij Sueters in Vorden:

Steps en Pokemon erg populair

Zaterdag 18 november is het zo-
ver: de intocht van Sint Nico-
laas in Vorden. Het zou u niet
verbazen dat Sinterklaas veel
van zijn inkopen doet bij de
plaatselijke winkeliers waaron-
der speelgoed- en kadoshop
Sueters aan de Dorpsstraat 15.
Angelique Sueters verwacht dit
jaar erg veel van de steps en de
vele Pokemonspulletjes die er
in de winkel te koop zijn. "Met
name de steps zijn bijna niet
aan te slepen", zegt ze.

Sinds l september van dit jaar is
de speelgoedafdeling van de firma
Sueters aangesloten bij Top l Toys.
Dit is een nieuwe internationale
speelgoedgroep die behalve in Ne
derland actief is in België en
Frankrijk. Ook Duitsland komt
daar binnenkort bij. "Het voordeel
van zo'n grote inkooporganisatie
is dat wij onze producten tegen
een scherpe prijs kunnen inko-
pen", zegt Angelique Sueters.

Het is de bedoeling dat Top l Toys
straks met eigen merkproducten
gaat komen. Op dit moment wordt
er bijvoorbeeld hard gewerkt aan
een eigen poppenlijn. Het is niet
zo dat de firma Sueters een vast
pakket moet afnemen van Top l
Toys. "We worden daarin heel vrij
gelaten en kunnen dat zelf invul-
len. Zo is er bij ons bijvoorbeeld
een grote vraag naar Playmobiel.

Vergeleken bij andere Top l Toys
winkelen hebben wij dan ook een
veel grotere collectie Playmobiel
in huis. We worden dus heel vrij
gelaten en kunnen daardoor pre

cies inspelen op de wensen van de
klant. En dat allemaal tegen een
scherpe prijs".

Als we Angelique Sueters vragen
waar ze grote verwachtingen van
heeft als het gaat om de Sinter-
klaasinkopen dan hoeft ze niet
lang na te denken. "In de eerste
plaats natuurlijk de step. Die is
weer helemaal van teruggeweest".

Op het moment dat we Angelique
Sueters spreken is er zelfs een
wachtlijst voor de vouwsteps.
"Maar ik verwacht dat er deze
week weer een nieuwe zending
binnenkomt". Ook alles wat maar
te maken heeft met Pokemon is
erg populair. De Teletubbies en
Furbie zijn wat dat betreft hele
maal naar de achtergrond ver-
drongen en Pokemon is 'hot'.
Naast een grote collectie Poke
monkaarten verkoopt Sueters al-
lerlei andere artikelen van Poke
mon zoals schoolspullen en Yaht-
zee.

MUZIEK
Ook voor vader en moeder heeft
de firma Sueters leuke Sinter-
klaascadeaus. "Sfeerverlichting en
kaarsen zijn erg in", zegt Angeli-
que Sueters. Verder doen de klei-
nere elektrische apparaten het al-
tijd erg goed. Of wat dacht u van
een fonduepan of een gourmet-
stel.

Ook beschikt de firma Sueters
over ruime muziekcollectie waar-
onder de nieuwe cd's van U2, Acda
en de Munnik, Helmut Lotti en
Blof.

E D I T I E 2000 IS B I N N E N
INCLUSIEF ƒ 700,- AAN

KORTINGSCOUPONS

2CD

\|pp£3»*" *ï~<^IA>~* "V </7j i

AangenaamJ*.K.lassieK
SPEELGOED -̂  _ _ ^̂ H^H -̂  -̂  TELEFOON
HUISHOUD- EN ̂ T C | C E3 ̂ T (0575) 55 35 66
KADOSHOP ^^ ̂ / £• l ^« 11 ̂ 9 TELEFAX
MUZIEK (0575) 55 37 62
LEKTUUR DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel.: 0575-553671

Voordeliger dan u denkt

Vioolconcert!
Geef nog waf extra kleurige tonen aan uw herfsttuin
met zo'n bak (10 stuks) fraaie violen. De prijs zal u als
muziek in de oren klinken:

van f 7,95 voor f4,95 €2,25

DE Fl ETSS PECIALI ST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12, Vorden, tel. (0575) 551393

W Hengeloseweg 14
7251 PE Vorden

Tel. 0575-554195

Geopend: woensdag t/m zondag
van 11.00-20.00 uur

Laat uw flets nkrt In de kou staan! @ JjS
TIJD VOOR EEN WINTERBEURT

fl 69,50 / € 31,54*
Ketting, balhoofdspeling, bandenspanning,

remmen, buitenbanden, verlichting, versnelling,
naaf-speling, trapas-speling, wielen/spaken.

•• wea idee
Zondag 3 december a.s. dgyP^nenkoeker

Hoort wie klopt
daar kinderen!?

Sint en Piet zijn wederom de hele dag
in ons pannenkoekhuis aanwezig

(Reserveer tijdig)

JE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden

Tel. 0575-553006
Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl

Tel. 0314-681378

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

Telefoon 0575-551272
Fax 0575- 551272

75 gulden voor uw
oude luchtbuks
bij aankoop van een Diana of Weihrauch

luchtbuks

'



Voetbal

W VORDEN
Vorden moest afgelopen zondag
aantreden tegen de nummer 2 van
de ranglijst. De ploeg uit Varsseveld
heeft een fysiek sterke voorhoede,
dat bovendien makkelijk scoort.
Het leek er lang op dat Vorden de
volle drie punten mee naar huis
zou nemen, maar Varsseveld maak-

v te in de 92e minuut met hulp van
scheidsrechter Roenhorst uit Hen-
gelo (Gld.) een einde aan de illusie.
Varsseveld begon zeer sterk aan de
wedstrijd en zette Vorden direct
onder druk. Het speelde een hoog
tempo. Het kreeg overigens geen
uitgespeelde kansen, want de ach-
terhoede van Vorden zat goed in el-
kaar. Toch lukte het Varsseveld om
te scoren, maar daaraan was een
overtreding vooraf gegaan. Gelei-
delijk aan nam Vorden het initia-
tief over en via de vleugelspelers
Visser en van Dijk werd het een
aantal keren gevaarlijk voor het
doel van Varsseveld. De beste kans
was voor Hans van Dijk. Hij nam
een hoge voorzet goed aan, kapte
zijn tegenstander uit en schoot uit
de draai hard op doel. Doelman
Weening haalde echter de bal fraai
uit de beneden hoek. Aan de ande
re kant moest doelman Hoevers
een aantal keren flink in actie ko-
men bij de gevaarlijke corners van
Varsseveld.
Na de thee nam Vorden direct het
initiatief in handen en zette het
Varsseveld onder druk. Met name
via Hans van Dijk, die een goede
wedstrijd speelde, creëerde Vorden
zich kansen. Het had met schoten
en kopballen van Wentink geen ge
luk. Vorden was in deze fase van de
wedstrijd de sterkere ploeg en het
wachten was op de openings-
treffer. Na een combinatie met Nij-
enhuis plaatste Erik Rakitov de bal
over de te ver voor zijn doel staan-
de keeper tegen het houtwerk.
Even later was het dan toch raak.
Ronald de Beus onderschepte een

*• verkeerde pass en stevende op
keeper Weening af. Hij legde de bal
breed op de meegekomen Verkijk,
die met een diagonaal schot in de
75e minuut het net liet bollen 0-1.
Hierna stroopte Varsseveld de mou-
wen op en gooide alles op de aan-
val, hierbij geholpen door scheids-
rechter Roenhorst die het spoor
volledig bijster was. Vorden kreeg
meer dan een dozijn vrije trappen
tegen en er werden grove overtre-
dingen op de voortreffelijk keepen-
de doelman van Vorden begaan. In

-~ de 92e minuut scoorde Varsseveld
de gelijkmaker. Aan dit doelpunt
gingen drie overtredingen vooraf.
Eerst werd Rob Enzerink in de rug
gelopen, waardoor hij onder de bal
doorging en vervolgens nam die
zelfde speler de bal met de hand
mee en toen ook doelman Hoevers
ook nog onderuit werd gehaald
was het pleit beslecht. Scheids-
rechter Roenhorst had ook dit keer
niets gezien en wees tot verbazing
van iedereen gedecideerd naar de
middenstip 1-1.
Beide ploegen hebben een aardige
pot voetbal op de mat gelegd. Het
bleef spannend tot het laatste
fluitsignaal, want zowel Vars-
seveld als Vorden via de Beus en
van Dijk hadden nog kansen op
het winnende doelpunt. Een ge
lijkspel was gezien de spelverhou-
dingen een terechte uitslag, maar
het doelpunt van Varsseveld had
niet toegekend mogen worden.

Uitslagen 4/5 november:
Vorden Dl - WHCZ D2 11-2
Almen Dl - Vorden D2 41

"' WHCZ D5-Vorden D3 0-10
Vorden El - Brummen El 1-19
Erica E3 - Vorden E2 ?
Vorden E3 - Zutphania E2 1-6
WHCZ Fl -Vorden Fl 0-11
Vorden F2-AZCF3 100
Zutphania Fl - Vorden F3 1-3
Be Quick F3 - Vorden F4 0-7
AZCF4-Vorden F5 0-5
Varsseveld l - Vorden 11-1
Vorden 2 - Brummen 2 0-4
Keyenburgse Boys - Vorden 3 2-0
Vorden 5 - Keyenburgse Boys 5 0-1

Programma 11/12 november:
WSVD2-Vorden Dl
Vorden D2 - Warnsveldse Boys D3
AZCE2-Vorden El
Vorden E2 - Eefde E2
de Hoven E2 - Vorden E3
Vorden Fl - Be Quick Fl
Qarnsveldse Boys F2 - Vorden F2
Vorden F3-Voorst Fl
Vorden F4 - Zutphen Fl
Vorden F5 - SCS Fl
Sallandia Cl -Vorden Cl

RKZVCl-Vordenl
RKZVC2-Vorden2
WW 2-Vorden 3
Vorden 4 - Grol 8
Vorden 5 - SVBV 4

SVRATTI
Programma zat. 11 november:
DZSV 5 - Ratti 5
AZC B2 - Ratti BI
Ratti Cl - Eerbeekse Boys C2

Zondag 12 november:
SHE l - Ratti l
Markelo 5 - Ratti 2
Ratti 3 - Doesburg 5
Ratti 4 - Klein Dochteren 4
Ratti l - Victoria Boys 2 (dames)

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Velocitas speelde vrijdagavond in
sporthal 't Jebbink tegen oude be
kende FC Gonemo. Dit team werd
vorig jaar net voor Velocitas kam-
pioen in de Ie klasse, waarna het
Vordense team in de nacompetitie
alsnog promoveerde naar de
hoofdklasse. Rob Enzerink was
weer hersteld van z'n blessure, ter-
wijl Erik Oldenhave nog verstek
moest laten gaan. Ronald de Beus
was zijn vervanger.

De Ie helft begon niet goed voor
Velocitas. Het begon veel te slap
aan de wedstrijd en keek snel te
gen een achterstand aan. Ook deze
treffer schudde Velocitas niet wak-
ker en het werd van kwaad tot er-
ger. Bij de 0-2 werd er weer niet
goed ingegrepen door de defensie,
zodat er ook voor doelman Gerrit
Wenneker geen houden aan was.
Toen Dennis Wentink voor een
overtreding 2 minuten uit het veld
werd gestuurd, was er helemaal
geen houden meer aan. De ploeg
uit Winterswijk liep uit naar een
0-4 voorsprong, wat ook de rust-
stand was. Coach Hans ten Elshof
hoefde in de rust niets tegen zijn
manschappen te zeggen. Het was
vrij duidelijk wat de oorzaak van
de achterstand was.

Na de thee had Velocitas wel de
geest en ging op jacht naar doel-
punten. Gonemo had steeds vaker
overtredingen nodig om Velocitas
af te stoppen. De scheidsrechter
trad hier goed tegen op en stuurde
verschillende spelers van de bezoe
kers voor 2 minuten naar de straf-
bank. Velocitas kreeg door middel
van een strafschop de kans om te
scoren, maar de keeper stopte de
hard ingeschoten bal van Jeroen
Tijssen. Uit de cornerbal die hier-
op volgde kon Ronald de Beus wel
scoren. Uit een meertal situatie
kwam Velocitas dichterbij. Tijssen
scoorde nu wel met een afstand-
schot dat net niet door de keeper
gekeerd kon worden. FC Gonemo
bleef tij dstraffen oplopen en daar-
door kwam Velocitas terug tot 44.

Huberto Eykelkamp en Dennis
Wentink schoten de Vordense
ploeg langszij. Toch trok Gonemo
uiteindelijk aan het langste eind.
Niet goed verdedigen bij een cor-
nerbal bleek uiteindelijk de kop te
kosten.

Zo verloor Velocitas met 45, een
nederlaag die de ploeg geheel aan
zichzelf te wijten had. In de hoofd-
klasse moet je van de Ie tot de
laatste minuut scherp zijn, anders
win je geen wedstrijd.

Veldrijden

RTV-ER MARTIN WEIJERS
WINTVELDRIT
Na enkele nationale wedstrijden te
hebben gereden in o.a. Harderwijk,
Lieshout is nu voor Weijers de Ie
winst binnen. In Harderwijk be-
haalde hij een 3e plaats en in Lies-
hout ging hij met een 12e plek
naar huis. Op een super zwaar
blubber parcours met veel hoogte
verschil was Weijers de sterkste.
Hij won z'n eerste nationale wed-
strijd in zijn wielerloopbaan in
Geldermalsen. Tweede werd Hans
Jongeling op bijna een halve mi-
nuut. Ook Peters stond in Gelder-
malsen aan de start, hij behaalde
in deze zware wedstrijd een 9e
plaats in Harderwijk. In Harder-
wijk werd Peters 7e en in Lieshout
8e. De Vordenaar Thijs van Ame
rongen doet het ook goed in het
veldrijden, hij behaalde in Harder-
wijk een lle plek en in Lieshout
ging hij met een 17e plaats naar
huis, in Geldermalsen reed hij
naar een knappe 10e plaats. Dit al-
les is zeker niet onverdienstelijk
gezien het feit dat hij dispensatie
Nieuweling is. Deze categorie be-
staat uit renners van 15 en 16 jaar,
de RTV-er van Amerongen is pas 14
jaar. Hij kreeg van de KNWU dis-
pensatie en rijd nu zeer goed bij de
Nieuwelingen mee. Ook Gretha
Klein Brinke stond aan de start bij
de dames, zij had half koers pech
en moest de strijd staken door een
lekke band.

Dierensport

PKV NIEUWS
Behaalde resultaten van onze leden
op onderstaande shows 'Ornithop-
hilia' Utrecht.
Hoenders. Vorwerkhoen: E.H. Ru-
esink IxG, 2xZG; Australorp: E.H.
Ruesink 2xG. Konijnen. Rode
Nieuwzeelander: G. Lenselink
3xZG; Nieuwzeelander Wit: H. Ver-
stege IxG, 3xZG; Californian: H.
Verstege IxG, 2xZG, IxF; Hollan-
der: TH. Janssen 2xZG, 3xF; Klein
Zilver: T.H. Janssen IxZG.
PK.VD. Diepenheim
Hoenders. Wyandotte: H. Berenpas
IxG, 2xZG; J. Rouwenhorst 2xZG,
5xF; Wyandotte Kriel: J. Rouwen-
horst 3xZG. Konijnen. Nieuwzee
lander Wit: H. Verstege IxG, 3xZG;
Californian: H. Verstege 3xG,
IxZG; Rode Nieuwzeelander: J. Ba-
kering 4xG, 4xZG, 2xF; Angora:
Comb. 't Wolletje 2xG, IxZG, IxF;
Hollander: K. Hietbrink 3xG, IxZG,
IxF; Kleurdwerg: W. Franssen 2xG.
'Sport en Nuf Beekbergen
Konijnen. Franse Hangoor: R.
Bruinsma IxZG, 3xF; J.F.H. Dek-
kers 2xZG, IxF; Rode Nieuwzee
lander: H. Gosselink 4xZG; G. Len-
selink IxZG, 2xF; Angora: Comb. 't
Wolletje IxG; Tan: L.Jansen IxZG,
3xF; Ned. Hangoordwerg: DJ.
Grobben 2xG; J.F.H. Dekkers IxZG,
IxF; J.W. Martens 2xG, IxZG; Pool
Roodoog: G.J. Bierhof IxF; Kleur-
dwerg: G.J. Bierhof 2xZG; H. Gub-
bels 2xZG, 3xF; W Franssen IxG,
IxZG.
Van Pal landt Show* Varsseveld
Hoenders. Lakenvelder: E. Ruesink
2xG, IxZG; Vorwerkhoen: E.H. Ru-
esink IxG, 2xZG. Sierduiven: Duit-
se Mod. Gazzi: Sylvia Jansen 3xZG,
IxF; Arab. Trommelduif: W. Riet-
man 3xZG, IxF; Sylvia Jansen
IxZG, IxF. Konijnen. Lotharingen
G.J. Willemsen IxG, 2xZG; H. Borg-
man-Berenpas 2xG, 3xZG, IxF;
Franse Hangoor: R. Bruinsma IxG,
IxZG, 2xF; D. Kuiper IxG, IxF;
J.F.H. Dekkers 2xZG, 2xF; Nieuw-
zeelander Wit: H. Verstege 2xZG;
Gele v. Bourgondië: W. Boersma
IxG, 2xZG, IxF; Californian: H.
Verstege 2xG, IxZG; Rode Nieuw-
zeelander: H. Gosselink IxG, 2xZG;
G. Lenselink IxZG, 2xF; Alaska: H.J.
Pardijs 2xZG, 2xF; Rex: M.G. üjf-
togt 2xZG, IxF; Angora: Comb. 't
Wolletje IxG, 2xZG; Tan: L. Jansen
2xZG, IxF; Hollander: JJ. Jansen
2xG, IxF; Ned. Hangoordwerg:
J.F.H. Dekkers 2xG, IxZG.

Volleybal Bridgen

PELGRUM-MAKELAARS/DASH

Winst voor Heren l
Heren l speelde afgelopen zater-
dag in Beltrum tegen Vios Bel-
trum. Vorig jaar eindigde Vios in
de top 3 en dit jaar gaan ze voor
het kampioenschap.

In de voorbereiding op dit seizoen
troffen de beide teams elkaar op
een toernooit] e en waren de teams
aan elkaar gewaagd.

De heren van Pelgrum Make
laars/Dash gingen dan ook met
een goed gevoel naar Beltrum,
aangezien Vios ook niet echt goed
draait in de competitie.

Pelgrum Makelaars/Dash begon de
wedstrijd met Robert Ellenkamp,
Herman Ellenkamp, Johan Boer-
man, Herman Vlogman, Hans
Leunk en Daan Vrieler. De teams
bleven de gehele set dichtbij el-
kaar. Pelgrum Makelaars/Dash
nam een voorsprong van 4 punten
tegen het einde van de set en wist
de set winnend af te sluiten met
25-20.

De 2e set gaf echter een ander
beeld. Vios ging vlot van start in
deze set. De vroege time-outs kon-
den echter het spel aan de kant
van Pelgrum Makelaars/Dash niet
verbeteren en na tussenstanden
van 2-6 en 8-15 verloor Pelgrum
Makelaars/Dash de set met 14-25.

In de 3e set waren het de heren
van Pelgrum Makelaars/Dash die
een goede start maakten en was de
coach van Vios gedwongen om bij
5-2 in het voordeel van de heren
uit Vorden een time out te nemen.
Het mocht echter niet baten voor
Vios, want de set ging met 18-25
naar Pelgrum Makelaars/Dash.

De 4e set werd uiteindelijk toch
nog een spannende set. De heren
uit Vorden namen nog een 15-11
voorsprong. Vios wist vervolgens
terug te komen tot 16-15. Toen wist
Pelgrum Makelaars/Dash echter
het spel weer op te pakken en ging
via een 22-20 voorsprong uiteinde-
lijk naar 25-20.

Na l uur en 15 minuten spelen
was de 3-1 overwinning voor de
heren van Pelgrum Makelaars/
Dash een feit.

Aanstaande zaterdag speelt Heren
l een thuiswedstrijd tegen BVC 2.

Uitslagen
Heren:
Vios Beltrum l - Pelgrum/DASH 11-3
Vios Beltrum 2 - Pelgrum/DASH 2 40
Vios Eefde 2 - Pelgrum/DASH 40
Vios Eefde 3 - Pelgrum/DASH 4 4-0

Dames:
Pelgrum/DASH l - Longa '59 2 afg.
Pelgrum/DASH 2 - Longa '59 3 4-0
Pelgrum/DASH 3 - Overa l 3-1
Pelgrum/DASH 4 - Revoc l 1-3
Vios Beltrum 5 - Pelgrum/DASH 5 04
Pelgrum/DASH 6 - BVC 4 2-3

Jeugd:
Meisjes A: DASH l - Rohda l 2-3
Meisjes B: DASH l - Orion l 3-2
Mix C: DASH l - 't Peeske l 04

Programma:
Heren:
Pelgrum/DASH l - BVC 2
Pelgrum/DASH 2 - Wivoc 2
Pelgrum/DASH 4 - Wivoc 5

Dames:
Haroc 2 - Pelgrum/DASH l
BVC l - Pelgrum/DASH 2
BVC 2 - Pelgrum/DASH 3
VCV 2 - Pelgrum/DASH 4
Pelgrum/DASH 5 - Harfsen 2
VCV 5 - Pelgrum/DASH 6

Jeugd:
Meisjes B: Wik l - DASH l
Mix C: Avanti l - DASH l

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen 30 oktober:
Groep A: l hr. Bergman/mv. Walter-
Kilian 64,6%; 2 dms. v. Burk/Hen-
driks 53.5%; 3 dms. Warringa/
Rossel 52,1%.
Groep B: l echtpaar Polstra 56,3 %;
2 dms. Gr. Bramel/Tigchelaar 53,8%;
3 hrn. Gr. Bramel/Gille 51,3%.
Groep C: l dms. Brandenburg/
Eijerkamp 58,8%; 2 en 3 echtpaar
Wientjens en dms. de Bruin/Lamers
57,5%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen l november:
Groep A: l Vruggink/Costermans
61,5%; 2 v. Burk/Hendriks 59,9% en
3 v. Gastel/Hissink 59,4%.
Groep B: Gille/Groot Bramel 66,3%;
2 mv/hr Speulman 62,9%; 3 en 4
Bouman/v. Manen en v.d. Vlugt/

Voetbal

sociï
Uitslagen:
Sociï Cl - Erica'76 C2 4-0
Sociï El - Drempt Vooruit E 1-1
SociïE2-St.JorisE6-3
Reunil F - SSociï F 1-1

Senioren:
Sociï l - Cupa l 1-0
Sociï 3 - Sociï 2 2-1
Sociï 4-WHCZ 3 O6
Pax 10 - Sociï 5 4-0

Programma:
WWNAA2-Sociï Al
WSV C6 - Sociï Cl
Zeelos E - Sociï El
Doetinchem E - Sociï E2
SociïF-ViotF

Senioren:
Warnsveldse Boys - Sociï
Brummen 3 - Sociï 2
Erica'76 6 - Sociï 3
Sociï 4 - EDS 3
Sociï 5 - Erica'76 10

'Kind en dier*
centraal
tijdens clubshow
PKV
De tentoonstellingen van konij-
nen, hoenders, sierduiven, ca-
via's en kleine knagers zijn in
de regio in volle gang.

Ook PKV (Pluimvee en Konijnen-
verenging Vorden) is druk bezig
met de voorbereiding van de jaar-
lijkse clubshow die gehouden zal
worden op 15, 16 en 17 december
in zaal De Herberg te Vorden.

Ook dit jaar wil PKV de jeugd be-
trekken bij deze show. Kinderen
van 5 tot 14 jaar kunnen zich op-
geven om met hun huisdier (ko-
nijn, kip, duif, cavia of hamster)
deel te nemen aan een wedstrijd
welke bestaat uit twee onderdelen.
• 2 juryleden komen eenmaal een

huisbezoek brengen en gaan de
dieren beoordelen op huisves-
ting, omgang en verzorging en
geven hier punten voor;

• op zaterdag 16 december wor-
den de dieren in zaal De Her-
berg in een kooi geplaatst en
nogmaal door 2 juryleden be
oordeeld op verzorging en con-
ditie. Ook hiervoor worden pun-
ten gegeven.

Daarna worden de punten van de
twee beoordelingen bij elkaar ge
teld en degene opgeteld en wordt
de winnaar bekend gemaakt in de
diverse diergroepen. ledere deel-
nemer krijgt een prijs en de deel-
name is gratis.

Opgave kan bij D. Kuiper, De Bon-
gerd 30 in Vorden, telefoon 0575-
552931 vóór 22 november a.s.



Loopt uw koopsompolis af?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een optimaal resultaat

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

voor uw

Wintersport

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstroat 21
telefoon: 0575-558105

Koopsom-aftrek 2000?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor het beste rendement

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 1514

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

'Oude' lijfrentepolis?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor een perfecte ombouw naar

het nieuwe belastingstelsel

deregt@deregt.nl
Goed advies loont!

VLAAI VAN DE WEEK:

Rijstevlaai f 10,00
ïi/ \fc ïi/ \t/ \t/ >.»^* i\ • i • • t • • t * * j \ • j*

Vordense kruidkoek f 3,75

5 krenten- of
rozijnenplakken f 3,00

ZATERDAG:

10 gesorteerde
mini harde broodjes f 2,50

Brood en banket van de ambachtelijke bakker,

die het zelf maakt.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Bent u óók weer toe
aan iets zon

Mexicaanse
vleesrolletjes

per stuk

4 rolladeschijven + gebraden
4kippenpoten 798 varkensro"ade'

100gr.

cervelaatworst,
WO gr.

CQ kip-vruchtensalade,
*-*. 100 gr.

215

98
gebraden

gekruid gehakt, 7Q5 boerengehakt
T kg. l±± W0qr.

QC

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

prolink.nl
the Internet professionele

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk
Internet Diensten

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
Start januari 2001
Cursus Internet basis
Cursus PC voor beginners
voor particulieren

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 december
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
Cursus Website-beheer
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl
Prolink punt Nederland b.v.

internet dienstverlening,

«:
« A

partner van A•:&•:*:•

• n nu 111111 n in
*•**•

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 0575-441344

uw dochters zijn weer veilig!!!
'Casanova' Arnoud

verlaat Vorden

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek

U kunt bij ons
alle kanten uit

uw adviseur

Bram Lammers
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161



Slipjacht
zaterdag 11 nov. a.s,
Het globale tijdschema is als volgt:

13.00 Vertrek Hotel Bakker

13.10-13.30: Weide gemeentehuis.
Het blazen van de jachtmelodiën.
Ontvangst door burgemeester Kamer-
ling en presentatie van de meute.

13.35: 1e run via de Schuttestraat naar
kasteel Onstein.

14.30: 2e run via Geurkenweg, Schutte-
straat, Lindeseweg, Kostedeweg
naar kasteel Kieftskamp.

15.30: 3e run via Delden naar kasteel
Vorden Zichtlaan.
Afblazen van de jacht.

niet
verder vertellen..

"Elke vrijdag koop knipavond van
10:00 tot 21:00 uur."

Bel effe: 0575 - 55 12 15

JIM HEERSINK Haarmode
zutphenseweq 21 vorden

Zaterdag
11 november

is het VVV-kantoor

OPENINGSAANBIEDING

Nieuwe bril?
Gratis tweede bril!

(Vraag naar de voorwaarden)

Geldig t/m 15 november a.s.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers
sieraden

uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphensewex 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

Tegeltje Tegeltje
aan de wand (of vloer) ...

Vloertegel
Galaxy 30x30

stijlgroep 5 (zeer hard)

van 36.- ,

Manacor Beige
20x30cm, tijdloos design

van28.50 .

l
wie is de goedkoopste van het

Aanbieding geldig t/m 18 november a.s. of zolang de voorraad strekt

OnbeWist de poetste tegetspeciafist!

TEGELTOKO
WAND- EN VLOERTEGELS • BADMEUBELS

Meeleweg 18
Tel. 0529-484661

Vrijdag Koopavond

Geerdinksweg 297
Tel. 074-2916023
Dond. Koopavond

Middenweg 55
Tel. 0598-631455
Dond. Koopavond

M.LKingsingel 14
Tel. 0512-544725
Dond. Koopavond

Smidsstraat 2
Tel. 0575-555859

Vrijdag Koopavond

Vorden

Alles wat u wilt
weten staat op
onze website:

www.tegeltoko.nl

Fysio - fitness
fe/voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

Winterbanden
• veilig bij sneeuw en vorst
• ook bij regenweer geschikt
• door de speciale samenstelling van

het rubber heeft de winterband
meer grip op de weg

Informeer naar de mogelijkheden

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
Onze prijzen zijn altijd all-in
Slotsteeg 18, Hengelo Gld.

tJAMMJ *•**•«* Tel. 0575-462779AUT08ANDCH ooksavondsenop
zaterdag geopend

RlfTMAtt

autoschadespecialisten

Specialisten op het gebied van:

• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld

Tel. 0575-555535



naar dé

Dan is het zeker de moeite waard
eens een kijkje te nemen bij Record
Mode in Zutphen: hét van oudsher
bekende adres voor Oostenrijkse én
engelse herenkleding. Bovendien
hebben we ons gespecialiseerd in
vele soorten waxkleding en prettig
draagbare en sportieve outdoorkle-
ding. Dus tot ziens bij Record Mode.

Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!

WD-afdeling Vorden

De VVD afdeling Vorden nodigt u uit voor een openbare
vergadering. Hierin zal PvdA wethouder de heer van den
Boogaard, tevens voorzitter van de stuurgroep Vorden-
Hengelo-Steenderen (V.H.S.), de laatste informatie geven ten
aanzien van de gemeentelijke herindeling.

- Worden het er 3 of 5?
- Gaat het moeizaam of makkelijk?
- En halen we de gemeenteraadsverkiezingen van 2002?

Wij zien u graag tegemoet op 13 november a.s. bij Hotel
Bakker. De vergadering zal om 20.45 uur van start gaan.

Het Bestuur.

OPENINGSAANBIEDING

Seiko horloge

L

• titanium, bicolor
• dames- of herenmodel
•lichte of donkere
wijzerplaat

• van 699,- voor

599,-
Geldig t/m 15 november a.s.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

speciaalzaak in:
• brood en gebak

• belegde broodjes
• warme- en koude buffetten

• hapjes
• diverse salades, dagvers

Woensdag 8 november

open huis
van 17.00 tot 20.00 uur.

Vanaf donderdag 9 november geopend.

BAKKERIJ • HAPPERIJ

'de Motte'
Burg. Galleestraat 38 • Vorden

TOT ZIENS BIJ MIRJAM MEULENBROEK

Uitslag Kinderboekenweek 2000

Tekening:

Stripverhaal:

Bouwplaat:

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

Mirre Groot
Tijmer Vlogman
Sylvia Meulenbeek

Timmy van Lingen
Sharon Pellenberg
Marloes Wullink

Tessa Hendriks
Annelies Fernhout
Djorne Toebes

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Je kan je prijs ophalen bij:

Bruna ^^
Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden

bruna
DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Toneelvereniging Krato presenteert

"Boerenkool
met worst"

Geschreven door M. de Bildt.

Datum: 25 november
Locatie: Pannenkoek Restaurant Kranenburg.

Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open: 19.30 uur.
Entree volwassenen f 7,50.
Kinderent/m 14 jaar f 5,00.

Voor onze herenmodezaak zoeken we een
ervaren en flexibele

PARTTIME VERKOOPSTER
voor 8-10 uur per week

en vakantie-periodes (ook bouwvak)

Schriftelijke sollicitaties met C. V. en pasfoto naar

Lentferink mannenmode
Spalstraat 7-9
7255 AA Hengelo (G.)

Tel. 0575-461383 (na 19.00 uur: 0575- 464438)

Een prachtig handgetuft wollen karpet in twee teleurstellingen.
Afmeting 170 x 240 cm. Van ƒ 825,00 voor ƒ 599,00 € 271,37

LAMMERS
WOON

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon 0575-551421

Thema-avond
Woensdag 8 november 20.00 uur in het

Dorpscentrum:
'Kansen

In een grote plattelandsgemeente'

INBRAAKPREVENTIE

Laat u informeren.

Montage mogelijk.

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gtó.) - Tel. 0575-461220



Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor

Verpleging, Verzorging en Kraamzorg

BureaujThuiszorg
Oost-Nederland

In de intensieve thuiszorg hebben wij vacatures voor de nachtzorg
bij terminale cliënten. Wij zoeken met onmiddellijke ingang:

Verpleegkundigen n

Ziekenverzorgenden

Functie-eisen Wij zijn op zoek naar deskundige medewerkers,
die in het bezit zijn van de vereiste diploma's, ruime werkervaring
hebben, flexibel inzetbaar zijn en cliëntgericht willen werken.

Arbeidsvoorwaarden Voor bovengenoemde functies zijn vacatures
op oproepbasis of voor een vast dienstverband, in eerste instantie
voor bepaalde tijd. De salariëring is gekoppeld aan de functie-
inhoud. Daarnaast krijgt u een autokostenvergoeding.

Informatie Voor nadere informatie kunt u op maandag
13 november contact opnemen met mevrouw I. ten Brink,
telefoon (0314) 34 04 07.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar Bureau Thuiszorg
Oost-Nederland, Postbus 32, 7000 AA Doetinchem.

CHINEES-INDISCH
RESTAURANT

S.
"Azië"

Dorpsstraat 19 • Ruurlo
Tel. 0573-452645

24 + 25 november 2000
CULINAIRE

5-gangenmemi

f52,50 p.p.
Van tevoren reserveren s.v.p.

Openingstijden:
dinsdag van 16.00 tot 22.00 uur

overdige dagen van 12.00 tot 22.00 uur
(ook zon- en feestdagen)

Voor versterking van ons team
zoeken wij een:

ervaren
trekkerchauffeur

Onze voorkeur gaat uit naar
iemand met veel interesse voor
het loonwerk en enige kennis
van landbouwmechanisatie.

Sollicitaties binnen 3 weken
schriftelijk richten aan:

Loon- en grondverzetbedrijf

FA. GROOT ROESSINK
Theo en Gerlanda Zweverink

Heideweversweg 4a
7255 LV Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461701

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURLO
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

modekoopje
AKMOWORKS
herenpullovers
mt. M-XL norm. 49,95

l

week 45-00
aanbiedingen
geldig t/m
19 november

jacks
diverse
modellen
mt. 116-164
norm. v.a.
59,95 nu
alle maten:

HION
mode vior het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Worden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

VIJVERS enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

v.o.f.
c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j fs c n o o r s T e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

JSTEN
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-

sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan

eens kijken naar de

uitgebreide collectie

wandlijsten bij Harmsen

Vakschilders. Maatwerk

met of zonder ontsple-

geld glas. In goud of één

van de vele andere

kleuren. Statig van stijl

of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u

vindt steeds de juiste

omlijsting voor een

dierbare foto, fraaie

zeefdruk, fijn borduur-

werk of lang gekoes-

terd diploma. Wij

maken van uw trotse

bezit een sieraad aan

de wand!

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575464000

Kerstideeën-
show

Deze show is een inspiratiebron
voor een ieder, die zijn/haar huis
in decembersfeer wil brengen,

of om er gewoon van te
genieten! Allerlei materialen en
ondergronden zijn verwerkt tot

kerstbloemarrangementen.

Op donderdag 23 nov. van 9-18 uur;
vrijdag 24 nov., zaterdag 25 nov.
van 9-21 uur en zondag 26 nov.

van 10-16 uur
bent u van harte uitgenodigd.

Bloemsierkunst

DEVENTERWEG 25. LAREN
TEL. 0573-401285

De nieuwe
broeken van Dex!

zijn binnen.

Bij aankoop van een Dex!
broek krijg je een sportieve
rugzak cadeau. Koop je
meteen twee broeken dan
krijg je er ook nog een origi-
nele cap bij (t.w.v. f 34,95).

Op=op, dus haast je naar
jouw Dex-dealer.

Jouw officiële Dexl-dealer:

uth/efnmode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon 0575-526080
Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

Grote interne verbouwing!
De bouwvakkers zijn druk bezig met het aanpassen van de toonzalen.

Om ruimte te creëren gaan wij een gedeelte van de collectie opruimen!

ELEMENTEN-
BANKSTELLEN

diverse stoffen,
WAND

donker eiken

1498
2495

1998

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen [.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M l N K M A A K T H £ T M O O l € R B / u T H U



Ecotrans-Free-wheel op zoek naar nieuwe sponsor: Lindon bij
Ambitieuze plannen schaatsploeg Langeler Mode

Op de foto van links naar rechts: ploegleider Martien Pater, Yasmin van Benthem, Han Donderwinkel, Martin
Rietman, Arjan Mombarg en Erwin Tiemens.

De leden van de Achterhoekse
schaatsploeg Ecotrans-Free-
wheel hebben dit seizoen een
extra reden om voorin mee te
rijden in de wedstrijden. Ze
moeten namelijk hun visite-
kaartje afgeven aan het be-
drijfsleven in deze regio omdat
aan het eind van het seizoen
hoofdsponsor Ecotrans uit Zel-
hem stopt met het sponsoren
van de ploeg. Voordat in het
voorjaar het nieuwe skeelersei-
zoen begint moet de nieuwe
sponsor gevonden zijn.

Vrijdagavond vond in Vorden de
officiële presentatie plaats van de
schaatsploeg van Ecotrans-Free-
wheel. De presentatie was tevens
de start van het nieuwe schaatssei-
zoen van de winkel van Free-wheel
aan de Zutphenseweg 8. Ploeglei-
der Martien Pater - de eigenaar van
Freewheel - had voor deze gele
genheid een speciale tent laten
neerzetten waar een persconferen-
tie werd gehouden en de leden
van de schaatsploeg vertelden over
hun ambities dit seizoen. Belang-
rijkste onderwerp van gesprek was
toch wel de toekomst van het
team. "De ploeg is de afgelopen ja-
ren enorm gegroeid", zei ploeglei-
der Martien Pater. "Maar willen we
nog verder komen dan zijn er
meer middelen nodig. Dit geld zal
onder andere worden ingezet om
de schaatsers minder te laten wer-
ken en meer te laten trainen. We
willen de zaken dus nog professio-
neler aanpakken".
Heel even leek het erop dat de
ploeg het dit schaatsseizoen zon-
der Vordenaar Arjan Mombarg

zou moeten doen. Deze werd na-
melijk door drie ploegen gepolst
met de vraag of hij bij hun wilde
komen schaatsen. Het aanbod van
de ploeg van Scheffer was daarbij
nog het meest concreet. Mede
door een extra financiële inspan-
ning van cosponsor Indoor Sport
Vorden kon Arjan Mombarg voor
de ploeg behouden blijven. Maar
het mag duidelijk zijn dat de ploeg
het komend seizoen meer finan-
ciële armslag nodig heeft. Voor
hoofdsponsor Ecotrans uit Zelhem
was na vijfjaar de koek op. "Wij
zijn een klein transportbedrijf',
zei directeur Bennie Wisselink af-
gelopen vrijdagavond. "Op een ge
geven moment moet je een keer
afhaken".

Om de ambitieuze plannen die
het team heeft waar te kunnen
maken is er op jaarbasis 50.000
gulden nodig. De komende maan-
den gaat Martien Pater dan ook ac-
tief op zoek naar een nieuwe
hoofdsponsor. Hij richt zich daar-
bij op het bedrijfsleven in Oost-Ne
derland. Hiervoor is een speciale
presentatiemap gemaakt. Het is de
bedoeling dat Freewheel als sub-
sponsor blijft optreden. "Verder
zijn we nog op zoek naar een aan-
tal sub- en cosponsors". Martien
Pater denkt daarbij bijvoorbeeld
aan een autodealer die één of
meerdere leaseauto's ter beschik-
king stelt. "Arjan Mombarg rijdt
op jaarbasis voor zijn wedstrijden
zo'n 15.000 kilometer. Het zou
heel mooi zijn als we bijvoorbeeld
een leaseauto kunnen krijgen in
ruil voor de naam van de subspon-
sor op de zijkant van de wagen".

AMBITIES
Tot slot de ambities van de vijf
ploegleden. Vordenaar Arjan Mom-
barg heeft het skeelerseizoen nog
flink in de benen zitten en be
perkt zich de komende weken tot
het uitrijden van de A-marathon.
Zijn ambitie voor dit schaatssei-
zoen? "Jan Maarten Heideman ver-
slaan!", grapte de altijd vrolijke Ar-
jan Mombarg. Het is geen geheim
dat Arjan Mombarg het beste tot
zijn recht komt op natuurijs.
"Wacht maar tot het gaat vriezen",
zei hij dan ook. Martin Rietman
uit Wichmond rijdt dit jaar voor
het eerst met de B-rijders mee.
"Mijn doel is om 75 procent van de
wedstrijden uit te rijden. Op die
manier behoud ik mijn licentie en
mag ik ook volgend jaar weer bij
de B-rijders uitkomen".

Voor Han Donderwinkel uit Brum-
men is dit het eerste jaar in het A-
peloton. "De snelheid is enorm.
Het gaat erg hard", aldus Donder-
winkel. Zijn doel is dan ook het
uitrijden van de wedstrijden.
"Maar tot nu toe wil dat nog niet
zo lukken".

A-rijder Erwin Tiemens: "Mijn doel
is om gewoon elk jaar weer sneller
te rijden. Dan ben ik tevreden".
Yasmin van Benthem rijdt haar
marathonrondjes bij de dames. Ze
probeert dit jaar bij de eerste acht
te komen. "Bij de eerste vijf zou
wel erg moeilijk worden". Alles bij
elkaar zullen de vijf leden van Eco-
trans-Free-wheel dus hun beste
beentje - lees schaats - voorzetten
op zoek naar een nieuwe hoofd-
sponsor voor het volgend seizoen.

Op dit moment vind je een uit-
gebreide collectie van sweat-
shirts van Lindon in de winkels.

Het sweatshirt is verkrijgbaar in
twee modellen: een klassieke uit-
voering met pocket effect en een
iets meer jonger, korter model.
De kleurenrange wordt gedomi-
neerd door de nieuwe voorj aars-
tinten als lime, oranje, pink en

olijf en de klassieke kleuren rood
en zwart.

Je hebt ook de mogelijkheid om
een sweatshirt te winnen wanneer
je meedoet aan de Lindon wed-
strijd. In iedere winkel zijn name
lijk'3 sweatshirts te winnen; dus
kom langs en doe mee.

Mode Langeler, Hengelo (Gld.).

Expositie
Zondagmiddag 5 november is
in de Galerie van Agnes Raben
aan de Nieuwstad 2 de expositie
geopend van Helen Sieger uit
Zevenaar, Aimee Rhemrec uit
Nijmegen en Joke Gal l m a n uit
Terwolde. De expositie duurt
tot en met 14 januari 2001 en is
op donderdag t/m zondag ge-
opend.

Helen Sieger (gouaches en ge-
mengde techniek) werkt voorna-
melijk met gouache. Haar werken
zijn meestal kleurrijk en de kleu-
ren intens. Soms abstract, maar
meestal figuratief. Haar portret-
ten, mens- en dierfiguren en land-
schappen, zijn nooit realistisch.
Helen Sieger schildert altijd zon-
der vooropgezet plan.

Haar meisjesnaam, White, duidt
op een niet nederlands verleden.
Zij werd geboren in New York. Na
de middelbare school was zij on-
der meer werkzaam in New Mexi-
co waar zij tussen de Indianen
woonde. Op gegeven moment, na
haar scheiding, kreeg zij de kans
om in Nederland gedurende 12
maanden een studie te volgen.
Zij volgde een cursus beeldhou-
wen. In die tijd (1950) trouwde zij
met de Amsterdamse schilder Fred
Sieger, waardoor zij permanent in
Nederland bleef wonen. Zij boet-
seerde voornamelijk kinderpor-
tretten. In 1952 werd haar man be-
noemd als docent aan de kunst-
academie in Velp. Vorig jaar over-
leed hij op 100 jarige leeftijd.
Aimee Rhemref exposeert sie-
raden. Hij werd in 1944 in Den

Haag geboren. In 1963 volgde hij
een opleiding te Arnhem afdeling
edelsmeden. In de periode 1974-
1979 was hij werkzaam als kreatief
therapeut op Werkenrode/ De Lage
Horst in Groebeek. Vanaf 1983 tot
heden is hij docent edelsmeden
aan de Vrije Akademie "De Lin-
denberg" te Nijmegen.

De laatste jaren maakt Aimee
Rhemrev kleine collecties sieraden
rond een bepaald thema, ontleend
aan bijvoorbeeld de architektuur,
natuur of literatuur, waarbij hij
het liefst verschillende soorten
materialen in een sieraad ge-
bruikt, bijvoorbeeld zowel zilver of
goud las koper, hout, klei, klei, alu-
minium, kuststof en bladgoud.

Joke Gallman, geboren in 1945,
volgde aan de Akademie voor Beel-
dende Kunst in Arnhem de oplei-
ding Vormgeving in metaal. Zij
houdt zich hoofdzakelijk bezig
met het ontwerpen van draagbare
objecten en/of sieraden. In het
vroegere werk vormden cirkels en
vierkanten de basisvorm. Zij gaat
meestal uit van geometrisch in-
dentieke vormen. Essentieel is de
manier van buigen, draaien en
schuiven zodat een nieuwe vorm
ontstaat.

Op dit moment maakt zij alleen
nog maar unica en die bestaan uit
kleine series met eenzelfde ge-
dachte en uitgangspunt. Haar in-
spiratiebron is de natuur. Haar
materiaal waarvan haar werk is ge
maakt, is goud, zilver, ijzer, mes-
sing, koper en bladgoud.

1900 gulden Welfare
De bazar van de Welfare Vor-
den, welke in "De Wehme" werd
gehouden, heeft ruim 1900 gul-
den opgebracht. Een opbrengst
die de organisatie op voorhand
niet had verwacht.

Voor deze bazar hadden bewoners
van "De Wehme" in samenwer-
king met de Welfare een drukke
tijd achter de rug.

Sokken, truien, tafelkleden, wan-
ten, noem maar op. Producten die
de dames zelf in hun vrije tijd had-
den gemaakt, werden goed ver-
kocht.
De opbrengst van de bazar zal wor-
den aangewend om nieuwe mate
rialen te kopen. Tevens worden er
voor de medewerkers jaarlijks
twee gezellige middagen georgani-
seerd.

Amnesty
De werkgroep van de afdeling
Vorden van Amnesty Interna-
tional organiseert dit keer een
schrijfsessie naar onder meer
de regering van India. Het gaat
om een lot van de vijftienjarige
scholier Yumlembam Sana-
inacha, die 2,5 jaar geleden
werd gearresteerd door het In-
diase leger.

Het leger beweert dat hij uit de ge
vangenis is ontsnapt, maar oogge
tuigen, onder wie zijn mede-ge
vangenen, stellen dat hij naar een
ander kamp is gebracht waar hij
zou zijn gemarteld. De arrestatie
en verdwijning van Yumlembam
leidde in februari 1998 tot felle
protesten onder de bevolking van
de deelstaat Manipur. Hoewel er
vijf onderzoeken werden inge-

steld, leidde een ervan tot maatre
gelen tegen de verantwoordelij-
ken.

Amnesty vreest dat de indiase re
gering en het leger proberen te
verhinderen dat het recht zijn be
loop heeft. Uit in april 1999 gepu-
bliceerde onderzoekresultaten,
bleek dat het leger onvoldoende
bewijzen had dat Yumlembam in-
derdaad ontsnapt was. Ook zat de
Indiase regering de overheid van
Manipur in de weg toen deze in
maart 1998 een onderzoek wilde
instellen. De Indiase regering
wordt gevraagd een onafhankelijk
en onpartijdig onderzoek uit te
voeren. Gevraagd wordt om publi-
catie van de onderzoeksresultaten
en berechting van de verantwoor-
delijken.

Grafisch werk van
Louis Radstaak in
bibliotheek
Zaterdagmiddag 11 november
wordt in de galerie van de Vor-
dense bibliotheek een tentoon-
stelling "grafisch werk" van dhr.
Radstaak worden geopend. Dit
gebeurt door vormgever dhr.
Coolsma, die tevens een inlei-
ding tot het werk zal houden.

Dhr. Radstaak is werkzaam als
zelfstandig illustrator en sinds
1981 grafisch ontwerper in Lo-
chem. Het uit deze tijd stammen-
de contact met de bibliotheek in
Vorden, heeft nu geleid tot het sa-
menstellen van een expositie. De
illustraties en ontwerpen zijn on-

der de noemer "grafisch werk" ge
bracht, hetgeen aangeeft dat het
om drukwerk gaat.

Het is dus allemaal ooit al eens
eerder te zien geweest als werk
voor personen, bedrijven en instel-
lingen waaronder NRC Handels-
blad, PTT, Elsevier, Wolters- Noord-
hoff, Kluwer, Samsom, Thieme,
Meulenhoff, Intermediair e.d. In
de galerie is hieruit een selectie te
zien, waaronder de originelen van
sommige werken uit de jaren '80
en prints uit het digitale tijdper er-
na. De tentoonstelling duurt tot
en met 9 december.

Sprekende takken,
huilende blaadjes
Inspiratie en groene vingers zijn no-
dig als men begint met symbolisch
bloemschikken. Voor de een een hob-
by, voor de ander een manier om een
emotie te beleven. In de kerken in Vor-
den-Wichmond en Vierakker wordt
er al veel meegedaan. Om meer men-
sen in de gelegenheid te stellen ken-
nis te maken met liturgisch bloem-
schikken organiseert de Commissie
Vorming en Toerusting 2 avonden
met mevr. J. Ruiterkamp-Klein Leb-
bink uit Bathmen. De Ie avond: 9 nov.
djn.v. dia's en een lezing. De 2e
avond: 16 nov. zelf aan de slag. De
avonden kunnen afzonderlijk be
zocht worden. Als men alleen de
praktijkavond wil bijwonen dan voor-
af graag even opgeven, tel. 553635. De
avonden worden gehouden in het
Achterhuus, gebouw achter de Geref.
kerk, aan de Zutphenseweg 11.

m



SUPER DE BOER SCHOLTEN
A L T I J D O P Z O E K N A A R H E T B E S T E

Gevraagd

groentechef m/v
In onze geweldige vers supermarkt hebben wij
plaats voor een Chef AGF m/v.

Voelt u zich geroepen om deze AGF-afd.
(Speerpunt) te runnen, neem dan voor verdere
inlichtingen contact op met dhr. J. Scholten of
dhr. L. Rinders.

SUPER DE BOER S C H O I N
A L T I J D O P Z O E K N A A R H E T B E S T E

Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 17 93, fax (0575) 46 19 80, E-mail super-scholten@tref.nl

Geestelijke Volksgezondheid en
HersenstLchting zoeken collectanten
Wellicht zijn de namen van Hersenstichting Nederland en het Natio-
naal Fonds Geestelijke Volksgezondheid bekend. Zij zetten zich samen
in voor mensen met hersen en psychische aandoeningen in de meest
brede zin. Dit doen zij onder andere door onderzoek en projecten te
financieren, voorlichting te geven, patiëntenverenigingen te onder-
steunen en deskundigheid te bevorderen. Hiermee zijn 3 miljoen Ne
derlanders met een hersen of psychische aandoening geholpen.
Een groot deel van de financiële middelen is afkomstig uit de jaar-
lijkse collecte en hiervoor zijn de beide instellingen op zoek naar col-
lecteorganisatoren en collectanten. Wanneer er een paar uurtjes per
jaar (dit is echt een paar uurtjes per jaar) over zijn om zich daarmee
in te zetten voor deze medemensen, wordt verzocht te reageren via
Ine Wbudstra, telefoon 0314-391569. Alvast bedankt namens 3 miljoen
Nederlanders.

DUZ° GROOTS IN MODE, KLEIN IN PRIJS
Fashion opge|et opge|et opge|et

Deze week (van 8-111/m 15-11) speciale aanbiedingen.
Alleen bij inlevering van deze advertentie!

* HerenWOrkerS o.a. Life-llne, geen 39.95 maar

* Heren 5 pocketbroeken spijkerbroekmodel

* HerenblOUSen geen 2 voor SO?° maar 2 voor 4O?°

* Dames stretchbroeken met omslag Of spiit

* Bijpassende tops Of T-ShiftS lange mouw, vanaf

* Dames stretchspijkerbroeken nu

* Spijkerbroeken basiclife 30 t/m 42,3 voor 1OO?°

En veel meer dames-, heren- en kinderkleding
voor superlage prijzen

Tevens zijn wij op zoek naar een verkoopster voor 20-30 uur per week.
(Bij belangstelling vragen naarJeroen, aanwezig ma. t/m do. 15-18 uur).

Duzo Fashion
Zutphenseweg 1 a • Vorden • Telefoon 0575-555951

Restaurant

De Tuinkamer

Na het succes van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer een uitgebreid

WILDBUFFET
(voor-, hoofd- en nagerechten)

voor fijnproevers.

Op zondag 26 november bent u welkom vanaf 16.00 uur
voor een drankje bij de open haard.

Om 17.00 uur zal het buffet worden geopend.
Prijs buffet: Hfl. 58,50 per persoon. Alleen op reservering.

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

(leerling)

i

dit leest.
belt nu: (0573) 25 14 21
Het enthousiaste team met vakmensen in onze
ambachtelijke keurslagerij willen wij graag uitbreiden
met een gemotiveerde slager en leerling slager.
Interesse in deze leuke full-time job, bel dan naar
Jan van der Neer voor een vrijblijvend gesprek.

Keurslager f
Jan v/d Neer

Walderstraat 34

7241 BJ Lochem

Tel. (0573) 25 14 21

VAKOCCASIONS
Alfa Romeo 155
Alfa Romeo GTV
Audi 80 Quattro
Fiat Cinquecento
Fiat Tempra
Fiat Tipo
Fiat Tipo
Fiat Tipo Automaat
Fiat Tipo DGT
Fiat Tipo Diesel
Fiat Polski 600
Fiat Uno 45 I.E
Ford Escort 1.4
Hyundai-Coupe 2.0
Lancia Delta GT I.E
Lancia Dedra Turbo-Diesel
Mazda 323
Nissan Micra 5-speed
Nissan Sunny
Opel Kadett GSI
Peugeot 404 Coupe Oldtimer
Renault 19 GTS
Renault Laguna 2.2 Diesel
Rover 825 Automaat
Sabaru Vivio G.L.I.
Volkswagen Vento CL LPG
Volkswagen LT 35 Camper
Volvo 850 GLT
Volvo 940 GL LPG
Motorboot Glastron

VAKGARAGE R -wj

H»»CH

ZÓ STERK!

1993
1981
1994
1992
1992
1991
1995
1993
1991
1989
1992
1990
1991
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1992
1994
1989
1988
1987
1991
1967
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1993
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Zwart
Rood
Zwart
Wit
Groen
Donker
Rood
Donker
Donker
Donker
Rood
Donker
Wit
Rood
Donker
Donker
Wit
Grijs
Wit
Zwart
Wit
Rood
Donker
Donker
Grijs
Donker
Wit
Zwart
Donker

-rood

-rood
grijs
blauw

-blauw

blauw
groen

groen
groen

-blauw

-rood

Ruurloseweg 50
7255 DJ Hengelo (Gld.)
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Showroom
Slaapkamers
Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm van 2995,- ik 11 i -1QQC

Slechts 1750.- als u ook bodems en matrassen
koopt

Stalen slaapkamer in roestbruin
incl. 2 nachttafels 160-200 cm

van 1.495,- NU 995,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. nachtkasten met matglazen lades
180-200 cm van 1895,- k 11 \ *1'3QC

Slechts 1000,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Massief mahoniehouten ledikant
180-200 cm

van 2195, NU 1.795,-

Massief grenen slaapkamer
incl. 2 nachtkasten 180-200 cm

2395,- NU 1.795,-van L.

Jan des Bouvrie Basket slaapkamer
in kersen
met nachtkasten en verlichting,
180-200 cm van 5650,- iy11 i OQQC

Slechts 3650,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Rieten ledikant in Italiaans
design 180-200 cm

van 3.170,- voor 1.995,-

Stalen ledikant
antiek-romantische look , incl. spiraal,
140 of 160-200 cm iyi1 i 7QC

Slechts 650.- als u ook matras(sen) koopt

Diverse ombouwen/ledikanten
zwart, wit of in vuren

van 500,- tot 750,-
Boxsprings
Zevenslaper Boxspring de luxe met nachtkasten,
toiletmeubel, hoofdbord en voetborden
180-200 cm niet 8980,- maar

slechts 2995,-
Elektrisch verstelbare
boxspringcombinatie
nek, rug, voet- en kniegedeelte elektrisch + nachtta-
fels + halogeenverlichting, hoofd- en voetborden.
180-200 cm van 10280,-

NU slechts 6900,-

auping
Aile Auping shownoommodelfen
(o.a. Royal, Auronde en Next)

1 -persoons ledikanten
Stalen toogledikant
met houtaccenten, M l l
incl. spiraal, 90-200 cm IN U

Zwart MDF ledikant
90-200 cm

Uerbouuimgs
leeguerkoop

Bedshop De Duif
Om ruimte te maken uoor de Ingrijpende
uertouwing uan ons Interieur houden
uilj een spectaculaire ieeguerkoop met
super lage prijzen. Dus kom profiteren
bij Bedshop De Duif.
Meubelen en matrassen wordtin gratis thuisbezorgd.

Hon

<\0tot50°l

:0 tot 50% korting
Plaids
100% wollen plaid in effen en geruit, diverse kleu-
ren, afmeting 130/170 van 99,- voor 69,-

Spreien/Grand-
Foulards
Vele kleuren, 100% katoen in wafelstructuur
230/230 cm van 179,- NU 79,95
260/230 cm van 189,- NU 99,-
280/230 cm van 209,- NU 119,-

Dekens
Restanten dekens zowel synthetisch als wol

20 tot 40% korting

Kussens
Luxorel kussen
met synthetische bolletjes van 59,95 per stuk

NU 2 voor 79,95
Neksteunkussen
met latex+comforel van 149,- Kil l OQ

30% donskussen

NU 99,-
Hoofdkussen
met eendenveertjes van 69,95 per stuk

NU 2 voor 89,-
Synthetisch kussen
met hollow fibervulling van 29,95 per stuk

NU 2 voor 39,-
Kapok kussen
Satijnen tijk met kapok vulling

Mll Svan 89,- NU 59,-

Treco linnenkas

NU 1750,-
Sta'lman linnenkast

NU 1750,-
Cottage linnenkast

NU1995,-
Stallrnan linnenkast

n, 4 voüwc

NU2495,-

Alle andere linnenkasten

20% korting

incl. set laden nu 350,
NU 275,- Showroommatrassen

Merken: Auping, Pullman, Norma, Dormiente,
Eastborn en Hamaso
Soorten: Pocketvering, latex, natuurrubber, binnen-
vering, combispnng, vertragend schuim

NU slechts 699, 20 tot 50% korting

Ruimtebesparende
bedden
Vouwbed met wielen
automatisch uitklapbare poten incl. matras
90-200 cm van 379,- ik 11 i ^"TQ

Beuken vouwbed

80-200 cm van 699- NU 599,-

Geloogd grenen stapelbed
makkelijk te vermaken tot 2x 1-persoons ledikanten,

NU 795,-
Wit sta Ie n onderschuifcombinatie
incl. 2 polyeter SG40 matrassen,

80-190 cm NU 1.095,-

Vanaf 450,-

Hoeslahens/lakens
Laken sets van Dijck effen gekleurd
1-persoons van 109,95 NU 39,95
Lits-jumeaux van 144,95 NU 59,95

Cinderella lakens in diverse kleuren
(1-persoons, 2-persoons en lits-jumeaux)

met 20% korting

Jersey hoeslakens
Topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200 van 24,95 NU 1 7,95
90/220 van 27,95 NU 19,95
140/200 van 34,95 NU 27,95
160/180x200 van 44,95 NU 37,95
190/220 van 54,95 NU 47,95

Katoen-satijnen hoeslakens
90/200 van 69,95 NU 34,95
140/200 van 99,95 NU 44,95
160/200 van 119,95 NU 49,95
180/200 van 139,95 NU 59,95

Van Dijck Perkal katoenen
hoeslakens
80/200 van 44,95 NU 24,95
90/200 van 49,95 NU 29,95
90/210-220 van 54,95 NU 29,95
140/200 van 64,95 NU 39,95
160/200 van 74,95 NU 39,95
180/200 van 84,95 NU 44,95
200/200 van 94,95 NU 44,95

Badgoed
Diverse baddoeken
60/110 cm

NU 2 voor 25,-
Bijpassende washandjes NU 3,50

Washandjes
diverse kleuren ...... .- ~

NU 4 voor 10,-
G astendoekjes

'" vanaf 6,95 p.st.

Alle bekende merken
dekbedsets duizenden stuks

vanaf 29,-
vanaf 49, ~
vanaf 59,-

vanaf 29,95

Keuken
Keukensets
(keukendoek + theedoek) Elias,
DDDDD en Jorzolino van 14,95

NU 9,95
Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 3,95 per stuk

NU 4 voor 10,-
Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

NU 5,95

Strandlahens
vanaf 29,95

Restanten strandlakens

Badjassen
(ca 250 stuks) met kortingen van

20 tot 50%
Badmatten
groen, blauw, of grijs van 69,- NU 39,-
Bijpassende toiletmatten van 39,- NU 29,-

Restanten badmatten 20 tot 50%
korting

Auping Tondo toogledikanten
antraciet, donkerblauw en bordeauxrood
90-200 cm van 825,- , incl. aupingspiraal

Stretch moltonhoeslakens
1-persoons van 39,50
2-persoons van 54,95
Lits-jumeaux van 57,95
Moltonslopen 60/70
2 stuks van 34,95

Tafelgoed
Grote partij ronde, vierkante en rechthoekige tafel-
kleden en dekservetten. Effen en gedessineerd

NU 29,95 20 tot 80% korting.

NU 29,95
NU 44,95
NU 47,95

vanaf 14,95 per stuk

ieuupstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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