
Woensdag 11 november 1998
60e jaargang no. 35

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 554040
Telefax (0575) 551086 Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Postgiro nr. 120 58 67

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 55 1010, Lid NNP

Overname van advertenties en berichten is verboden

Blije gezichten bij opening
sportlokaal in Kranenburg Weekenddiensten

Zaterdagmiddag werd in aanwezig-
heid van Burgemeester Kamerling en
wethouder Boogaard het nieuwe
sportlokaal in de Kranenburg in ge-
bruik genomen. Een sportlokaal aan
de achterzijde van de school "De
Kraanvogel". Vanwege het feit dat "De
Kraanvogel" gezien het aantal leerlin-
gen er een vierde leslokaal bij mocht
hebben werd van het voormalige
gymlokaal een leslokaal gemaakt en
was zodoende de weg vrij voor een
apart sportlokaal.

Wethouder H. Boogaard die namens het
gemeentebestuur het woord voerde,
noemde het nieuwe sportlokaal een aan-
winst voor de kleine kern Kranenburg.
En speciaal een aanwinst met het oog op
de toekomst voor de school "De
Kraanvogel". "Het komt de leefbaarheid
op de Kranenburg ten goede", aldus
Boogaard die vervolgens symbolisch vier
ballen aanbood.

De officiële opening, het doorknippen
van een lint, geschiedde door mevrouw
Aartsen- den Harder, die destijds als wet-
houder nauw bij de voorbereiding na-
mens de gemeente Vorden betrokken
was. Zij werd bij de opening geassisteerd
door Wim Gudde, directeur van 'De
Kraanvogel'.

De laatste aanwijzi-
gingen voor de ont-
hulling van MR. X
De spanning stijgt, ook bij de klei-
ne groep leden van de Deurdreajers
die de identiteit van MR. X kennen.
Want wie kent de identiteit van
MR.X?
Hier volgen de laatste aanwijzigin-
gen.
7. Hij tapt geregeld uit een vaatje
8. Eindelijk een "normale" Prins?
9. Er zijn meer vrouwen dan man-

nen in zijn leven

Wanneer U wilt weten of U de juist
oplossing hebt gevonden of dat U
nieuwsgierig bent wie MR. X nu
werkelijk is, kom dan zaterdag-
avond naar resedentie De Herberg
alwaar de nieuwe Prin aan U wordt
voorgesteld en hij de cryptische
aanwijzigingen zal uitleggen.

Gudde de man op wiens initiatief de 'de
zaak' ter hand werd genomen. Hij maak-
te deze middag van de gelegenheid ge
bruik om 'het financiële plaatje' rondom
de totstandkoming van het sportlokaal,
toe te

Jan Lucassen, voorzitter van Kranen-
burgs Belang, toonde zich uiteraard ook
verheugd met deze aanwinst voor het
buurtschap Kranenburg en de school 'De
Kraan^el'. Hij deed nog wel een beroep
op heWfemeentebestuur alles in het
werk te stellen voor meer woningbouw
in de Kranenburg! Eveneens van belang
voor 'De Kraanvogel'.

Jan Kieskamp sprak deze middag met
twee petten op. De eerste pet behoorde
bij het voorzitterschap van de oudercom-
missie van 'De Kraanvogel'. Hij bracht de
leiding van de school dank voor de pri-
ma organisatie van afgelopen donderdag
toen het sportlokaal reeds door de
schoolkinderen in gebruik werd geno-
men. Dat gebeurde middels een jeugd-
circus waaraan de scholieren met onder-
steuning van het Kunst Collectief EDU-
art meewerkten.
Als voorzitter van Ratti was Kieskamp
happy met het feit dat de Ratti jeugd ook
van het sportlokaal gebruik mag maken.
Het sportlokaal heeft namelijk een mul-
tifunctionele bestemming gekregen.

Bennie Rondeel, de hoofdaannemer stak
een pluim op de hoed van de 200 vrijwil-
ligers die op enigerlei wijze een steentje
aan de bouw hebben bijgedragen.
"Zonder deze hulp was het sportlokaal in
deze eeuw niet gerealiseerd", zo grapte
hij. Gerrit Barink sprak namens de buur-
man, de Vordense Touwtrekvereniging,
die haar accommodatie een paar kilome-
ter verderop richting Ruurlo heeft. "De
schooljeugd maakt weieens van onze ac-
comodatie gebruik, dus hopen wij als
touwtrekkers in de toekomst van het
sportlokaal gebruik te mogen maken", zo
sprak Barink.

Truus van Ginkel, voorzitter van het
schoolbestuur en Wim Gudde, directeur
van de school, bedankten de sprekers
voor hun woorden en voor de cadeaus en
bloemen die men deze middag in ont-
vangst mocht nemen. Zaterdagavond
was er in café restaurant Eykelkamp een
gezellige avond voor alle vrijwilligers die
bij de bouw van het sportlokaal betrok-
ken waren.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 nov. 10.00 uur ds. M. Beitier. Bediening
van de H. Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 nov. 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 nov. 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur CA. de Graaf, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 14 nov. 18.30 uur eucharisitieviering.
Zondag 15 nov. 10.00 uur eucharisitieviering.

R.K.kerkVierakker
Zaterdag 14 nov. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 15 nov. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
15-16 nov.: pastoor E. Lammers, Hengelo Gld. Tel.:
(0575)461275.

Huisarts 14-15 nov.:dr. Dagevos, het Vaarwerk l.
Tel. 552432. Alleen voor dringende gevallen is er
op zaterdag en zondag spreekuur van
09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt
dan opbellen (zonder afspraak) komen of een
dringende visite |^vragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze J|^Pekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
14-15 nov.: W.F. Haccou, Vorden Tel. (0575) 551908.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur^^

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

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

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

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

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)4413 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel
Schoolstraat l la. Onderhoudsklachten en tech-
nische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, al-
leen telefonisch (0314) 626140. Overige zaken op
afspraak. Tel. (0314) 62 61 26.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
090O-8806 (20ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden
Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575)552749.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur. vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. Geopend maandag t/m
vrijdag van 09.00-12.00 uur.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je infojaanvraag ma. t/m vr. van 09.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen en voor chronisch zieken) info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.
Dagopvang vijf dagen per week van 09.30-16.00
uur. Info/aanvraag bij de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel.
553405.
Vrijwilligerswerk bij de SWOV of De Wehme: in-
fo/opgave bij de SWOV, tel. 553405



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

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

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

• Noteer vast in uw agen-
da! Vrijdag 20 nov. 14.30 -
19.00 uur Wereldwinkel-
cadeaubeurs in het Stam-
pertje. Met lootjes voor een
verrassingspakket en een
prijsvraag voor de kinderen.

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

• Lief binkje (5), woont in bui-
tengebied, gaat naar school in
Warnsveld en is erg makkelijk
in de omgang, zoekt schat van
een oppas (met auto). Voor 1
ó 2 dagen per week + soms
ook 's avonds. Tel. (0575) 43
1525

• Zaterdag en zondag vo-
gelshow De Vogelvriend in
het Dorpscentrum Vorden

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

• Meer dan 200 vogels zien
op zaterdag van 10.00-20.00
uur en zondag van 10.00-
17.00 uur

• Zondag 15 november a.s.
grote bingo, aanvang 19.30
uur. Café d'Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• Tijdelijk te huur: gem.
woonruimte in buitengebied
Vorden. Tel. 55 66 80

• Jong werkend stel zoekt:
woonruimte in Vorden of om-
geving. Tel. 06-50261232

• Koude winter, warme
chocolademelk! Mmm . . .
Met cacao van de Wereld-
winkel natuurlijk. Van 2,98
voor 2,49

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

• Vogels kijken doe je dit
weekend in het Dorpscentrum
te Vorden

• Te koop: onbespoten
aardappelen, wortelen, biet-
jes en kool. Groot Jebbink,
ür.deseweg 18a, Vorden, tel.
55 64 82

SINT
AANBIEDINGEN

Keuze uit ruim 30 soorten
VLAAIEN vtgs. Limburgs recept
dtortt-arm en... goed «oer 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon
een korting van de Sint van

F 2,50
i op uw «laai naar keuzeU _ __ _ J

Roomboter-amandel
speculaasstaven

Wie zoet is krijgt lekkers...
wie het serveert krijgt complimentjes

voor maar F 4,95

Het is vroeg donker en eenieder verlangt naar
een beetje warmte en gezelligheid

de strijd van 'strooi eens wat lekkers' is er weer.
Volop keuze uit dik, groot en klein speculaas,
marsepein en boterstaven en... deze week de

pepernotenbol
voor F 3,50

en de pepernoten juniorvlaai
F8.50

Zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Bij aankoop van een rookworst
een pond zuurkool gratis

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f ljp~ per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Grill worst 3 soorten

Per stuk vijf gulden
Ontbijtspek

100 gram I l j

ZATERDAG DIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f

WEEKENDAANBIEDING

Karbonades
5 halen 4 betalen

Fricandeau
500 gram f 5,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4j98

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL

4 Hamburgers +
4 Zigeuner gehakt-

schnitzels

samen

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

O Hedera in terracotta pot 4,95

O Strokransen 3 voor 4,95

O Vossebessen 3 voor 9,95
O Hang assortiment
O Verse snijbloemen 2 bossen 9,95

DE VALEWEIDE bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Aanbiedingen
maandag 9 november t/m zaterdag 14 november |

handappels
Elstar

1."per kilo

PANKLARE

ANDIJVIE

198
•

NIEUW
menu v/d week

Rode kool met appeltjes
+

Aardappelpuree met hachee
+

Druivenplukkers compote

Super mooie
Sperziebonen

299•

Florida
Rode grape fruit

10 stuks 6."

Royal nassau
Clementines

15 grote 4."

®$?

'Omdat het verser is'
Zulphenseweg IA • leidtoon (0575) 55 18 85

COX ORAN6E PIPPIN
2 kilo

98
heerlijke malse

SNIJBONEN
500 gram 298
voor de hete bliksem...

DIJKMANSZOET APPELEN
2 kilo 398
blank

WITLOF
heel kilo

98
alle aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 11 t/m zaterdag 14 november

Feestpakketten '98

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

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

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

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



Hierbij willen wij iedereen die,
in welke vorm dan ook, ons
25-jarige huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, hartelijk dank
zeggen.

Annie en Henk
Ruiterkamp

'de Bessekamp'
Lindeseweg 26, Vorden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

MINIGRAVER
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575)4311 11

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Jij klein mens, was onze wens.

Een dochter
Lisa

1 november 1998, 14.50 uur, 3340 gram, 50 cm.

Michel & Nanna Sueters

Kervelseweg 12, 7255 BG Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 45 93

Wim Harenberg en Annet ten Pas

gaan trouwen op vrijdag 20 novem-
ber 1998.

We treden in het huwelijk om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening volgt om
11.30 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Steenderen.

De receptie is van 16.30 tot 18.00 uur
bij 'Den Bremer', Zutphen-Emmerik-
seweg 37 te Toldijk.

Ons adres blijft:
'De Brandsenberg'
Schooldijk 4, 7223 KM Baak

Op maandag 30 november a.s. zijn
wij 25 jaar getrouwd.

Johnny Wiegerinck
en

Jet Wiegerinck-Woltering

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie v^^15.00 tot 17.00 uur in zaal
De Luife^Borpsstraat 11 te Ruurlo.

Ons adres:
Kleine Wiersse 4
7261 ME Ruurlo

't Kan niet op
x^ "̂ v. <-̂ v JL

4 filetlapjes en
4 saucijzen

65 ham and egg salade, 79
700 gr.

Hachee vlees,
500 gr.

79 Tannenhof Schwarz- O 95

houthakkerssteak,
100 gr.

gekookte runder-
lever,.700gr.

pekelvlees, 100 gr.

runderschnitzels,
wo gr. £m walder, wo gr.

KeurslagerVlogttian

Zutphcnscwcg 1̂ ^ Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

CONTACT
een goed en graag gele^fcblad

Op dinsdag 17 november 1998 ho-
pen wij

Jan van Til
en
Gerritje van Til-Straatman

samen met kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijk te vieren.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

November 1998
7251 XA Vorden
Burg. Vunderinkhof 2

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

Op zaterdag 6 februari 1999 organiseren wij

EEN GEZELLIGE COUNTRY-
EN WESTERNAVOND

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

Dit alles voor de prijs van

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

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

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

t
Na een leven van werken, zorg en toewijding voor
het gezin is op 73-jarige leeftijd overleden mijn in-
nig geliefde vrouw, onze moedige, lieve moeder en
oma

WILHELMINA GEERTRUIDA
MARIA

VAN DER LOGT-EIJKELKAMP
ECHTGENOTE VAN JOHANNES BAPTIST VAN DER LOGT

Vorden:

Steenderen:

Vorden:

Vorden:

Vorden:

J.B. van der Logt

Johan en Thea
Clemens
Erwin en Alies

Jos en Francien
Bianca en Hassan

Nordin, Maysa
Millo en Yvon

Wim en Manny
Jeroen
Marieke en Fabio

Toni en Joke
Mathijs, Jochem

Zutphen, 3 november 1998

Correspondentie-adres:
J.B. van der Logt,
Berend van Hackfortweg 26
7251 XC Vorden

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevon-
den.

Op Zaterdag 14 November as. bent u van harte welkom op onze
GRATIS AUTOTESTDAG

.Hierbij zullen alle belangrijke onderdelen van uw auto worden
gecontroleerd, zoals:

•REMMKN
•BANDtN
•SCHOKBREKERS
•UITLAAT
•ACCU
•VORSTBEVEILIGING
•V-SNAAR
•VERLICHTING
•RUITENWISSERS en SPROEIERS

89 aanschaf vaneen * WINTERGARANTIEPIAN* voor maar f29.50
heeft u garantie t.m. 31 maart 1999 op alle onderdelen die het in de winter
extra zwaar hebben, zoals:

•KOELWATCRSLANGEN
•RADIATEURcnDOP
•ACCU
•WATERPOMP
•V-SNAAR
Tevens ontvangt u bg aanschaf van d* «WINTERGARANTIEPLAN*
een heel leuk winterpakket.

BURGEMEESTER GALLEESTR A AT *7 e, VORDEN.
TELEFOON: O57S-S53XOO

voor 'n toekomst zonder complicaties
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, zoals bv nieraan-

doeningen. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug.

Voor 'n toekomst zonder complicaties.

Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

^J} Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en besteding

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



4f Q E M E E N T E B ULLETIN

Telefbon gemunte: (0575) 55 74 74.

W Openingstijden Gemeentehuis:
maandüg tot m met vrijdag van
&3Ó m 12.00 uur

donderdag van löM- 11 00 uw en volgens
afspraak,

Wethouder B, Boogaard:
donderdag van 09.00 '10.00 uuren volgens
afspraak.

bestuur onderdeel
burgerzaken: de laatste dinsdag van elke \
maand, behalve m juli, van 18.30 m 19:30
uur -(wijzigingen 'morlMwuden; zie dé

U Spreekuren burgemeester en
wethouders. ' ; ; l : ; : : ;

Burgemeester' E.J.C. Kamerling:
maandcigmorgmvanllW

l ëiï Mgens afspraak,

bij de receptie van het gemeentehuis,

M Openingstijden bibliotheek:
fi^^
dinsdag van 13.30 tot 20:30 uur,
woensdag van i3.30 tot 17.30 üün
donderdag Van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot20 30 Wr,

10.00 m 12,00 uur.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

Bouwvergunningen
plaats aanvrager

Ruurloseweg 28 mw. L.M.L. Gelens

inhoud vrijstelling

Weppel 6 W.G. Bieldernian

Melding bouwvoornemen
plaats aanvrager
Insulindelaan 23 GJ. Eggink

Sloopvergunning
plaats aanvrager
Nieuwstad la gemeente Vorden

Kapvergunningen
plaats aanvrager
het Vaarwerk l J.M. Dagevos

Almenseweg 37 H. Wagenvoort

Overige vergunningen
plaats aanvrager

Wichmond

Vorden

Vorden

bouwen bergruimte aft tand tot zijde
lingse perceel-
grens

bouwen woning en garage

inhoud
bouwen bergruimte

inhoud
slopen brandweergarage
met bijgebouwen

gymver. WIK

inhoud herplantplicht
vellen l larix, l es en l es (stamomtrek
l Japanse sierkers 8-10 cm)

vellen 2 populieren en
l berk

inhoud

oliebollenaktie op 29 december

Autobedrijf Jos Herwers tijdelijke reclameaanduidingen

Mevr. Hoang standplaats markt Vietnamese loempia's
op zaterdagen in 1999

Vorden Hartman Warnsveld standplaats markt voor verkoop oliebol-
len van 14 t/m 18 december 1998

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 be-
kend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

OUWAANVRAGEN

plaats
Biesterveld 9

Ruurloseweg 28

Biesterveld l

aanvrager
B. Lamberts

mw. L.M.L. Gelens

HJ.W. Siemes

inhoud datum ontvangst
bouwen woning met 29-10-98
garage

bouwen bergruimte 30-10-98

bouwen garage 02-11-98

y ORDEN

Biesterveld 36 E.B.W. Meijer en mw. bouwen woning met 03-11-98
K.B. Meijer-Langenhof garage

Biesterveld 47 S. Hovenkamp bouwen woning met 03-11-98
garage

Komvonderlaan l G.J. Beerning bouwen woning 04-11-98

Ambachtsweg 11 firma Eckhardt bouwen bedrijfshal 04-11-98

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

NTHEFFING KLEINSCHALIG KAMPEREN

Van de heer Krijt ontvingen burgemeester en wethouders een verzoek om ontheffing
op grond van de Wet op de openluchtrecreatie voor een kleinschalige kampeergele
genheid op het perceel 't Heegken 5 in Vorden. Op het verzoek passen burgemeester
en wethouders de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht toe.

Van 12 november tot 11 december 1998 liggen de aanvraag en de ontwerp-beschik-
king tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het
gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrij-
gen. Inzage in de stukken is kostenloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode
hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De
zienswijzen betrekken burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

EBRUIK GELE EN RODE KAARTEN BIJ AFVALINZAMELING

Het legen van de groene en grijze (mini-) containers geschiedt over het algemeen pro-
bleemloos. Toch komt het een enkele keer voor dat er iets mis gaat. De medewerkers
van de reinigingsdienst laten dat weten met behulp van gele en rode kaarten. Net als
in de voetbalwereld betekent een gele kaart een eerste waarschuwing voor een "over-
treding van de regels". In sgval van een gele kaart wordt de container nog wel ge
leegd. Bij een tweede "ovejl^ding" wordt de container niet geleegd en wordt een ro-
de kaart aan de container gehangen. Ook komt het voor dat de container direct niet
geleegd kan worden. Dan vindt u gelijk een rode kaart aan de container, waarop staat
waarom de container niet geleegd is.

Met welke spelregels moet u rekening te houden ?
- geen afval naast de cont^fcer
- Plaats de container met ere wielen naar de wegzijde
- U mag niet meer dan 60 kg in de container doen
- De deksel mag niet open staan, dus niet te vol
- In de container mag geen chemisch afval, puin, of asbest zitten
- Er mag geen plastic in de groene mini-container. Ook geen zogenaamd "biologisch

afbreekbare" plastic zakken

Deze punten staan ook op de rode en gele kaarten. Medewerkers van de reinigings-
dienst kruisen op de kaart aan welke "spelregel" overtreden is.
Als extra aan te kruisen regel staat er nog op: "De container voortaan neerzetten op
de plaats waar u de geleegde container heeft aan getroffen". Dit kan zijn omdat het
inzamelvoertuig de container niet kan bereiken. Of omdat het wenselijk en mogelijk
is de containers meer bij elkaar te plaatsen. Zo kan sneller gewerkt worden en hoeft
de auto niet voor elke container weer op te trekken. Dit is dus ook beter voor het mi-
lieu.

Voor meer informatie kunt u de Afval-InformatieLijn bellen; telefoon 0575 - 545646,
bereikbaar van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

OUWEN WONING KOMVONDERLAAN l VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 5, lid 8 sub a)
vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Raadhuisstraat 9" voor het bouwen
van een woning op het perceel Komvonderlaan l (straat + huisnummer gewijzigd) te
Vorden.

De vrijstelling maakt het mogelijk dat het hoofdgebouw op een andere plek, dan aan-
gegeven in het bestemmingsplan, wordt gesitueerd.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
12 november 1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeentese
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belangheb-
benden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wet-
houders kenbaar maken.

AFVAL? HOU HET APART!!
^ uw- iUH



Contacties
• Te huur: Sint-, Piet- en
Kerstmanpak, Maria en Jo-
zef, baarden en pruiken. Inl.
(0573) 45 13 85

• Gevraagd: aardige flinke
jongen/WAO-er voor aller-
hande werkzaamheden op
woonboerderij voor 1 dag in
de week. Tel. (0573) 49 17 56

• Te huur: allerlei kostuums
van dier tot cowboy, matroos,
lederhose, sultan enz. Inl.
(0573) 45 13 85

• Te koop: donker eiken
kast 1,80 m breed toogmodel;
8-kantige donker eiken sa-
lontafel, eethoektafel met 4
stoelen teak; inbouw kook-
gasplaat en inbouw elektri-
sche kookplaat. Tel. (0573)
45 39 33 na 17.00 uur

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

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)551514

Mei J"

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

EEN NIEUW DEKBED
DAAR KOM JE

NIET ONDERUIT!

a Interieuradviseur

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

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM: 28 NOVEMBER
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 p.p.
PARTYRESTAURAOT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

FREESMACHINE
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Hans en

o

Weten iinw,.-.

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
BISQUIT COGNAt

£77? VAM 2575
WOU 2295

JACHTBITTf*
LT* VAM 2495 70CL VAM 3995

VOO* l!95 VOO* 3395
i- 10*OCKS

***
•«au»!

WALK€*
**9 LAB f L

LT* VAM 4095
VOO* 35,=
i- 10 *OCKS

•.«fr

V.S.O.P]
70CL VAM 6295

VOO* 5495
f 10*OCKS

LT* VAM 1895
VOO* 1695

Slijterij
ISUPER DE BOEÏI Wilbert en Yvonne Grotenhuys

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

MILLWOOD
WHISKY C* f AM

70CLVAM 1695
VOO* 1395
f 10 *OCKS

Aanbiedingen geldig tot en met 21 november 199S (nu ook Rocks in de slijterij)



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

BEZOEK-EN OPPAS SERVICE VOOR
DEMENTERENDE OUDEREN EN CH-
RONISCH ZIEKEN.

De Stichting Welzijn Ouderen in Vorden
heeft een Bezoek en Oppas Service voor
dementerende ouderen en chronisch zie
ken.

Doelstelling is partners, familie of ken-
nissen door het inzetten van getrainde
vrijwilligers voor een deel te ontlasten
van de dagelijkse zorg.
Het is voor de verzorgers belangrijk van
tijd tot tijd eens even op adem te komen.
Door gebruik te maken van de service
kunnen zij er eens een paar uurtjes tus-
sen uit, waardoor hun zware taak langer
vol te houden is.
Folders over dit project liggen op het
kantoor van de SWOV en in de wachtka-
mers van de huisartsen en maatschappe-
lijk werkster. U vindt daar tevens onze in-
formatiegids met een overzicht van al
onze voorzieningen en activiteiten voor
ouderen.
Voor meer informatie kunt u bellen met
de coördinator van de Stichting, mw. L. v.
Uden.

OPEN TAFEL IN VORDEN.

Al enige jaren verzorgt de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden in samenwer-
king met de Stichting Ouderenzorg
Vorden- Ruurlo (Wehme) een Open Tafel.
Een Open Tafel is een voorziening waar-
door ouderen (vanaf 55 jaar) de gelegen-
heid wordt geboden tegen kostprijs een
warme maaltijd te gebruiken in gezel-
schap van anderen.
Een warme maaltijd doet een mens
goed, maar toch komen vooral alleen-
staanden er vaak niet toe voor zichzelf te
koken.

Men ziet vaak op tegen het werk en dan
zitje ook nog in je eentje aan tafel!
Vaak stelt men zich tevreden met een bo-
terham met "iets er bij".
Toch is het belangrijk lx per dag een
warme maaltijd te gebruiken. Het is
zoiets als een opkikkertje: denk maar
eens aan het effect van een kop lekkere
soep. Bovendien geeft een warme maal-
tijd een belangrijke aanvulling op de
hoeveelheid vocht die ouderen dagelijks
moeten gebruiken.
Het is natuurlijk mogelijk een warme
maaltijd thuis te laten bezorgen, maar
gezelschap aan tafel is dikwijls niet te re
gelen. De Open Tafel is nu juist georgani-
seerd om ouderen te voorzien van beide
zaken: een goede maaltijd en de gelegen-
heid om anderen te ontmoeten.
In Vorden kan men voor de Open Tafel te
recht in de Wehme. In de grote zaal zor-
gen vrijwilligers van de SWOV voor de ge
dekte tafels, het rondbrengen van het
eten en voor een gezellige sfeer tijdens
de maaltijd. Er kan op alle dagen van de
week gebruik gemaakt worden van deze
voorziening. Met diëten kan rekening
worden gehouden.
Inlichtingen over aanmelding voor deze
Open Tafel en de wijze van betaling zijn
verkrijgbaar bij de SWOV tijdens kan-
tooruren.

NIEUWE EXPOS
KANTOORRUI

>SITIE
vQ

INDE
AN DE SWOV.

De SWOV wil ouderen die schilderen als
hobby hebben de gelegenheid geven van
tijd tot tijd hun werk te exposeren.
Twee Vordense schüdergroepen maken
hier om beurten ^vuik van. Ook hob-
byisten die niet in groeps verband wer-
ken kunnen van deze mogelijkheid ge-
bruik maken.
De schildersgroep van dhr.Kruijt heeft

begin november de expositieruimte
voorzien van nieuwe schilderijen.
De getoonde werken zijn van: mw. M.
Dirkx, mw. G te Loo, mw. B. Barink, mw.
B. Slotboom, mw. B. Hiddink, dhr. B.
Kruijt, Dhr. B. Barink, dhr. Elbrink en
dhr. Aartsen.
De expositieruimte is vrij toegankelijk,
ook buiten de kantooruren van de SWOV.
Komt u eens kijken? Misschien inspireert
het u ook eens te starten met deze boei-
ende hobby!

HANDIG IN HUIS

Nachtlampje met sensor
Bij een nachtelijk toiletbezoek is een
nachtlampje een uitkomst. Een nacht-
lampje met sensor gaat aan op het mo-
ment dat het donker wordt en schakelt
weer uit op het moment dat het licht
wordt. Een nachtlampje zonder sensor
kost per jaar drie kwartjes aan energie
en eentje met een sensor nog minder.
Het lampje is verkrijgbaar bij huishoud-
zaken, warenhuizen en bouwmarkten.

Zaklamp
Wanneer het gebruik van een nacht-
lampje om een of andere reden niet mo-
gelijk is kan een zaklamp uitkomst bie
den. Een zaklamp op het nachtkastje is
niet alleen handig voor een bezoek aan
het toilet, maar b.v. ook als i^n even op
de klok wil kij ken. ^P
Het is wel zaak bij aankoop te letten op
grootte (niet te zwaar) en eenvoudige be
diening. Het aan- en uitdoen moet met
een hand uitvoerbaar zijn.

Voor informatie over de o n ^ e r p e n n
deze rubriek of andere vragen over voor-
zieningen voor ouderen in Vorden kunt
u zich wenden tot mw. v. Uden, coördina-
tor van de SWOV.

Voetbal
S.V. RATTI - GSV '63 0-1
Ondanks de hevige regenval van de afge
lopen weken werd er afgelopen zondag
wel gevoetbald door het eerste elftal van
S.V. Ratti. In verband met het overlijden
van een lid van GSV '63 werd voor het be
gin van de wedstrijd een minuut stilte
gehouden.
Ratti begon de wedstrijd met behoorlijk
voetbal. Dit resulteerde in wat kleine
kansjes. Echter GSV '63 trok het initiatief
langzaam naar zich toe. Ratti kon het re
delijke begin niet langer voortzetten.
Zonder dat het tot goede uitgespeelde
kansen leidde had GSV '63 het meeste
balbezit in de eerste helft.
S.V. Ratti kreeg ondanks het wat mindere
veldspel wel de beste kansen. Deze wer-
den helaas voor Ratti niet benut. De rust
werd bereikt met de "brilstand" 0-0.
Kort na rust wist GSV '63 goed te profite
ren van een foutieve inworp van S.V.
Ratti. Een misverstand tussen de keeper
en een speler van Ratti maakte het dat
GSV '63 op voorsprong kwam.
Na dit doelpunt zette Ratti nog wel enke
Ie malen goed aan. Opnieuw mocht de
tomeloze inzet niet beloond worden met
een doelpunt.
Het veld begon bovendien steeds minder
gras te vertonen. De scheidsrechter twij-
felde nog een moment om de wedstrijd
wegens de slechte weersomstandighe-
den stil te leggen. Na beraad met de elf-
tallen werd besloten de wedstrijd toch
uit te spelen. Ratti zette nog wel aan om
een gelijkspel te forceren. Helaas zonder
resultaat.
Dit betekende dat Ratti opnieuw een ne
derlaag moest incasseren. Daarmee is de

eventuele aansluiting naar elftallen iets
boven Ratti ver weg.
Toch zal Ratti er alles aan doen om dit
seizoen te groeien en beter te spelen.
Wellicht dat dit op korte termijn al tot re
sultaat zal leiden. Mocht dit niet het ge
val zijn dan zal over een wat langere pe
riode de eerste resultaten te boeken zijn
voor S.V. Ratti.

PROGRAMMA
Ratti 5 - Apeldoorn CSV 8; Erica '76 BI -
Ratti BI; Ratti Cl - Warnsveldse Boys Cl.
Noorddijk l - Ratti l; Sociï 4 - Ratti 2; AZC
6 - Ratti 3; Ratti 4 - Dierense Boys 5; Ratti
dames l -Witkampers 2.

voetbal
WVORDEN
PROGRAMMA
IJsselstreek Dl - Vorden Dl; Vorden D2 -
Gazelle Nieuwland D4; Vorden El -
Oeken El; Vorden E2 - WHCZ E4; Vorden
E3 - Gazelle Nieuwland E3; Be Quick E4 -
Vorden E4; Warnsveldse Boys E5 - Vorden
E5; Eefde Fl - Vorden Fl; Gazelle
Nieuwland F3 - Vorden F2; Voorst Fl -
Vorden F3.
Keyenburgse Boys Al - Vorden Al; KI.
Dochteren Cl -Vorden Cl.
Vorden l - K.C.V.O. 1; Varsseveld 3 -
Vorden 2; Z.VV. '56 3 - Vorden 3; Vorden 4
- Sociï 2; Vorden 5 - WHCZ 2; Sociï 5 -
Vorden 6.

Schaatsen
Bij de schaats-marathon in Alkmaar
heeft Arjan Mombarg weer een goede
prestatie geleverd. De 26-jarige melkvee
houder uit Vorden wist zich, ondanks

het zware ijs, goed staande te houden in
de wedstrijd over 100 rondes.
Na zijn succesvolle optreden bij de
Marathon in Deventer bleek hij in staat
de opgaande lijn vast te houden.
Hij ondervond nog wel hinder van de dij-
been-blessure, die hem vanaf het begin
van het schaatsseizoen parten speelt.
Mombarg verwacht weer op tijd hersteld
te zijn voor de eerstvolgende marathon
die a.s. woensdag in Heerenveen wordt
verreden.
Martin Rietman uit Wichmond en Han
Donderwinkel uit Brummen, de andere
leden uit de ploeg van Ecotrans/Free-
Wheel namen zondagavond deel aan de
marathon in Assen. Beiden eindigden in
hun categorie op een verdienstelijke lle
plaats in een deelnemersveld van ca. 60
marathonschaatsers.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 2 november. Groep A: 1.
echtpaar Hoftijzer 63,3%; 2. Talen /
Wyers 56,7%; 3. v. Burk / Hendriks 55%.
Groep B: 1. Rossel / Warringa 76,6%; 2. ten
Have / de Dyker 56,9%; 3. Gille / de Bruin
54,2%.

BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag 4 november
Groep A: 1. mv./hr. Scholten 62,9%; 2. mv.
/ hr. de Bruin 61.3%; 3. mv. / hr. Polstra
58.8%.
Groep B: 1. Bouman / Snel - de Bie /
Harmsen 62,5%; 2. Kamp / v.d. Berg
58,3%; 3. Warnaar /Vreeman 52,9%.

INGEZONDEN MEDEDELING
I U I I I I N VI K A M \ \ ( ) ( ) R I ) I N ( . V A N Dl Rl l).\( I I I

AFGELASTING SLIPJACHT
Veel inwoners van Vorden, maar ook van
ver daarbuiten genieten al zo'n 20 jaar
van het prachtige schouwspel dat de slip-
jacht ons ieder jaar in november weer
biedt.
Wij als organisatie kijken ook steeds
weer uit naar deze bijzondere gebeurte
nis. Deze jacht kunnen wij als comité ie
der jaar organiseren dankzij de welwi-
lende medewerking van veel grondeige
naren, met name in het buitengebied.
Hiervoor zijn wij hen telkens weer zeer
erkentelijk.
Door de extreem natte weersomstandig-
heden van de afgelopen periode is de bo-
demconditie dusdanig slecht, dat het
door laten gaan van de slipjacht onver-
antwoord zou zijn.
In de eerste plaats voor de veiligheid van
mens en dier, maar zeker ook om niet
nog meer schade toe te brengen aan de
landbouwgronden dan nu al het geval is.
Wij hebben dan ook geen andere keue
dan de slipjacht 1998 af te gelasten.
Wij hopen volgend jaar weer een beroep
te mogen doen op de grondeigenaren
voor het gebruik van hun grond. Van alle
toeschouwers vragen wij begrip voor on-
ze beslissing en we hopen u allen vol-
gend jaar weer te mogen begroeten tij-
dens de slipjacht 1999.

Namens de Koninklijke Nederlandse
Jachtvereniging
Organisatiecomité Slipjacht
Wim Bielderman, Johan Norde, Gerrit te
Veldhuis, Ap Noordkamp, Tiny Koning
p/a Schuttestraat 18
7251 MZ Vorden

Biljarten
BILJARTTOERNOOI BIJ CAFÉ UENK
Biljartvereniging K.O.T. organiseert aan-
staand weekend (13-14-15 nov.) een bil-
jarttoernooi. De naam hiervan luidt:
'Harry Stapelbroek Toernooi'.
Harry Stapelbroek was ongeveer tien jaar
lid bij b.v. K.O.T, voor de vereniging was
hij een grote stimulator. In de biljart-
sport was hij een welgeziene gast, getui-
ge de vele toernooien waarvoor hij steeds
werd uitgenodigd. Door zijn spontaniteit
en humor was hij vaak de gangmaker
van menig toernooi. De organisatie van
b.v. K.O.T. wil dit toernooi dan ook naar
hem vernoemen.
De spelsoort die wordt gespeeld is kader
38/2, het biljart wordt met behulp van
krijtlijnen (kaderlijnen) in negen vakken
verdeeld, 6 kleine en 3 grote vakken.
De speler mag in elk vak twee carambo-
les maken, met die beperking dat bij de
tweede carambole minimaal één van de
twee te raken ballen het desbetreffende
vak moet verlaten!
Acht spelers worden hiervoor uitgeno-
digd die eikaars krachten kunnen meten
op het groene laken.
Zondagmiddag zal dan de Finale plaats-
vinden met aansluitend de prijsuitrei-
king. Dan ontvangt de Kampioen uit
handen van Annette Barendsen de Harry
Stapelbroek Trofee 1998. (Zie ook de ad-
vertentie.)

Wielersport
RTV-ERS CROSSEN GOED IN HENGE-
LO (O.)
Op zondag 7 november was er de 2e veld-
rit in de G.O.W. competitie te Hengelo
(O.), parcour "Het Rutbeek". In de A-cross
deden de RTV-ers het goed. Martin
Weyers uit Hengelo (G.) behaalde een
nette 5e plaats, z'n ploegmaat en dorps-
genoot Peter Makkink behaalde een 6e
plaats. Rudi Peters de veteraan uit
Wichmond behaalde op dit zware en
natte parcours een goede 8e plaats.
Winnaar deze dag was Rudi Kemna uit
Oldenzaal.
Zaterdag 14 november organiseert de
RT.V. Vierakker-Wichmond de 3e G.O.W.
wedstrijd. Dit alles gebeurt in Vorden op
het parcours "Kamphuizen".
Een mooie gelegenheid om de R.T.V. ren-
ners aan te moedigen.



ohAha! Extraatjes!oh
Ga i ia Vi 31 oen

l p :fti:i2kQ: péf klant) 4,98
Heel brood
elk; brood

ate's AH Chocolade letter Lotus Comfort toiletpapier

:20Ö gram; van 3^25 voof 1,99

Ook dat iS Albert Heïjn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Tel.: (0575)46 1205

De Partij van de Arbeid organiseert op 17 november
aanstaande een openbaar Politiek Café in het
Dorpscentrum te Vorden, met als thema "Ouderen en
Jongerenbeleid in de Gemeente Vorden". Aanvang
20.00 uur. Naast genodigden, zoals politieke partijen,
ondernemingsvereniging en vakbonden is iedereen
welkom.

Sprekers zijn deze avond Mw. E. Ruttink lid
Provinciale Staten, P.v.d.A. Mw. J. Soers Jonge
Socialisten Gewest Gelderland P.v.d.A. en Dhr.
Boogaard Wethouder Gemeente Vorden.

Heeft u belangstelling voor Gemeente Politiek, dan
heeft u nu de gelegenheid om met onze gasten en de
Wethouders te praten.

Lid worden? Tel.: 0575 - 554486 (tussen 18-19.00 uu

Spaanse
Appeltaart

Een heerlijke appeltaart (8 personen) royaal gevuld
met stukjes appel, rozijnen, spijs, room en kaneel.

Nu ter kennismaking 12, ^

WITTE BROODJES

6 halen 5 betalen
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

i Jansen & gal m
autoschadebedrijf JHv

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

"In veel opzichten lijkt hij op mij.
Daarom vind ik het belangrijk dat hij

ook vroeg met beleggen begint."
Rudolf Smorenburg (39)

..-«*: -

Leren beleggen en daarmee geld verdienen voor later? Dat is mogelijk
met RG YoungDynamic Fund (YDF) van Robeco. Een beleggingsfonds dat
zich specifiek richt op jongeren en dat belegt in bedrijven die herkenbaar of
relevant zijn voor jongeren en goede winstvooruitzichten hebben. Een aar-
dig startkapitaal opbouwen voor later is met YDF extra interessant. Want
met het speciale YoungDynamic Magazine en de website leren jonge beleg-
gers spelenderwijs alles over beleggen in aandelen. Meer informatie? Ga
naar de adviseur van de Rabobank. Of kijk op internet: www.rabobank.nl

YDF heeft een vergunning van de DNB op grond van de Wtb. De waarde van
uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst. Rabobank

RG Y o u n g D y n a m i c Fund
he t b e l e g g i n g s f o n d s s p e c i a a l voor j o n g e r e n

Rabobank
Graafschap-West



Robeco lanceert volwassen beleggingsfonds voor dynamische jongeren:

Beleggingsfonds speciaal voor jongeren
De Robeco Groep introduceert als
eerste in Nederland, een beleggings-
fonds speciaal voor jongeren: RG
YoungDynamic Fund. Dit fonds be-
legt wereldwijd in aandelen van be-
drijven die voor jongeren herkenbaar
zijn en goede winstvooruitzichten
hebben. Het doel van het fonds is
tweedelig: in de eerste plaats wil
Robeco jongeren kennis en begrip
van het beleggen bijbrengen.
Daarnaast is vanzelfsprekend een
goed rendement op langere termijn
van belang.

RG YoungDynamic Fund heeft een eigen
interactieve website (www.youngdyna-
mic.nl). Hierop kunnen jongeren actuele
informatie vinden over beleggen, het

fonds zelf en de bedrijven waarin wordt
belegd. Op de site worden beleggingsbe-
slissingen van het fonds toegelicht. Ook
kunnen jonge beleggers hier terecht met
vragen en beleggingstips.

Deelnemers via de Rabobank ontvangen
elk kwartaal het YoungDynamic
Magazine dat interessante feiten en ach-
tergronden belicht. Zij ontvangen boven-
dien een CD-ROM met een spannend be-
leggingsavontuur, waarmee spelender-
wijs beleggingservaring kan worden op-
gedaan. Bijzonder aan het fonds is de
board, bestaande uit jonge deelnemers
in het fonds, die Robeco op de hoogte
houden van alles wat er speelt onder de
jongeren. Board-members adviseren de
redactie van het magazine, geven tips

voor de site en denken mee over het
fonds.
In de Verenigde Staten is beleggen voor

jongeren al gemeengoed. Van alle elf- en
twaalfjarigen heeft één op de tien in-
middels zijn spaarrekening ingeruild
voor een belegging in aandelen of een be-
leggingsfonds. Robeco constateert dat
ook onder Nederlandse jongeren de inte-
resse voor beleggen groeit. Dit blijkt on-
der andere uit het feit dat aan de
Nationale Beurscompetitie, gesponsord
door de Rabobank, dit jaar 1545 scholie-
renteams meededen, een verdubbeling
ten opzichte van 1996.

Uit eigen onderzoek van Robeco blijkt
onder meer dat jongeren beleggen span-
nend en leuk vinden. Ze beseffen dat

goed omgaan met geld steeds belangrij-
ker wordt. Met RG YoungDynamic Fund
kunnen ze op een speelse en rendabele
manier kennis maken met de wereld van
beleggen.

DEELNAME
Van 7 tot 27 november (15.00 uur) kun-
nen deelnemers kosteloos inschrijven via
de Rabobank. Het fonds wordt op l de-
cember a.s. aan de AEX Effectenbeurs ge
noteerd. De uitgifteprijs zal fl. 25,- be-
dragen. Voor meer informatie kunnen
geïnteresseerden in RG YoungDynamic
Fund zich wenden tot de coördinator
van RG YourigDynamic Fund van de
Rabobank Graafschap-West: Berry
Vlogtman. Telefoonnummer (0575) 55 78
91.

Vogelshow
'De Vogelvriend'
Op zaterdag 14 en zondag 15 november
wordt de jaarlijkse tentoonstelling geor-
ganiseerd van 'De Vogelvriend' in het
Dorpscentrum te Vorden.
De leden van 'De Vogelvriend' showen
daar hun gekweekte vogels van dit se
zioen. Er zijn 70 verschillende vogelsoor-
ten te bewonderen, onderverdeeld in de
volgende hoofdgroepen: kleurkanaries,
vorm- en postuurkanaries, exoten, euro-
pese cultuurvogels, grasparkieten, aga-
porniden en grote parkieten. In totaal
zijn er 225 vogels aanwezig van 28 leden.
Drie keurmeesters van de Algemene
Nederlandse Bond van Vogelshouders
hebben deze vogels dan reeds beoor-
deeld en punten gegeven. De uitslagen
zijn voor het publiek overzichtelijk weer-
gegeven in een catalogus. Naast de ten-
toonstellingsvogels is er een speciale af-
deling ingericht waar leden van de ver-
eniging hun vogels voor de verkoop aan-
bieden.

Door de onlangs gehouden snijbloemen-
actie is de toegang gratis. De tentoonstel-
ling is op zaterdag 14 november en zon-
dag 15 november. Tijdens de show zijn al-
tijd bestuursleden aanwezig die u graag
informatie verstrekken over de vogels,
het kweken van vogels of over de vereni-
ging zelf. Het bestuur van 'De
Vogelvriend' hoopt dan ook dat veel in-
woners van de gemeente Vorden de ten-
toonstelling komen bezoeken.

Demonstratiedag
Welkoop
Zaterdag 14 november wordt er bij
Welkoop een demonstratiedag van
Gloria hakselaars en bladblazers gehou-
den. Na een natte herfst is het nu de tijd
om uw tuin winterklaar te maken, dus is
deze demonstratiedag^^ideale gelegen-
heid om eens kennis t^roaken met het
verhakselen en vermalen van uw tuinaf-
val.
Er zullen diverse modellen worden ge
toond en gedemonstreerd zoals de zeer

Biej ons
in d'n Achterhook
"Nog weer een slakke, 't lek wel of t'r ene de andivie vol estopt hadde met on-
gedierte".
Krosen Hendrik was al een klein ketier met 'n krop andivie uut 'n hof an 't was-
sen. lej haddn 't vleis t'r wel biej maor hee had die slakke toch maor liever neet
op 't bord. Dat potkokkn lek um trouwens toch al neet. Maor jao, at de vrouw al
een hotjen neet kan, wat mo'j dan. 't Was now al drie maond dat zee met 't
been op 'n stoel zat. 't Wodn zo geleidelijk an wel wat better maor staon mog
zee d 'r nog neet op van 'n dokter. Dus was Hendrik de klos wat 't huusholdelijk
wark anging.

Och stofzuugn en de bloemen water geevn, dat was nog wel te doen. En 'n hal-
ven dag in de wekke , zee was t'r vandage ok, kwam vrouw Brinkers 't huus een
goeie beurte geevn. Vrouw Brinkers was een venemstigen, den hoeven iej niks
te zeggen. Die zaog alle wark zelf wel en zee kon 't ok nog uut de hande kwiet
wodn. Maor dat potkokn von e maor niks. Tot veur drie maond trugge had e d'r
zich ok nooit met bemuujt. Tot dan too had e ok nog gin water konnen kokn
zonder dat 't um anbrannen. Maor zo zuutjesan had e wel wat biej-eleerd.

Maor dizzen maarn was 't niks met die andivie. Die zetn e kommend jaor neet
weer in 'n hof, dat rotgrei. Doppers uut 'n diepvries was volle makkelijker. Die
haaln iej maor uut 't pak en zetn ze op 't fenuus.

Onderwiel e an 't andivie snien was kwam vrouw Brinkers de kokn in.
"Heb iej 'n dweil ok ehad, Hendrik, ik kan um naans vinnen".
"Oh, den zal nog wel in de kelder liggen, daor he'k um gistren gebruukt biej 't
water opdweiln".
Vrouw Brinkers was nog maor effen de kokn uut too hee een geschreeuw
heuru. Hee gooien 't mes an de kante en leep op 't gereer af, 't kwam uut 't kel-
dergat. Hee schrok wel effen too hee vrouw Brinkers daor in 't water zaog lig-
gen. "Wat maak iej daor in 's hemelsname?".
Oh, ik schrokke zo, daor zwemt een paar kikvorse. Too vegat ik da'k nog een
tree mosse veur 'k op de vloer wazze. "k Wisse trouwens gaar neet da'j zovolle
water in de kelder hadn".

Zo ziej maor wat veur trammelant a'j al neet kont kriegn deur 't hoge water,
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

geluidsarme milan, een machine voor de
hobbyist met de eigenschappen van een
professionele machine. Elke klant die op
zaterdag 14 november een Gloria hakse
laar koopt ontvangt hierbij gratis een op-
vangzak. Kom en overtuig u zelf. Zie ook
advertentie elders in deze krant.

Opbrengst collecte
De collecte voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting bracht in
Vorden een bedrag op van f4.929,60. De
organisatie bedankt alle collectanten
voor hun inzet en de inwoners van
Vorden voor hun bijdrage. Met dit geld
kan verder gewerkt worden aan het ver-
beteren van de behandeling va^|rand-
wonden, maar ook aan het vocroomen
daarvan.

NOVEMBER

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

11 HVG Linde: Martin van Rossum, kaar-
senmaker

11 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
11 BZR Vorden: Dorpscentrum
14 + 15 De Vogelvriend: clubtentoonstel-

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

len

ClasCarage
specialist in autoruiten

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

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

RECHTSTREEKSE AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS



"Wervelwind aktie" bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys.

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys houdt in de periode van

maandag 9 november t/m zaterdag 28 november 13.30 uur weer een

Hier zijn 10 prachtige prijzen mee te winnen, te weten: -1 week vakantie naar de zon voor 2 personen
-1 Dames- of Herenfiets
- 2 Minuten GRATIS winkelen
- 7 Slagroomtaarten

HOE WERKT DEZE AKTIE:
Heel simpel:

Bij besteding van f 50,- of meer schrijft u uw naam, adres, woonplaats op de achterkant van uw kassabon en deponeert deze kassabon in de daar-
voor bestemde WERVELWINDKAST. Deze staat naast de kassa groep. Consumenten die niet het bedrag van f 50,- in eens willen besteden mogen
ook 2 aan elkaar geniette kassabonnen in leveren, wel met minimaal bedrag van f 50,-. Zaterdagmiddag 28 november 1998 volgt om 14.00 uur
de Prijsuitreiking van deze "GRANDIOZE WERVELWIND AKTIE".

Om voor deze mooie prijzen in aanmerking te komen DIENT U BIJ DE PRIJS UITREIKING AANWEZIG TE ZIJN.

[SUPER DE BOER
Wilbert en Yvonne Grotenhuys Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13 ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

In verband met de interne viering van het
100-jarig Rabobankjubileum
zijn onze kantoren op
donderdag 12 november a.s.
vanaf 15.00 uur* gesloten.
'Kantoor Wichmond is zo;ils gebruikelijk vanaf 12.30 uur gesloten.

Rabobank

Kantoren te:

Graafschap- West

Vorden, Hengelo, Steenderen,
Baak, Keijenborg en Wichmond

^KERSTSFEERSHOW

Open vanaf vrijdag 13 november
Een gezellige show ingericht

volgens de nieuwste
Trends met exclusieve

kerstartikelen

15 november a.s.
KOOPZONDAG

Open van 10.00-17.00 uur

Bouw- en klusmarkt

Fa. Heijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

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

telecom
Snel
Onbegrensd
En ... goedkoop

BINNENKORT OOK IN VORDEN

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

lnformatie: .tebenet.nl. Marspoortstraat 24 (0575) 585200
Hengelo ook bij Expert Arendsen

ebtiA
Desso

rament voor

Desso Tango: voor meer kleur in huis»

Het nieuwe Desso Tango tapijt is voor mensen met temperament. Mensen die houden
van kleur en leven in huis: van feestjes en visite, van kinderen en huisdieren. En die zich
dan geen zorgen hoeven maken over hun mooie vloerbedekking. Door de vuilwcrcndc tapijt-
finish, Desso Retro Super, kunt u vlekken eenvoudig verwijderen. De oersterkc kunstvezel
voorkomt snelle slijtage. Niet voor niets geeft Desso u 7 jaar schriftelijke garantie! Behalve
praktisch is Desso Tango vooral ook mooi. U heeft een keuze uit maar liefst 17 prachtige kleuren.
U zegt dat u nooit danst in de kamer? Dan hebt u de speciale prijs nog niet vernomen.
Ter introductie kost Desso Tango tapijt slechts ^fl SBfcper strekkende meter (400 cm breed).

ff.
Maak snel kennis met de kleurige Tango bij uw Desso adviseur:

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld

Tel. (0575) 52 61 32



Jubileumuitvoeringen toneelvereniging Krato op vrijdag 20 en zaterdag 21 november:

Zilveren jubileum Krato
In 1973 voerde de toneelvereniging
'Krato' (afkorting van de Kranenburg-
se Toneelvereniging) het blijspel
'Beeld van de man' op. Nu anno 1998
wordt, ter gelegenheid van het 25 ja-
rig bestaan opnieuw *Het beeld van
de man' uit de kast gehaald. Vanwege
het zilveren jubileum in gasterij
Schoenaker twee uitvoeringen: vrij-
dagavond 20 november en zaterdag
21 november.

"En weetje wat zo leuk is, het wordt uit-
gevoerd door de leden die het langst lid
zijn van 'Krato', zo zegt voorzitter
Herbert Rutgers. Acteurs van het 'eerste
uur' spelen niet meer mee. "Dat is nog
wel eens een probleem bij ons. We heb-
ben 28 spelende leden. Echter zij kunnen
niet altijd meedoen. Dus worden er keu-
zes gemaakt", zo zegt Herbert.

'Krato' geeft elk jaar twee uitvoeringen,
Eén in het voorjaar en één in het najaar.
Het stuk dat in het voorjaar wordt ge
speeld is over het algemeen kleiner om-
dat deze avond is gekoppeld aan de feest-
avond van Kranenburgs Belang. De to-
neeluitvoering in het najaar is wat groter
van opzet.
"Iedereen wil meedoen, Wij hebben bij
'Krato' geen 'basisspelers'. Dat wil dus
zeggen dat ook de hoofdrollen verdeeld
worden. Wel is het zo dat ieder (actief) lid
in elk geval eens per twee jaar in een to-

neelstuk kan meespelen", aldus Herbert
Rutgers. Regisseur Nel Rodenburg zoekt
ieder jaar drie toneelstukken uit. Een
speciale toneelcommissie beslist dan
welk stuk op de planken wordt gezet.
Vervolgens zoekt de regisseur dan zelfde
spelers(sters) uit.
'Voor Nel Rodenburg niet altijd even ge-
makkelijk, want ik zei het net al, ieder-
een wil in feite meedoen. Aan haar de
taak ervoor te zorgen dat de neuzen de
zelfde kant op wijzen. Nel is een goeie re
gisseur. We moeten binnenkort echter
op zoek naar een opvolger. Zij wil ermee
stoppen en zélf weer de 'bühne' op", zo
zegt voorzitter Herbert Rutgers.

BROEDER CANUTUS
Broeder Canutus. Welke Kranenburger
kent hem niet. Een man die zich pakweg
dertig jaar geleden op allerlei gebied
zeer verdienstelijk heeft gemaakt in het
Kranenburgse verenigingsleven. Zo was
hij ooit jeugdleider bij de voetbalvereni-
ging 'Ratti'. Hij bemoeide zich niet al-
leen met het voetbalspel. Broeder
Canutus 'verzamelde' ook mensen om
zich heen, die bereid waren jaarlijks een
toneelstuk voor de jeugd van Ratti te ver-
zorgen.
Later werd dit uitgebreid en werden ook
uitvoeringen voor 'groteren' gegeven. Zo
werd dan in 1973 'Krato' opgericht.
(Overigens was het buurtschap
Kranenburg in de vijftiger jaren ook al

eens een toneelvereniging rijker 'Inter-
nos' genaamd). Deze werd op een gege
ven moment opgeheven.

'Krato' heeft zich in de loop der jaren een
speciale plek in de Kranenburg verwor-
ven. Niet alleen de jaarlijkse uitvoerin-
gen, ook wordt erin bejaardentehuizen
c.q. verzorgingstehuizen, opgetreden.
Ook wordt, bij toerbeurt, een optreden
aan de vooravond van de plaatselijke
Oranjefeesten verzorgd. Tijdens de car-
navalsfeesten op de Kranenburg: Op
'Krato' wordt nooit tevergeefs een beroep
gedaan!

Het toneelspelen is er bij voorzitter
Herbert Rutgers als het ware met de pap-
lepel ingegoten. "Toen ik 10 jaar was ging
ik al kijken. Mijn moeder speelde altijd
mee. En wat ik toen nog niet wist, mijn
latere schoonmoeder was ook altijd van
de partij. Het grappige is dat ik nu vaak
met mijn schoonvader samenspeel", zo
zegt Herbert die nog altijd prettige her-
inneringen bewaard aan de uitvoeringen
van 'Krato' in de openlucht, bij camping
Pellenberg.
"Het spelen in de openlucht zoals ze dat
in Borculo doen, zou ik ook graag in
Vorden gerealiseerd zien. Echter we heb-
ben geen accomodatie, of het zou in het
weiland moeten gebeuren met kasteel
Vorden op de achtergrond. Dan zouden
wel alle Vordense toneelverenigingen (in

totaal zes, red.) mee moeten doen.
Wellicht iets voor de VW", zo "brain-
stormde" Herbert Rutgers hardop.

Voorlopig draait alles om 'Krato'.
Financieel kan de vereniging zich goed
bedruipen. Verder beschikt de toneel-
club over handige leden die kleding, de
cors e.d. allemaal zelf kunnen maken.
Over het "Beeld van de man" wil Herbert
niet veel kwijt. "De mensen moeten ko-
men kijken", zo ventileert hij zijn stand-
punt. Wel vertelt hij dat het blijspel, in
dialect gespeeld, geschreven is door J.
Hemmink- Kamp. Het gaat over een ar-
rogante barones die op zoek is naar een
hulp in de huishouding. "Het wordt echt
leuk", aldus Herbert.

Rondom het jubileum van 'Krato' niks
geen officiële poespas. Wel is er zondag-
middag 22 november in gasterij Schoena-
ker een reunie gepland. Op de oproep
van het bestuur hebben inmiddels ruim
50 man positief gereageerd. Opgeven bij
de bekende adressen kan nog steeds. Wil
men van de gelegenheid gebruik maken
om toch het bestuur met de zilveren
mijlpaal te feliciteren dan kan dat uiter-
aard.
Het bestuur van 'Krato' bestaat momen-
teel uit: Herman Rutgers, voorzitter;
Henny Fleming, secreatresse; Marian
Zweverink, penningmeesteres en
Anneke Roelvink en Tiny Pellenberg.

Politiek café PvdA
De Partij van de Arbeid afdeling
Vorden organiseert op dinsdagavond
17 november een Politiek Café in het
Dorpscentrum. Thema van de avond
is "Ouderen en Jongerenbeleid in de
Gemeente Vorden". Deze avond is
voor iedereen toegankelijk, dus open-
baar.

Zoals bekend is de Gemeente Vorden een
vergrijzende Gemeente indien dat wordt
vergeleken met andere Gelderse gemeen-
ten van de zelfde omvang. Wat kan daar
aan worden gedaan en vooral hoe hou-
den ouderen en jongeren plezier in hun
eigen woonomgeving, indien een te gro-
te tussenlaag ontbreekt.
De Partij van de Arbeid afdeling Vorden,
heeft dit vraagstuk aangegrepen om
daar een thema-avond over te beleggen.
Als sprekers zijn uitgenodigd:
* mw. Els Ruttink, lid Provinciale Staten
van Gelderland voor de P.v.d A, zij heeft
ouderenbeleid in haar portefeuille.
* Mw. Janette Soers, zij maakt deel uit
van de Jonge Socialisten van het Gewest
van de P.v.d A te Gelderland en
* Dhr. Henk Boogaard, hij is wethouder
van de Gemeente Vorden.

Deze drie spreke zullen tijdens het
Politiek Café eerrorum vormen met als
gespreksleider Sjef van der List, voorzit-
ter van de P.v.d A afdeling Vorden. Beide
genoemde dames zullen ieder vanuit
hun eigen inleiding houden en wethou-
der Boogaard zaj^Éarop zijn visie op het
gemeentelijk be^ro geven. Na de pauze
is er volop gelegenheid om met de spre
kers in discussie te treden.
Indien men belangstelling heeft voor ge
meente politiek en in het bijzonder over
dit onderwerp dan heeft iedereen nu de
gelegenheid om met de inleiders te pra-
ten onder het genot van een kopje koffie
en een drankje naar keuze. De bijeen-
komst is dus openbaar.
Naast alle leden van de P.v.d A te Vorden,
zijn als gasten uitgenodigd de overige po-
litieke partijen, ouderen en jongerenin-
stellingen, ondernemersvereniging Vor-
den en de Vordense vakbonden. Het be-
looft een interessante avond te worden.

Voor vragen kan men inlichtingen krij-
gen bij het secretariaat van de P.v.d A af-
deling Vorden t.w. A.G. Bargerbos, telel-
foon (0575) 554486. (Zie ook de adverten-
tie.)

Er zijn in totaal vier trekkingsavonden.
De eerste is al op 14 november en de an-
deren op 21 en 28 november en 6 decem-
ber. De prijzen bestaan ujlROV-waarde
bonnen van tien, vijfent\^»g, honderd
of tweehonderdvijftig guloen. De waar-
debonnen zijn inwisselbaar tot en met
31 december van dit jaar. Daarnaast is er
nog een hoofdprijs ter waarde van vijf-
honderd gulden en een sunerhoofdprijs
ter waarde van duizend g^fcen.
De koopavonden in Ruurlo zijn op
woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 de
cember.

Voetbal
Baakse Boys 1-Socii l, Vorden 4-Socii 2,
SHE 2-Socii 3, Socii 4-Ratti 2, Socii 5-
Vorden 6, TKA D-Socii D, Socii E-Dierense
Boys E, Socii F-Zutphania F, Dierense
Boys B-Socii B.

Welfare verkoopt goed
Alleen maar tevreden gezichten vorige
week woensdag in verzorgingscentrum
De Wehme in Vorden. Daar vond de ver-
koop van allerlei handwerken plaats, ge
maakt in het kader van de Welfare.
Het gehele jaar zijn vrijwilligers van de
Welfare van het Rode Kruis in Vorden be
zig om de mensen te helpen met hand-
werken en om dit te stimuleren. In totaal
telt de club zo'n vijftig deelnemers. Het
zijn dames uit het verzorgingscentrum
zelf en dames die een middagje in De
Wheme komen of die gewoon thuis
handwerken. De tafellakens, kleedjes,
schorten en dergelijke werden goed ver-
kocht. Van de opbrengst wordt een gezel-
lige middag belegd. De handwerken die
over bleven gaan op de kerstmarkt in de
cember opnieuw in de verkoop.

Slotconcert zaterdag 14 november in Vorden:

Geslaagd concert Coco Briaval

Reindsen nieuwe
voorzitter Ijsclub
De IJsvereniging Vorden heeft tijdens de
jaarvergadering afscheid genomen van
voorzitter NJ. Edens. Als gevolg van zijn
verhuizing naar Ruurlo, een aantal jaren
geleden, zag Edens de band met Vorden
steeds minder sterk worden. Vandaar
zijn beslissing deze functie neer te leg-
gen. Penningmeester G. Nijenhuis be
dankte Edens voor de bewezen diensten.
Edens wordt opgevolgd door H.J
Reindsen, in het dagelijks leven direk-
teur van basischool Het Hoge.
Het afgelopen seizoen is voor de ijsver-
eniging een 'rampjaar' geweest. De ijs-
baan kon namelijk maar één keer op een
avond worden opengesteld. Vandaar dat
de vergadering vurig hoopte dat het de
komende maanden stevig gaat vriezen.
De voorverkoop van abonnementen start
17 november en duurt tot omstreeks sin-
terklaas. Abonnementen zijn verkrijg-

baar bij de ABN AMRO. Het bestuur van
de ijsvereniging gaat ook gebruikte
schaatsen kopen en verkopen. Hiervoor
kan worden gebeld met Bertus
Maalderink, tel. 551684.

Sint Nicolaasactie
in Ruurlo
De Ruurlose Ondernemers Vereniging
(ROV) is haar grote Sint Nicolaasactie op
maandag 9 november begonnen. Deze
actie loopt door tot en met zaterdag 5 de
cember. De winkeliers (ROV-leden) zijn
herkenbaar aan de sticker op hun raam
of deur.
Bij besteding van vanaf een rijksdaalder
ontvangt u een zegel. Deze dienen op
een formulier geplakt te worden welke
verkrijgbaar zijn bij de ROV-leden. Met
veertig zegels is de kaart vol en kan het
bij één van de deelnemende winkeliers
worden ingeleverd. Vergeet niet uw
naam en adres te vermelden.

In een uitverkocht Theater Onder de
Molen bood het gypsie-orkest van
Coco Briaval de talrijke bezoekers
vrijdag 6 november een buitenge-
woon genoeglijke avond met mooie
swingende muziek. De reserveringen
voor zaterdag 14 november stromen
dan ook reeds binnen. Coco Briaval
sluit op deze avond de korte toernee
door Nederland af.

De beide gitaristen Coco en René Briaval
vertoonden een weergaloos spel met een
niet te evenaren vingervlugheid, maar
vooral met een mooie volle klank hoe
snel de noten elkaar ook opvolgden.
Zézé, zoon van Coco, bleek een uiterst
muzikale virtuoos op de saxofoon, met
nu en dan tonen van Stan Getz, dan weer
van Charly Parker en improvisaties die
vergelijkbaar waren met die van Sydney
Bechet. Zézé wil van zulke vergelijkingen
liever niet horen; hij ontwikkelt zijn ei-
gen stijl en zijn eigen muziek. Zijn muzi-
kaliteit staat borg voor kwaliteit.
Drummer Gilbert, de derde van de drie
broers, sloeg vanachter een glimmend la-
chende snor de drums en het was goed
hoorbaar dat hij, evenals zijn broers vijf-
entwintig jaar gepokt en gemazeld is bij
de grote vedettes in Parijs. Zijn drumsolo
tijdens Caravane van Duke Ellington was
buitengewoon verfijnd.

Het concert bestond uit twee delen. Voor
de pauze ging men naar de wortels van
de jazz in New Orleans. Zanger Boris
Tomas vertolkte zeer expressief de vaak
dichterlijke teksten uit het dagelijks Ie
ven van de negers in New Orleans. Zijn
jazzy muzikaliteit past heel goed bij de
swing van het Quartet Coco Briaval.
Chansons als All of Me, I can't give you
anything but love en On the sunny side
of the street dateren uit het begin van de
ze eeuw, maar blijken van alle tijden. Het
ontroerende St. James Infirmerie deed
de bezoekers ademloos luisteren.
Na de pauze speelden de Briavals eigen
composities die zeer welluidend waren
en composities van Django Reinhardt,
het bekende Nuages en Duke Ellington.
Ook nu straalden zij weer het plezier uit
dat zij in hun muziek hebben, ook al zijn
zij uiterst professioneel en beroepsmatig
bezig.

Van deze en andere nummers werden
door de Briavals twee cd's gemaakt die
niet alleen in Frankrijk maar ook bij de
firma Sueters in Vorden verkrijgbaar
zijn. Vanwege de overweldigende belang-
stelling op vrijdagavond geven de
Briavals op zaterdag 14 november nog
een concert in Theater Onder de Molen
in Vorden. Kaarten kunnen telefonisch
worden gereserveerd via (0575) 55 69 87.



Ramen en deuren In hout en kunststof
Perfect in ontwerp en techniek

Romen
4-deuren

ion nu naar Wesselmk-Degro
voor de meest uitgebreide keuze in

ramen en deuren &
professioneel advies!

W E S S E L l N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 055-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:
EEINBOÏWMMA?ERI?LRE°NEP ma. t/m do.: 08.30~17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00
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•KI Tonny Jurnens
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens

v.o.f.

sc h o

Zei h
Tel. 0314-622267

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

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

ORDELMAN & DIJKMAN
H E N G E L O ( G L D )

UXW8BWJDQJNG SMIÏAiS • lOöOG£T3?$W£RK . ELECTCO

In verband met een gestage groei van het bedrijf willen wij ons personeels-
bestand uitbreiden met:

A. Loodgieters
CV-monteurs
Elekiramonteurs
Voor deze vakatures zoeken wij zelfstandige monteurs die een stuk
verantwoording kunnen en willen dragen.

B. Servicemonteur
Wij zoeken een allround servicemonteur voor onderhoud en service
aan gasgestookte toestellen. Degene met leidinggevende capacitei-
ten voor een service-afdeling heeft onze voorkeur.

Eventuele inlichtingen, schriftelijke als telefonische sollicitaties kunt u richten
aan G. W. Dijkman (tel. 0575-461285 of privé 0575-463580).

Ordelman & Dijkman Installatietechniek bv
Zelhemseweg 30, 7255 PT Hengelo (Gld.)
Postbus 65, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461285 - Fax (0575) 461184

Radio en TV

R M I V N
Reparatie Service

Rijnweg 24 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 74 37
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 21 november
houden wij
van 1O.OO tot 17.OO uur
een open dag

Speciale aandacht voor de
allernieuwste schotelontvanger, de

PLATIUM SECA JRD
van Pace. Deze is f 350,- goedkoper dan de
vorige uitvoering.

Prijs: f 1199,-

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

Onze prijzen zijn inclu
sief BTW,
montage, ventiel,
verwijderingsbijdrage,
balanceren en
een kop koffie!

GRATIS controle van uw:
banden
accu
uitlaat
antivries, etc.

GRATIS:
Opslag van uw zomerbanden
bij aanschaf van winterbanden.

tot 21-11-'98 GRATIS uitlijnen
voorwielen (t.w.v. f 50,-)
bij aanschaf van 2 nieuwe banden

21-11-'98 zijn wij de gehele dag
gesloten

Het adres voor
banden, velgen,
schokdempers,
accu's, uitlaten,
trekhaken en
verlagingssets
voor uw auto

Burg. Galleestraat 67b, Vorden
Telefoon (0575) 55 36 56

Fax (0575) 55 26 82

De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f65/- per man per dag.'

De schilder laat uw huis er weer vorstelijk uit/ien. Door kleuraclvies, moderne t e c h n i e k e n en onder
grondbehandelingen knapt uw huis op en wordt uw woning goed beschermd. Daarnaast geeft hij
u voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk een vorstelijke winterkortin;;!

De schilder. De beste vriend van je huis. l

' Dr/r premie geldt voor f i n i ( i i i i l in r i i hij een opdintht van minimaal iliie iiiaiiilnycn toiiloiin voaiwiinnlcn.

Winterschilder Regelink is ook deze winter weer heel voordelig. Boven de al
gebruikelijke premie van f 65,- (per man per dag) doen wij daar nog eens ff 35,-
(per man per dag) bij zodat de totale premie ook deze winter weer uitkomt op
ff 100,- per man per dag.

ERKEND SCHILDER-
EN AFWERKINGSBEDRUF

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF
7255 BN Hengelo (Gld.) • Raadhuisstraat 40
Telefoon (0575) 46 16 55 • Fax (0575) 46 11 90



Gerard Groot Roessink
mooiste vogels
Op de jaarlijkse onderlinge vogelten-
toonstelling van Vogelvereniging
Ruurlo en Omstreken is Gerard Groot
Roessink de grote winnaar geworden
met de vier mooiste vogels en de
mooiste vogel van de tentoonstelling.
De mooiste vogel, een kanarie Gloster
consort met tweeaennegentig pun-
ten, is een plaatje om te zien.

De gehele beschikbare ruimte was door
de dames van de leden omgetoverd tot
een soort expositieruimte, versierd met
prachtige bloemstukken door de dames
zelf gemaakt. Marinus van "De Luifel"
werd gehuldigd omdat hij twaaleneen-
half jaar lid was van de vereniging.
Marinus kreeg als herinnering een tin-
nen wandbord, uitgereikt door de voor-
zitter van de vogelvereniging. De ten-
toonstelling is ook dit jaar weer door
meer personen bezocht dan vorig jaar.
Ook zijn er verschillende vogels van de
hand gegaan in de verkoopklasse.
Uitslag Ruurlose prijswinnaars: kana-
ries: 2de prijs stel vetstof met geel H.
Bergervoet (geel intensief), kampioen en-
kel vetstof met geel H.M.H, ter Bogt (geel
schimmel), 2de prijs stam vetstof met
rood (rood schimmel)-kampioen stel vet-
stof met rood (rood intensief)-2de prijs
enkel vetstof met rood (rood intensief) -

3de prijs enkel vetstof met rood (rood
schimmel) behoren bij J. Gerrits, 3de
prijs stel pigment met geel (sabel-geel
schimmel) H.W.T. ter Bogt, 2de prijs stam
pigment met rood (Isabel-rood schim-
mel) EJ. Eggink, 3de prijs stam pigment
met rood (bruin-rood schimmel) G.
Dieperink, kampioen stel pigment met
rood (agaat-rood intensief) EJ. Eggink,
kampioen enkel pigment met rood
(agaat-rood intensief) G.H. ter Welle, 2de
prijs enkel pigment met rood (agaat-rood
schimmel) EJ. Eggink.
Vorm- en postuurkanaries: 2de prijs en-
kel vorm kanaries (Japan hoso) - kam-
pioen enkel houding kanaries (Yorkshire
intensief) - 2de prijs enkel houding ka-
naries (Norwich schimmel) behoren bij
K. van Aken. Kampioen enkel kuif en
kuifbroed (Gloster-consort) en 2de prijs
enkel kuif en kuifbroed (Gloster-corona)
G. Groot Roessink. Parkieten: 3de stel
parkieten (lichtgroen) G. Kremer, kam-
pioen enkel parkieten (lichtgroen) H.
Ruumpol.
Grote parkieten: kampioen stel grote par-
kieten (Swift parkiet) en 2de prijs enkel
grote parkieten (Prachtrosella) W. van
Rooyen.
Diversen: 4 mooiste vogels TT en mooiste
vogel TT (Gloster consort) G. Groot
Roessink.

Najaarsvergadering
ANBO
Tijdens de onlangs gehouden Algemene
Najaars Ledenvergadering van de ANBO,
afdeling Ruurlo, is afscheid genomen
van de heer Bert van der Zande als be-
stuurslid van de afdeling. Hij heeft gedu-
rende vier jaren het secretariaat van de
ANBO gevoerd. Zonder tegenkandidaten
is voor deze functie bij acclamatie de
heer Piet Duyn gekozen. Om de plaats op
te vullen van de heer Max in 't Veld, die
het bestuur reeds eerder in het jaar heeft
verlaten, is, eveneens bij acclamatie, me-
vrouw Janny Bruehne gekozen.

Broeks toneel op de
planken
Op zaterdag 12 december en zaterdag 19
december zullen de vernieuwde gordij-
nen van schouwburg "De Keizerskroon"
open zwaaien voor de toneelvoorstellin-
gen van de toneelvereniging Tot Nut en
Genoegen (TNEG), oftewel Het Broeks
Toneel.
Opgevoerd wordt het blijspel "Als de zon
weer opkomt". Op 12 december vindt al-
leen de toneelvoorstelling plaats. Op 19
december is er na afloop gelegenheid
een gezellig Broeks Bal mee te maken. De
vereniging mag zich gelukkig alle jaren
op een grote publieke belangstelling ver-
heugen. Een kaart kopen in de voorver-
koop (vanaf 6 december aan de zaal), is
dan ook geen overbodige luxe.
Speciaal voor de ouderen wordt een der-
de uitvoering gegeven op 9 januari 's
middags.

Skifittraining
Meer plezier en minder blessures door
Skifittraining.
Menigeen heeft al geboekt en droomt
van mooie, witte hellingen en afdalin-
gen. Het is nu ook tijd dat men zich fy-
siek moet gaan voorbereiden om zo nog
meer uit de welverdiende wintersport te
kunnen halen. Want zeg nu zelf, wat heb
je eraan als je na ongeveer drie dagen ski-
ën geen stap meer kunt verzetten van de
spierpijn, zonde toch? Voor al deze men-
sen heeft Total Fit een aangepast trai-
ningsprogramma: Ski Fit. Tijdens de les-
sen Ski Fit gaat het om de fysieke ski-
/langlauf-/snowboardconditie. Hierbij
verstaat men onder conditie de combina-
tie van kracht, snelheid, lenigheid, uit-
houdingsvermogen en coÜrdinatie door
onder andere ski-imitatie technieken. De

lessen worden gegeven bij Fitnesscen-
trum Total Fit, Garvelinkampweg 2b in
Ruurlo. Voor inlichtingen en aanmeldin-
gen kan men bellen: (0573) 45 46 25.

Cluster Boigv- en
HoutbondFNV
Op donderdag 19 november houdt de
cluster Bouw- en Houtbond FNV een le-
denbijeenkomst in zaal "Kerkemeijer"
aan de Ruurlosewe^B (Borculo). Notaris
mr. S.P. Vermeer uiWIrculo zal dan aan-
wezig zijn om te vertellen over erfrecht,
samenwoningscontracten en vele ande-
re zaken die tot zijn werkzaamheden be-
horen.

Volleybal

Uitslagen van gespeelde volleybalwed-
strijden van de Volleybalvereniging
Tornax in de periode 1-7 november:
Dames: Tornax l-W. Gemini 2 (Borculo)
3-1, Tornax 2-Rivo 5 (Rietmolen) 3-0,
Tornax 3-Mevo 2 (Meddo) 0-3, Tornax 4-
Volga 4 (Gaanderen) 1-3.
De Tornax l dames kregen de dames uit
Borculo tenover zich. De Ruurlose dames
staan bovenaan in de poule. Het doel was
en is deze plek te houden. De Borculose
dames kwamen snel op 4-11 voorsprong.
Daarna speelden de Tornax dames rusti-
ger. De strijd ging naar 13-13, waarna
Tornax doorstroomde naar 15-13. De 2de
set begon met een goede opslag, die snel
de stand op 9-0 bracht. Daarna kwam
Gemini terug tot 11-10. Na een spannen-
de eindsprint won Tornax met 17-15. De
3de set ging gelijk op tot 14-14. Daarna
won Gemini met 14-16. De 4de set ging
voor de winst en Tornax stond snel met
10-3 voor. Daarna ging Tornax door en
won met 15-17.
Jeugd: Tornax Cl-Mevo Cl:...., Tornax C2-
Boemerang C4 (Eibergen) 0-3.
De Ruurlose jeugd C2 ging goed gemoti-
veerd aan de slag. Het was echter een
strijd van meisjes (Tornax) tegen jongens
(Eibergen). Ze zouden het dus moeilijk
krijgen. Bij het inspelen bleek al veel
meer kracht te zijn bij Boemerang. De
setstanden werden: 5-15,4-15 en 6-15.
Heren: Tornax 1-DVO 4 (Hengelo G) 3-1,
Tornax 2-W Gemini 5 0-3.
Heren l van Ruurlo wonnen de eerste set
met 15-10, ondanks matige passes en veel
foutieve opslagen. De tweede set ging
met 9-15 naar de Hengelose heren, voor-

al door veel opslagfouten van Tornax. De
3de en 4de set liepen goed bij Tornax.
Setstanden 15-8 en 15-11.

Voetbal
Zaterdag 14 november: Ruurlo Al-Zelos
Al, Ruurlo Bl-Markelo BI, Ruurlo Cl vrij,
AZSV C6-Ruurlo C2, Ruurlo C3-WW 34
C2.
Zondag 15 november: Wolfersveen 1-
Ruurlo l, Ruurlo 2-Longa 30 4, KI.
Dochteren 2-Ruurlo 3, KSH 2-Ruurlo 4,
Ruurlo 5-De Hoven 4, Ruurlo 6-Eibergen
5, Lochem 5-Ruurlo 7, Vios B 7-Ruurlo 8,
Ruurlo 9-Fortuna W 5, RuurlolO-Reunie
7.
Dames: Ruurlo 1-AGOW1.

W a t e r p o l o

Uitslagen van Zwem en Polo-
vereniging Roderlo
Dames: Brandenberg-Roderlo 1: 15-13,
Heidelberg 2-Roderlo 2:9-4.
Heren: Proteas 3-Roderlo 2: 8-10.
Meisjes Asp.: Neptunus A-Roderlo A: 10-0,
BZ en PC-Roderlo B: 1-13.
Jongens/meisjes gemengd: De Brug A-
Roderlo A: 9-5,11-3.

Bridge
Mini-bridge derde ronde
Willibrordusschool: 1. Niek Hollander en
Dominique Velda 73,6%, 2. Barbara Fles
en Karin Hukker 72,2%, 3. Koen
Rouwhorst en Leon Hoijtink 66,7%, 4.
Joost Stroutman en Gijs Romijn 64,7%, 5.
Bart Geverink en Kevin Krabben 63,8%, 6.
James Wellink en Manon uit de Weerd
61,1%.
Stand na drie ronden: 1. Niek Hollander
en Dominique Velda 62,5%, 2. Koen
Rouwhorst en Leon Hoijtink 58,3%, 3.
Barbara Fles en Karin Hukta: 57,1%, 4.
James Wellink en Manon u^ae Weerd
55,4%, 5. Sabine te Veldhuis en Joris Stolk
54,6%, 6. Bart Geverink en Kevin Krabben
54,2%.
Kerst Zwartschool: l, 2 en 3. Ilse Gotink
en Betsy Bokstart 68,3%, H^n Aydink
en Oktay Cakir 68,3%, Jeroer^Peulenveld
en 68,3%, 4. Marieke Versteeg en Kim
Koopman 63,3%, 5. Martijn Assink en
Marcel Weernink 61,7%.
Stand na drie ronden: 1. Marloes
Wansink en Sofie Weykamp 63,9%, 2., 3.
en 4. Tim Smit en Bas Koopman 62,8%,
Marieke Versteeg en Kim Koopman
62,8%, Hakan Aydink en Octay Cakir
62,8%, 5. en 6. Ilse Gotink en Betsy
Bokstart 62,2%, Jeroen Meulenveld en
62,2%.

Uitslagen Ruurlose Bridge Club
Groep A: 1. echtpaar Versteeg 60,42%, 2.
heren Wallerbosch/Velda 57,08%, 3. echt-
paar Van Kooten 56,25%, dames
Meyer/Telle 56,25%
Groep B: 1. echtpaar Van Heijkoop
58,75%, 2. echtpaar Sanders 54,58%, 3.

echtpaar Brinkerink 53,33%.
Groep C: 1. heren Kuen/Visser 70,83%, 2.
mevrouw Hendriksen/heer Van Bercum
66,25%, 3. dames Flierman/Roekevisch
56,25%.

Schaken
Uitslag Schaakvereniging t
Stokpaard
Jo Westerveld en Herman Knoef wonnen
hun partij met zwart, hun favoriete
kleur. En Henk Rouwenhorst won met
wit, de kleur waarmee hij liever niet
speelt.
Westerveld-Van de Velde 1-0, Van der Leq-
Knoef 0-1, L. Bluemers-Spijk 0-1,
Rouwenhorst-Plokker 1-0, Vruggink-
BaggenO-1.

Zaalvoetbal
Uitslagen zaalvoetbal "Media Expresse":
Ruesink-Resco 8-4, De Tapperij-De Luifel
3-1, H. Dolphijn-Sturris 3 - 9 , Groot
Jebbink-Tapperij 2: 5-3, De Jaeger-Resco 2-
2, Stegeman-Keizerskroon 5-6.

Badminton
Zondag 8 november werden er weer wed-
strijden gespeeld. Het eerste competitie
team wilde de eerste plaats graag behou-
den. Dit lukte dan ook want er werd ge-
wonnen met 7-1 van de badmintonclub
uit Doesburg.
Het eerste recreantenteam begon aan
hun eerste wedstrijd tegen Rabo uit
Borculo. Marcel Vreman moest helaas
stoppen voor een knieblessure, maar er
werd toch nog gewonnen met 5-3.
Ook het vierde recreantenteam hield de
winst in Ruurlo door een 5-3 overwin-
ning van Shuttle Up uit Aalten.

Stratentoernooi
Er werd deelgenomen door 24 teams,
's Morgens werd er gespeeld in vier pou-
les van zes teams, waardoor ieder team 5
wedstrijden van 10 minuten speelde. Na
de middagpauze werd er gespeeld in zes
poules van vier teams, zodat ieder team
nog drie wedstrijden moest spelen.
De einduitslag was als volgt: 1. Second
One, 2. E en E, 3. Makreel.
Gelukkis is alles sportief en zonder bles-
sures verlopen, dus de EHBO hoefde niet
in aktie te komen. Om half vier was de
prijsuitreiking in de kantine, onder het
genot van een hapje en een drankje.

een goed en
graag gelezen

Voetbalj eugd op stap

RUESIMK CITHQEÜI

Zaterdag 7 november heeft een groot deel van de jeugdafdeling van de
Voetbalvereniging Ruurlo op uitnodiging van Citroen Ruesink, hoofdsponsor van
de vereniging (en van de Graafschap), de wedstrijd De Graafschap-Willem II be-
zocht. Ondanks de aanmoedigingen van de Ruurlo jeugd en de vrijwel volledige
selectie van de V.V. Ruurlo, die ook was uitgenodigd door de Ruesink, bleef de
eindstand 2-2.



Zaterdag 21 november open dag:

Nieuwste schotelontvanger te
zien bij Romivon

Romivon, het bedrijf voor Radio en
TV Sateliet-Systemen en Reparatie
Service aan de Rijnweg 24 in het
Hengelose buurtschap Varssel, be-
staat al weer twee jaar.

Op zaterdag 21 november houdt Romi-
von een open dag. Er zullen diverse de-
monstraties en presentaties te zien zijn
van een groot assortiment artikelen.
Tijdens de open dag kunnen bezoekers
kennismaken met de nieuwste snufjes.
Veel aandacht zal uitgaan naar de aller-
nieuwste schotelontvanger: de Platium
Seca IRD van Pace. Deze nieuwe sthotel
die tijdens de open dag uitvoerig gede-
monstreerd wordt, biedt voor de consu-
ment veel voordelen. Alle nieuwe tech-
nieken zijn; toegepast en de schotel heeft
een lange duurzaamheid. Meer dan ze-
stig radio- en tv kanalen zijn op deze
nieuwe schotel te ontvangen. Ook de
prijs is scherp en is zelfs 350 gulden
goedkoper dan de vorige uitvoering. De
nieuwe type schotelontvanger Platium
Seca IRD kost voor de consument
fl.199.-ind.btw.
Twee jaar geleden, begin november, zijn
Ronald Slotboom (31) en zijn vriendin
Yvonne (30) met hun bedrijf "Romivon"
gestart. „Ik heb altijd al interesse gehad
in radio en tv. Later is die interesse voor
de schotel erbij gekomen", zegt Ronald.
„Eigenlijk is het een uit de hand gelopen
hobby. In mijn vrije tijd was ik er altijd al
mee bezig. Eerst alleen maar voor fami-
lie, vrienden en kennissen. Een kleine
kring. Later werd die kring steeds groter.
Ach, je weet hoe dat dan gaat."
„Ik heb me toen laten inschrijven bij de
Kamer van Koophandel. Ja, en dan gaat

het heel, heel snel met name door de
mont tot mond reclame", zegt Ronald,
terwijl zijn vriendin Yvonne aandachtig
meeluisterd. Yvonne is nauw betrokken
bij het bedrijf maar de technische kant
laat ze volledig over aan Ronald. „Ik sta
de mensen telefonisch te woorden en pas
op de winkel", zegt Yvonne lachend.
"Romivon" heeft een eigen technische
dienst. „Daar onderscheiden we ons mee
van anderen", zegt Ronald Slotboom.
„Dat is een sterk punt van ons. Alle repa-
raties doen we zelf. Behalve artikelen die
binnen het garantietermijn vallen, die
sturen vimvp naar de technische dienst
van de faMkant."
Wanneer mensen hun radio, tv, schotel-
antenne of een ander apparaat stuk heb-
ben, dan verzorgt Romivon het halen en
brengen. De klant krijgt dan van Romi-
von gratj^^en apparaat in bruikleen.
GemiddSris binnen een week de repa-
ratie klaar en voor een scherpe prijs. Ook
kunt u uw apparaat - wel of niet wer-
kend - inruilen. Romivon heeft een
groot assortiment autoradio's. Ook hier
is inruil mogelijk. Romivon heeft in zijn
assortiment de merken: Kenwood,
Pioneer, Blaupunkt, Philips, Akai, Grun-
dig, Samsung, Daewoo, Aiwa en nog an-
dere merken. Kortom, alles is mogelijk.
Ronald en Yvonne zien volop groeimoge-
lijkheden voor de toekomst. „We hebben
nu nog beperkte openingstijden, maar ik
denk dat daar binnen niet al te lange tijd
verandering in komt", zeggen beiden.
„We hebben het hartstikke druk".
Romivon, het bedrijf voor Radio en TV
Sateliet-Systemen en Reparatie Service, is
gevestigd aan de Rijnweg 24 in Varssel,
gemeente Hengelo.

Ons mode-advies mot verder
wijzeiï ngar de paskamers.

uthlermode

Troelstralaan 39-34, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis, r. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Uitnodiging van de
Stichting Tanggu
De Stichting Tanggu zet zich in voor het
bijbelvertaalwerk onder de Tanggu's in
Papua Nieuw Guinea. Ook na de terug-
keer van de familie Letterman gaat dit
werk gewoon door.
Zoals in mei in de Nieuwsbrief reeds
werd aangekondigd, nodigt de stichting
iedere belangstellende uit voor een

avond met Johan en Janny Letterman.
Ook het afgelopen jaar is hun werk in ge-
bed en op financieel gebied onder-
steund. Dit heeft hen erg bemoedigd. Me
de daardoor kan het werk doorgaan.
De avond wordt gehouden op woensdag
11 november in de Voorde te Vorden. Het
reilen en zeilen van de stichting zal wor-
den belicht en Johan zal mede aan de
hand van videobeelden vertellen over
hoe nu gaat in Tanggu.

Spoorstraat 28. 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00

SULG
BOUWMATERIALEN

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

VEESCHEERMESJES
SLIJPEN

Ook voor reparatie en verkoop van
gebruikte en nieuwe
veescheerapparaten naar:

ROUWEN HORST
BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, Barchem • Telefoon (0573) 25 80 94

MARIA HAANAPPEL
/essen bloemsierkunst

Strodijk 10, 7251 RS Vorden
Telefoon (0575) 55 38 67

28-11 WORKSHOP
KERSTKRANS-
BINDEN f 65,-

12-12 HOOG ETAGE-
KERSTSTUK f 90.-

incl. alle materialen

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

VOtiVO SELECTED USED CARS
340 GG AUT 1.4
340 GL AUT 1.4
440 DL 1.8i
440 DL 1.8i

440 DL 1.6i
440 DL 1.8i
440 DL 1.8i
440 GLE 1.8i
440 AIRCO 1.6i
440 DL 1.8i
440 DL 1.8i
460 Lux-l 1.8i
440 AUT 1.8i
440 Dyn 1.8i

S40 1.8i
S40 Excl.L 2.0i
S40 Comf 2.0i
S40 Comf 1.6i
S40 Aut 1.8i
S40 LPI 1.8i
V40 COMF 1.8i
V40 COMF 1.8i
V40 T4 1.8i

V70 AUT 2.5i
854 GLT 2.5 20V
855 Est Aut LPG
854 2.5i 20V
854 2.5i 10V

940
940
940 Lux/Est-L
960

Opel Kadett
Suzuki alto

2.3i AUT
2.3J Hol

2.5i Presti

1.3

5-drs
5-drs
5-drs
5-drs

5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
5-drs
4-drs
5-drs
5-drs

4-drs
4-drs
4-drs
4-drs
4-drs
4-drs
5-drs
5-drs
5-drs

5-drs
4-drs
5-drs
4-drs
4-drs

4-drs
5-drs
5-drs
4-drs

5-drs
5-drs

02-90
04-91
10-92
10-92

01-94
02-94

-93
04-94
05-96
06-95
02-95
07-95
02-96
05-97

09-96
04-97
03-97
03-98
06-97
09-97
10-97
09-97
04-98

07-97
05-92
06-93
11-95
10-97

05-95
07-96
10-96
06-95

07-89
08-89

8.950,
9.950,--

11.950,--
14.950,--

17.950,--
17.950-
17.950,-
23.950,--
27.950-
25.950,-
25.950,--
26.950,--
27.950,--
34.950,--

37.950,--
45.950,--
45.950-
45.950-
45.950-
48.950-
46.950-
45.950,--
65.950,--

71.950-
27.950,--
37.950,--
45.950,--
62.950,--

45.950,--
49.950,--
52.950.--
44.950,--

6.950,--
5.950,-

Blauw mett
Lavendel mmett
Rood LPG
D. Blauw mett

Rood
D. Grijs Trekhaak
W. rood m
Rood Trekhaak
Rood Trekhaak
Rood m, Trekhaak
Blauw m LM velg
Rood m AIRCO
Zilver AIRCO
Antr. m

Groen Trekhaak
Blauw
Wijnr. metallic
Rood Airco/mistl
Zilver Comf-L
Wit Leder/ECC
Autumm gold
Wit
Rood Full Opt.

Antr. mett. V-line
BI. mett. Trekhaak
Rood AIRCO alarm
D. Blauw M ECC
Rood Lux/comf

Rood m LPG AIRCO M 125.000 km
ECC, Alarm, LPI V 114.000 km
Wit LPG ECC V 76.650 km
Zilver mett ECC M 150.200 km

V
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
V
V

M

V
V
M
M
M
M
V

V
M
V
M
V

110.000 km
99.850 km

170.200 km
102.000 km

26.900 km
192.150 km
43.800 km
47.100 km
30.900 km
76.200 km
59.500 km

104.250 km
68.400 km
17.000 km

42.500 km
27.000 km
23.650 km
5.500 km
5.400 !!

51.000 km
14.000 km
12.850 km
4.800 M

48.000 km
180.500 km
192.000 km
140.200 km
27.800 km

Wit Radio
BI. mett AUTOMAAT

102.800 km
78.600 km

V = BTW belaste auto

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13A • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 27 43



nieuw!

1 FAUTEUIL +
HOCKER
Fabrikaat Koekoek

(klassiek oortjesmodel)
met wollen ruitstof.
Nieuwprijs f 5.650,-
Aanbod f 3.950,-

n t e r i e u r

signatuur voor evolutionair wonen

• Vorden
1 Tel. (0575) 55 13 14

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Aangeboden
• vruchtbomen in srt.

• leilinden

• dakplatanen

• laan- en parkbomen

• bol- en treurvormen

• haagconiferen

vraag naar de sortimentslijst

Westendorp
Telefoon (0573) 46 12 14

Dot is nog eens
wintervoordeel!

mode voor
het héle aezin

ashion "WINTERSWIJK - WIERDEN -"TORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVENAAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

vtaar en wanneer
u maar wilt.

Voor alle kille en koude dagen is de energiezuinige Zibro Kamin kachel een
uitkomst. In voor- en najaar kunt u de centrale verwarming uit laten,
's Winters is het een prima bijverwarming. Voortaan snel, voordelig en
aangenaam warm m uw woonkamer, keuken, studeer- of hobbykamer.,,
precies daar, waar u dat maar wilt. Een afvoer is niet nodig. Zibro Kamin
kachels branden op Ztbro Plus en hebben een rendement van bijna 100%.

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

BARGNDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59 én 55 12 61

Kom naar onze speciale

ZIBRO KAMIN
DEMONSTRATIE
°P 14 november
van 09.30 tot 16.00 uur

Natuurgeneeswijze en sportmasseur
.Bobby Aldenkamp & Dr. B. Jager, arts radiologie

Voor rugklachten, zwanger-
schapsproblemen, depressies,
röntgenfoto's, magnetisch
veldtherapie (nieuw systeem)
chiropractiker en ultraschaal

0049 2564 / 968620 of 0049 171 / 4376504
dag en nacht bereikbaar

De beuk erin
Het \e nu de ideale tijd om een

fraaie beukenhaag

in de grond

te zetten.

Eerst levende humus

in het plantgat

dan de beuk erin.

Fagus sylvatica

(haagbeuk)

00-120 cm hoog

prijs oer stuk f 1,75

per 2.5 stuks

VORDEN

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service
en messcherpe prijzen

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

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

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

't Past als bast, eigen fabricage

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

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

DE KAP5TER
BIJ U AAN HUIS,
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goudvinkendijk la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25



SMAKELIJK VOORDEEL!

Summum"

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden

Telefoon 0575-554355 - Fax 0575-553260

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwel i jkse vo<>r\v; i ; ink - n of i rs t .mu' i i lc i i l i r i is
/.invol er l iet no«.lii;e v;ui te welen. De adviseurs van AeeoN

\eeoui i lanis Ov Adviseurs vei l e l l e n u al les over het o iu l e rnen i e i s-
plau,geautomatiseerde bucklunidpakkcllcn en de l iseale aspeeten

van uw onderneming. Vervolgens k lopl u aan bij de spec ia l i s ten
van de Rabobank waar u terecht k u n t voor uw f i n a n c i e r i n g e n en

ver/.e keringen.

/o heeft u de belangrijkste adviseurs op een r i j t je , (iralis en voor
niets, op één adres, lin de koffie slaat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele s tar t van uw onderneming-' Maak dan een afspraak voor hel
eerste conlaci: 3 (0575) 52 22 44

ELCC°N Rabobank

Harry Stapelbroek
Mrnooi 1998

Deelnemers: 1. H. Evers
2. H. Leusink
3. E. te Molder
4. H. Schröer
5. W. Siebelink
6. R. Spijkerman
7. J. v. Veen
8. B. Veger

Keijenborg
Lochem
Groenlo
Vorden
Doetinchem
Deventer
Gronau (Duitsland)
Losser

organisatie:
data:
lokatie:

Biljartvereniging K.O.T.
13, 14, 15 november 1998
Café Uenk Nieuwstad 13 te Vorden

aanvangstijden: 13 november 18.30 uur
14 november 11.00 uur
15 november 11.00 uur

Gevraagd:

Pompbediende
voor 3 a 4 avonden per week

(17 jaar en ouder)

BP station Vorden 0575-551840

Zaterdag
14 november 1998

DEMONSTRATIE

GLORIA HAKSELAARS & BLADBLAZERS

Gloria heeft een breed programma hakselaars
met vele mogelijkheden.

NIEUW is de universele
f luisterhakselaar type M l LAN
met een nieuw ontwikkeld
VARIO-CUTBOX-snijsysteem!

Gloria heeft het juiste type hakselaar voor u!
Kom kijken en overtuig uzelf op zaterdag 14
november van 11.00 -17.00 uur.

GLORIA voor probleemloos hakselen.

Alléén tijdens demonstratiedag een gratis
opvangzak bij aankoop van een Gloria hakse-
laar.

DE GROEN EN DOEN WINKEL

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

OPEL THUISTIP

HET IS UW BEURT

Regelmatig onderhoud zorgt dat uw Opel betrouw-

baar blijft. Onze monteurs kennen uw Opel als geen

ander en wij monteren uitsluitend originele Opel

onderdelen met fabrieksgarantie, tegen zeer scherpe

tarieven. De prijs voor uw Opel?

Snel een afspraak?

KVI l A.^-V-1 J\_ll\.l^\-

i'H'ï'BL'K'j
Or">--"*"«gj

DE OPEL DEALER. BETAALBAAR BETER.

WISSELINK OPEL
Vigponrlplcin 4 7201 KT 7,ui|ilim

tel 0575-516646 / fa* 0575-514485

Uw officiële Opel-dealer voor Hengelo/Steenderen/Vorden

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

SNIKKERS
^^- Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

Muziek: Q-Select '60 jaren band
French Kiss '70 en '80 jaren
Swinging Mozar t super party trio
Country en Caribische groepen

Tevens: Geluid- en l ich tverhuur
DECORS (Sixties en Count ry)
Par ty tenten

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

Volleybal

DASH DAMES 2 - DASH l 3-0
In een beladen duel vol zenuwen en een
sporthal vol met enthousiaste suppor-
ters moesten de twee hoogste dames
teams van Dash hun wedstrijd spelen in
de derde divisie.
In de eerste set moest dames 2 de zenu-
wen aan de kant zetten om in de wed-
strijd te komen. Na een gelijk opgaande
strijd van de eerste paar punten, waar-
door de service over en weer ging, won
Dames 2 deze set uiteindelijk overtui-
gend met 15-4.
De tweede en derde set hadden de dames
van het Ie zich nog niet vergegeven aan
het 2e team van Dash, door goede passes
werden er lange rally's gespeeld.
Dames 2 nam uiteindelijk de touwtjes in
eigen handen waardoor deze wedstrijd
met het voltallige team op routine werd
gewonnen met 15-12 /15-12.
Het technische trio van dames 2 waren
naderhand erg tevreden met de overwin-
ning van 3-0 op de jonge meiden van da-
mes 1.
Zaterdag 14 november moet dames 2
weer een thuiswedstrijd spelen in sport-
hal 't Jebbink tegen Baderie / Dynamo uit
Neede.

UITSLAGEN
Heren eerste klasse: Dash l - V.V. Grolle l
0-3; Heren derde klasse: Dash 4 - DES l 1-
3; Dames derde div.: Dash l - Dash 2 0-3;
Dames eerste klasse: Dash 3 -V.V. Grol l 3-
1; Dames tweede klasse: Dash 4 - Erix '80
l 0-3; Dames derde klasse: Marvo '76 3 -
Dash 5 1-3; Dames derde klasse: Overa 2 -
Dash 6 0-3; Dames vierde klasse: Revo 4 -
Dash 7 3-0; Meisjes A: Dash Al - Favorita
Al 3-0; Meisjes B: DVO BI - Dash BI 3-0;
Meisjes Cl: Tornado C2 - Dash Cl 0-3;
Jongens C3: Dash C3 - Marvo '76 Cl 0-3;
Dames recr.: Dash - Voorst 4 2-1.

PROGRAMMA
Heren eerste klasse: Side Out 2 - Dash 1;
Heren tweede klasse: Dash 2 - Baderie /
Dynamo 5; Heren derde klasse: Dash 3 -
Access/BV 5; Heren derde klasse: Overa 2 -
Dash 4; Dames derde div.: SNS Savico -
Dash; Dames derde div.: Dash 2 - Baderie
Dynamo; Dames eerste klasse: Side Out 2
- Dash 3; Dames tweede klasse:
Boemerang 5 - Dash 4; Dames derde klas-
se: Dash 5 - Baderie Dynamo 5; Dames
derde klasse: Dash 6 - Side Out 3; Dames
vierde klasse: Dash 7 - Side Out 6; Meisjes.
A: The Phantoms A - Dash Al; Meisjes B:
Dash BI - Overa BI; Meisjes Cl: Dash Cl -
Baderie Dynamo Cl; Meisjes C2: Dash C2
- Avanti Cl; Jongens C3: Mevo Cl - Dash
C3.



S// elk. dekbed
een de&edset kado

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

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 499,=
van 799,=

nu 319,=
nu 589,:

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

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 679,=
van 1079,=

nu 399,:
nu 749,:

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

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 299,=
van 549,=

nu 199,=
nu 379,=

Eveneens in 4-seizoenen uitvoering

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 499,=
van 769,=

nu 339,:
nu 569,:

StNTHETISCtlE DE&EDDEN
Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1 persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 139,=
van 259,=

nu 99,=
nu 179,=

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

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 239,=
van 369,=

nu 189,=
nu 299,=

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100%
katoenen tijk.

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

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

1-persoons
2-persoons
Lits jumeaux

1-persoons XL
Lits jumeaux XL

140/200
200/200
240/200

140/220
240/220

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

van 379,=
van 649,=

nu 279,:
nu 479,:

Actie geldig tot
5 december '98,
en zolang de
voorraad strekt.
*Ofde helft van de waarde in contanten.

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