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Tlieo Tankink uit Keijenborg nieuwe prins Deurdreajers:

Prins Theo de Eerste

Theo Tankink is de nieuwe prins van
carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers. Afgelopen zaterdagavond pre-
senteerde de uit Keijenborg afkom-
stige Theo Tankink zich aan het pu-
bliek tijdens het Prinsenbal bij De
Herberg.

De kopergarde - raad van oudprinsen -
was voor de onthulling van de nieuwe
prins gestoken in een Blues Brothers out-
fit. Tankink is helemaal gek van de Blues
Brothers en het leek de kopergarde een
leuk idee om met dat thema iets te doen.
Op muziek van de Blues Brothers duwde
de kopergarde een ton de zaal in. Het pu-
bliek dacht op dat moment dat de nieu-
we prins hier inzat. Nadat president
Henk Groenendaal het doek van de ton
had afgehaald en een ballon doorprikte
bleek de ton leeg te zijn. Vervolgens kwa-
men toen twee 'echte' Blues Brothers de
zaal in met over hun hoofd een nylon
kous. Eén van deze twee Blues Brothers

was dus de uit Keijenborg afkomstige
Theo Tankink. Oftewel Prins Theo de
Eerste.

Theo Tanknw is geen onbekende in
Vorden. Veel mensen kennen hem van
evenementenbureau Ambiance in
Keijenborg. Verder organiseerde hij dit
jaar samen met André Schroër de Beach
Party. Tijdeaatijn eerste speech zei Theo
Tankink hefVet vreemd te vinden dat
hij door De Deurdreajers gevraagd was
als nieuwe Prins. "Als carnavalsvereni-
ging moetje regionaal denken. In het ka-
der daarvan is het niet verwonderlijk dat
ze bij mij terecht kwamen", aldus een
gekscherende Theo Tankink, die tijdens
zijn openingstoespraak duidelijk liet
merken dat het dit carnavalsseizoen aan
humor niet zal ontbreken. Het motto
van de welbespraakte nieuwe Prins
Carnaval van De Deurdreajers luidt 'Met
een zonnebril op je bol, schijnen de gla-
zen altijd vol'.

Vorden bekritiseert
noodzaak van
nieuwe noordtak
Onlangs heeft het Gelders Gebundeld
Bestuurlijk Overleg Noordtak (GBO) aan
de Minster van Verkeer en Waterstaat en
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
kenbaar gemaakt, dat het GBO uitstel
van een nieuwe noordtak van de Betuwe-
route niet acceptabel vindt.
De colleges van burgemeester en wet-
houders van de gemeenten Angerlo,
Doesburg, Steenderen, Hummelo &
Keppel en Vorden delen die mening niet.
hi brieven aan de ministers Netelenbos
en Pronk en aan de vaste kamercommis-
sie voor verkeer en waterstaat plaatsen
de vijf gemeentebesturen vraagtekens bij
de noodzaak van een nieuwe spoorlijn.
Naar hun mening is onvoldoende aange
toond dat de ontwikkelingen in het goe-
derenvervoer de aanleg van een nieuwe
spoorlijn rechtvaardigen. Bovendien vin-
den de vijf het procedureel onjuist, dat
de provincie Gelderland en een aantal
gemeenten nu reeds een tracévoorkeur
uitspreken, nog voordat de trajectnota
en milieu-effectrapportage openbaar ge-
maakt zijn en de burgers hun mening
hebben kunnen geven. Of zoals een
woordvoerder van de vijf gemeenten

zich maandag 2 november in de vergade-
ring van het GBO uitdrukte: "Dit gaat
langs de randen van de democratie".

Expositie Marlies
Swarttouw bij
Het Gele Stoeltje
In galerie 'Het Gele Stoeltje' aan de
Burgemeester Galleestraat in Vorden is
van 22 november tot en met 23 januari
een expositie te zien van Marlies
Swarttouw. De expositie wordt zondag-
middag 22 november geopend.
"De kleuterschool was mijn kleur-
school", zegt Marlies Swarttouw. In de
loop van de jaren heeft zij zich bezigge-
houden met vormgeving en vlakverde-
ling. De fascinatie voor textiel was door-
slaggevend voor de verdere ontwikkeling
van haar kunstuiting. Na een studie op
de Academie in Antwerpen en later les-
sen van kunstenaar Athos Samuelli -
Italiaanse school - in Canada, ontstond
de liefde voor fresco en aquarel. De aqua-
rellen die Marlies Swarttouw in de pas
geopende galerie exposeert zijn 'impres-
sies achter de natuurlijke werkelijkheid'.
Haar landschappen, luchten en stille-
vens geven dit weer in al haar schilderij-
en.

Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 nov. 10.00 uur ds. M. Beitier, ds. H.
Westerink en Mevr. Visser-van der Sijde. H.
Avondmaal. Na de dienst is er koffiedrinken in de
Voorde; 17.00 uur ds. M. Beitier. Taizédienst in de
Herv. kerk.

Hervormde kerk Wich mond
Zondag 22 nov. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hageoort
HA laatste zondag kerkelijk jaar.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 nov. 10.00 uur ds. HA. Speelman;
17.00 uur ds. M. Beitier, Taizédienst in de Herv.
kerk; 19.00 uur F.G. Th. Schipper, Goor.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 21 nov. 1830 uur eucharisitieviering H.
Vormsel m.m.v. deken G. Geurts en de
Vordering.
Zondag 22 nov. 10.00 uur eucharisitieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 14 nov. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 15 nov. 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
22-23 nov.: pastoor J. Nijrolde, Baak, Tel.: (0575)
441291.

Huisarts 27-22 nov.: dr. s i g a , Schoolstraat 9,
Tel.: 551255. Alleen voor dnngende 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
dnngende visite aanvragen. Bij spoedgevallen
die niet tot deze spreekumi kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen^» overleg.

TANDARTS
27-22 nov. P. Scheepmaker, Ruurlo, Tel.: (0573)
452513. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 1 1 30-1 2.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur. Haitbewa-
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 1 5.00-1 5.45 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 vrijdagvan
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)441351.

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
0900-8806 (20ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden
Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, 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) 55 27 49.
Begrafenisdienst
Meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-1730 uur, donderdag 13.30-17.30 uur. vrij-
dag 13.30-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wic hmond
Openingstijden uitleenpost VierakkerfWich-
mond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

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



Hier zal ook de Sint van smullen.
MIJ weet als geen ander wat Echt

lekker en voordelig is.

Pepernoten Vlaai
da's pas lekker

Goed voor 12 royale punten

Voor maar f 15,95
en... de

Pepernoten Junior Vlaai

f89 5
voor | Up

Speculaas Cake

f fi 50om alvast In de stemming te komen, voor | U p

Speculaas Bol
'n heerlijk luxe tussendoortje met kwark,
speculaaskruiden en rozijnen 13,25

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

TAXIBEDRIJF OOSTENENK

Wij zijn een middelgroot taxibedrijf.
Onze opdrachtgevers zijn onder meer
gemeenten, ziekenfondsen en verpleeg-
huizen. Ook treintaxi, combitaxi en
touringcarvervoer behoren tot de
activiteiten.

Wegens uitbreiding van het Mobimax-vervoer in de
Achterhoek zoeken wij

TAXICHAUFFEURS
Functie-eisen
In bezit van minstens rijbewijs B
Woonachtig in Zutphen of directe
omgeving
Goede contactuele eigenschappen
Flexibel t.a.v. werktijden (avonduren en
weekend)

Zowel fulltime als parttime zijn er mogelijkheden.
Omdat het vervoer met een taxibus wordt uitgevoerd die
ook ingericht is voor rolstoelvervoer, gaat de voorkeur uit
naar een man.

Sollicitaties bij Taxibedrijf Oostenenk, Rozengracht 26,
7201 JL Zutphen, telefoon (0575) 54 35 00

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

• Te koop: 1500 buxusplan-
ten ca. 25 cm hoog, f 1,50 per
stuk; hele partij f 1,40 per
stuk. Tevens te koop: olieka-
chel en gashaard. Tel. (0573)
45 26 41

• Aangeboden voor oudere
heer of dame: mooie zit-
/slaapkamer met volledige
verzorging. Handicap geen
bezwaar. Met persoonlijke
wensen kan rekening worden
gehouden. Het houden van
een klein huisdier behoort tot
de mogelijkheden. Inl. bej.
pension 'Sonnevanck', W.J.Th.
Veenhuis, Bleekstraat 5, Hen-
gelo (gld.), tel. (0575) 46 18 14

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek

gemotiveerde mensen
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.
BjBbouble Impact (0575) 57

• Unicef-kaarten vergeten?
Bel (0575) 55 17 32

• Te koop wegen bedrijfs-
beëindiging varkensfokbedrijf:
brijbakken, roosters, big-
genlampen enz. Tel. (0575)
44 16 54

O Hyacinth in pot

O Moskrans

O 2 Cyclamen

O 2 Bos bloemen

DE VALEWEIDE bloemen

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

10 Florida Rode Grapefruits 625

500
_____________

695
•

heel kilo Witlof 2.95

KOLDEN HOF 's Versmarkt

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

V e r s a n « o o r d e l i g " D m di l h e l » e r s er i s

3 rookworsten voor 1 tientje.
grof, fijn, rund off lams

rookworsten.

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDAG PIEKENOAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f Ij" per 100 gram!!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

bakje zure zult
r v

Leverworst
250 gram f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
500 gram f 4,98

1O Speklappen
voor 1 tientje

MAANDAG/DINSDAG

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

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL
4 saucijzen +
4 boerengehakt-

schnitzels
samen ff 7,95

Het adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

• Te koop: Auping senioren-
bed 90 x 210 cm volledig
elektr. verstelbaar, in staat van
nieuw. Boekenkast massief
donker eiken. Motormaai
'Harry' z.g.a.n., maaibre
45 cm. Friese staartklok
Warmink (beginjaren '60). Tel.
(0575) 51 51 46

• Comfortabel vakantie-
huis Schiermonnikoog, 300 m
van zee. Voor (mid)week(end).
Tel. (050) 409 21 23 (kerst nog
vrij)

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

• Te huur gevraagd: tijdelijke
woonruimte voor 2 werkende
personen. In Vorden/Wich-
mond. Tel. (0575) 55 42 10 (na
16.30 uur)

• bel Effe de juiste vent!

• Te koop: heteluchtkanon-
master op olie, 20.0000 cal.,
1 jaar. Tel. (0573) 45 31 44

• Komende vrijdag 14.30-
19.00 uur Wereldwinkelca-
deaubeurs in het Stampertje.
Met lootjes voor een verras-
singspakket en een prijsvraag
voor de kinderen

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

• Antiek verkopen? Dis-
creet voor de hoogste prijs bij
Veilinggebouw Apeldoorn,
Hertenlaan 15, info: F. van der
Veen, beëdigd makelaar in
kunst en antiek. Tel. (055) 521
69 57 of (0575) 52 90 31

Aanbiedingen geldig
maandag 16 november t/m zaterdag 21 november

kogelharde
Spruiten

1.79

Nieuwe oogst

Navelinas

kilo
15 voor 4."

Happy
SALADE Broccoli

250 gram
298 500 gram199

•

Menu v/d week

Stamppotten
Zuurkool - Hutspot

+
Boerenkool - Hete bliksem

Panklare
Groene kool

500 gram 1.49



De wind
die fluistert zacht je naam
wie luistert kan het horen
de vogels
zingen 't hoogste lied
omdat jij bent geboren.

Vol liefde en dankbaarheid
verwelkomen wij onze dochter

Rosan

Rosan is geboren op 12 no-
vember 1998 om 16.00 uur.
Zij weegt 4085 gram en is 52
cm lang.

Jan en Anja Schieven-
Hissink

Walterslagweg 2a
7223 KB Baak
(0575) 44 20 46

Wilt u Rosan komen zien, bel
dan even anders slaapt zij mis-
schien

Een hand
Een woord
Een gebaar
doen zo goed als je iemand die
je liefhebt, verliezen moet.

Wij willen graag iedereen be-
danken die, op welke wijze
dan ook, hun medeleven heb-
ben betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve vrouw en altijd zorgzame
moeder en oma

GEERTRUIDA
RIETMAN-

KLEIN BENNINK
(Thii)

H. Rietman
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, november 1998

Voor uw belangstelling en me-
deleven na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

MINIE VAN DER LOGT-
EIJKELKAMP

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Familie van der Logt

Vorden, november 1998

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorst in Eefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijkspicchtigheid
•" recepties en (bruilofts)party's
*" produktpresentatics
*" 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 oj
E-mail: huisdevoorst(o>universal.nl
www.huisdevoorst.nl

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

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

RARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

Mededeling
Er zijn problemen

met door ons

verwerkte

slagroom hebt

U klachten,

bel ons

Burg. Galleestraat 6, Vorden
Tel. 55 17 50

Wegens onze leeftijd

geven en verkopen wij
geen kerstbomen
meer.
Allen bedankt voor die vele jaren.

Fam. J. Peppelman
Kerkhoflaan 1 a, Vorden

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

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

Wij willen u via deze weg bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen en
wensen Arjan en Coby Menzing veel
succes met Kwalitaria De Buurman.

Hannie en Patricia

öfiea 6tU
De tijd vliegt om, het is al ruim 3 maanden geleden
dat wij Kwalitaria 'De Buurman' hebben overgeno-
men.

Daarom hebben wij op 24 novem-
ber a.s. een feestelijke heropening.

Wij willen dit samen met u vieren onder het genot
van een hapje en een drankje en heten u van harte
welkom op dinsdag 24 november van 19.30 tot
21.30 uur.

Graag tot dan!

ARJAN & COBY MENZING

KWAI TA

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon (0575) 55 43 55

Eindeloos genieten
.van kalfsvleesri*^

kalfsschnitzels
700 gr. 298

kalfsconfetti, 100 gr.

snijworst,
100 gr.

gebraden kalfs-
rollade, 100 gr.

35 gehakt cordonbleu, 4
per stuk

89

keurslager soes,
per stuk 285

i

195 filet american,
100 gr.

&**Q\
rundergehakt, 1 kilo J

KeurslagerV1O gttl all
Zutphenscwcg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

De schilder
geeft weer een

vorstelijke korting.
Deze winter f65,- per man per dog.'

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

De schilder. De beste vriend van je huis.
* Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal drie mandagen conform voorwaarden.

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

S C H I L D E R S B E D R I J F

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedif - glas in lood atelier
VANttflifil O

Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 06



825
E M E E N T E

M lïïpmyigstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830m 12,00 uur ttllllt^lt-, -J .. ;,;..;,:;.'
woensdagmiddag van 14:00 \tötWiïOüür,

M A vondopenstelUng a/d. bestuur onderdeel
fatf^
maand tehalveinjuli, vahM30tot 19.30

•

Wethouder DJ, Mulderye-MeuleWroek:
donderdag van 10,00 - 77.-Ó0- uur en volgens
afspraak.

V^thouderH. Boogaard:
donderdagvan 09.00 -10,00 uuren volgens

•
.BurgeméÉS^r EJ.C. Kamerling* U • •
m^ van 11.00- 1 200 uu

'::en volgens -afspraak: f f f ö J-||t .;; l;: :.

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

U Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 m 2030 uur,
woensdag van 1330 tot 17.30 mr,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,

zaterdag van 10.00 tot 1200 Wr.

IJZIGEN BOUWBLOKKEN OP PERCEEL DORPSSTRAAT 8
TE WICHMOND

vrijstelling bestemmingsplan Wichmond 1994
Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 6, lid 8 sub a.
van het bestemmingsplan "Wichmond 1994" vrijstelling te verlenen van het bepaalde
in artikel 6, lid 3, sub c. voor het wijzigen van de bouwblokken op het perceel
Dorpsstraat 8 te Wichmond voor de bouw van twee woningen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
19 november tot en met woensdag 16 december 1998, voor belanghebbenden ter in-
zage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).

Eventuele zienswijzen kunt u gedurende genoemde termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN

bouwvergunningen
plaats aanvrager
Ludger 18, H. Wanders
Wichmond
Biesterveld 15 A.G. Winkel

Ruurloseweg 46 HJ. Graaskamp

inhoud
bouwen bergrui

vrijstelling

bouwen woning met hoogte
garage
inpandig verbouwen
woning

meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
Het Hoge 23 CA Bosch
Hoetinkhof277 HJ J. Winkeler

kapvergunningen
plaats
de Horsterkamp 6

het Heegken 3

Koekoekstraat 12,
Vierakker

aanvrager
mw. C. Quarles van
Ufford-Loeber
mw. HJ. Hamer-
Meenink
800 m2 houtwal

inhoud
bouwen bergruimte
bouwen bergruimte

inhoud herplantplicht

vellen 400 m2 houtwal

dunnen en afzetten

G.W. Zomer vellen 27 are houtwal

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

ERORDENING OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN 1999

Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen een
nieuwe Verordening op de algemene begraafplaatsen (in Vorden en Wichmond) te la-
ten vaststellen.

Voordat zij dit doen hebben zij besloten om de openbare voorbereidingsprocedure die
genoemd wordt in de Algemene wet bestuursrecht te volgen. Dit betekent dat ieder-
een zijn mening mag geven over het ontwerp van de nieuwe verordening.

De ontwerp-verordening ligt vanaf 18 november tot en met 15 december 1998 voor ie
dereen ter inzage in de units bij het gemeentehuis. Tot en met 15 december 1998 kunt
u uw mening kenbaar maken. Burgemeester en wethouders betrekken uw mening
bij het opstellen van het voorstel voor de gemeenteraad. Tegen betaling van de rech-
ten zijn kopieën van de verordening verkrijgbaar. Inzage is kosteloos.

ETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

Workshop
Zaterdag 21 november wordt in galerie
Agnes Raben aan de Nieuwstad te
Vorden een workshop gehouden welke
wordt verzorgd door Karin Kortenhorst.
Het onderwerp is "Draadwerk" met de
nadruk op metaaldraad, kralen en glas.

Plattelandsvrouwen
De maandelijkse bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen in Vorden is deze
keer op woensdag 25 november. Deze
avond zal worden verzorgd door de heer
Verkerk van de Stichting Hulpverlening
Zigeuners. Hij komt de dames van de
Plattelandsvrouwen vertellen over de ge-
schiedenis van zigeneurs, hun tradities
en het zigeunerleven van vandaag de
dag.
Verder brengen de Plattelandsvrouwen
op vrijdag 20 november een bezoek aan
Radio Gelderland.

Opbrengst collecte
De collecte 'Geef 's voor diabetes, voor 'n
toekomst zonder complicaties' die van l
tot en met 7 november in Vorden is ge-
houden, heeft f8.253,15 opgebracht. Het
Diabetes Fonds Nederland dankt alle ge-
vers, collectanten en al diegenen die zich
hebben ingezet om de collecte te doen
slagen voor hun gift en welwillende me
dewerking.
Met de opbrengst van de collecte maakt
het Diabetes Fonds Nederland verder we-
tenschappelijk onderzoek rond suiker-
ziekte en complicaties die als gevolg van
diabetes kunnen ontstaan mogelijk.

Vrouwendub Medler
26 oktober heeft de heer Markerink tij-
dens een bijeenkomst van de Vrouwen-
club Medler laten zien hoe je touw kunt
draaien en hoeveel verschillende knopen
je daarmee kunt leggen.
9 november hebben drie medewerkers
van Buro Slachtofferhulp IJsselstreek een
lezing gehouden over het werk wat ze
doen. Slachtofferhulp is een vrijwilligers-
organisatie die zich bezig houdt met
hulp aan slachtoffers.

NCVB
De Nederlands Christen Vrouwenbond
in Vorden houdt dinsdagavond 24 no-
vember een bijeenkomst in het Dorps-
centrum. Op het programma staat een
lezing over het bijbelboek Openbaringen
door ds. D.C. Firet uit Alkmaar. Na de
pauze zal aan de hand van dia's het bij-
belboek Openbaringen verder worden
belicht. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Jazzformatie MilTs
Brothers zondag
in Onder de Molen
Jazzformatie The Mill's Brothers treedt
zondagmidag 22 november op in Theater
Onder de Molen in linde. Kaarten kun-
nen van te voren worden gereserveerd
via (0575) 55 69 87.
The Mill's Brothers bestaat uit vijf ras-
muzikanten die naast traditionele main-
stream jazzstandards moderne jazznum-
mers en eigen werk ten gehore zullen

brengen: van jaren '30 swing, jaren '40
bebop, jaren '50 cooljazz, jaren '60 hard-
bop tot jaren '90 hipbop. Kortom, alles
wat swingt en melodisch en harmonisch
tot de verbeelding spreekt.
Het orkest wordt gevormd door Miquel
Boelens (alt-/sopraansaxofoon), Karle
Bardowicks (tenorsaxofoon), Hans
Kwakkernaat (piano), Bas Rietmeijer
(contrabas) en Florian Hoefnagels (slag-
werk).
Donderdagavond 26 november zullen
leerlingen van een muziekschool uit de
regio Milaan een optreden in Theater
Onder de Molen verzorgen. De Italiaanse
muzikanten en vocalisten zijn in
Nederland in het kader van een uitwisse-
ling met muziekschool De Muzehof in
Zutphen. Naast een klassiek-ensemble
zal een jazzorkest van de Civica Schola di
Musica naar linde komen.

Bridge
BRIDGECLUB "B.Z.R. VORDEN"
UITSLAGEN VAN WOENSDAG 11 NO-
VEMBER 1998
Groep A: 1. mv. / hr. Polstra 56.1%; 2. den
Elzen / Hartman 54.1%; 3. v. Gastel /
Costerman 52.3%.
Groep B: 1. mv. / hr. Vreeman 59.6%; 2.
Bouman / Snel 58.3% - Hooyveld / v.
Leuvensteijn Breukink 58.3%; 3. mv. / hr.
Jaburg 52.5%.

BRIDGECLUB VORDEN
UITSLAGEN VAN 9 NOVEMBER
Groep A: 1. Bergman / v.d. List 58,2%; 2. v.
Asselt / Vruggink 57,8%; 3. J.H. Wullink
57,3%.

Groep B: 1. Gille / Kam 72,9%; 2. Arnolt /
Warnaar 59.3%; 3. Rossel / Warringa
54,1%.

Blazers
Jacks

Mantels

25%
Kassakorting _ '

lever de
waardebon

nu In bij
lammers

, MODE
II L I N G E R I E

Vorden Zutphcnscwcg 29

Winterswijk Misterstraat 76



Spaanse
Appeltaart

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

Nu ter kennismaking IJ.,

4 gevulde
speculaaskoeken

voor 5,50

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

ECHT SLAPEN DOE JE PAS
OP EEN NIEUWE MATRAS

interieuradviseur Rjjksstraatweg 39
Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Uitslag
Kinderboekenweek 1998

1 Niki Siebelink
2 Nick van den Berg
3 Sophie Wullink
4 Remon Korenblik
5 Mark ten Wolde

1 Roy Arends
2 Hilde Boersbroek
3 Aniek van Langen
4 Emily

Klein Nagelvoort
5 Lotte Ruiterkamp

Van harte gefeliciteerd!

Je mag je prijs op komen halen bij

Cr-ibrunatr1
DAAR KUH JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

TE KOOP GEVRAAGD

vrijstaand huis/bungalow
omgeving Vorden/Warnsveld

ind.prijs f 550.000,-

en

boerderij of woning
in het buitengebied, min. 1,5 ha

voor paardenliefhebber

ASSURANTIE, ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 VORDEN
TELEFOON (0575) 55 19 67

'Rtbbetofestapgt' Tfetfard:
een caleidoscoop aan kleuren
De kleurrijke en creatieve voorbeelden toneri|

hoe Tretford met zijn tijd meegaat \

interieuradviseur
m £>

'de woonwinkel van Warnsweld'

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

SCHAARPLATFORM
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf donderdag 19 november 1998, gedurende een
maand, op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), ter inzage ligt
het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 okto-
ber 1998 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
"Buitengebied Wildenborchseweg 19".

Dit plan heeft betrekking op het agrarisch bedrijf
Wildenborchseweg 19 en beoogt de planologische basis te
leggen voor de uitbreiding van het 'kleinschalig kamperen'
op dit perceel met een zogenaamde 'bed and breakfast'-
mogelijkheid voor passanten in een gedeelte van de
bedrijfsgebouwen. Die ruimte zal tevens worden gebruikt als
recreatieruimte voor de gasten. Het plan speelt in op de
'kansen' die de gebiedsvisie voor het waardevol cultuur-
landschap 'de graafschap' biedt.

Tegen het ontwerp-plan zijn geen zienswijzen ingebracht
zodat, behoudens diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, niemand gerechtigd is
bedenkingen bij gedeputeerde staten van Gelderland in te
dienen.

Vorden, 18 november 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Lezing in bibliotheek
op 30 november over
Het interieur in beeld
De bibliotheken profileren zich dit jaar
met het thema 'Jaar van het Wonen'.
Door middel van diverse boekentafels
heeft de bibliotheek in Vorden op ver-
schillende manieren de aandacht geves-
tigd op het wonen, de inrichting, het on-
derhoud en het huren.
Vragen die in de bibliotheek gesteld kun-
nen worden varieren van: hoe krijg ik
vergunning voor het plaatsen van een
dakkapel, welke verf gebruik ik voor het
schilderen van een betonnen buiten-
muur tot wat moet ik bij de notaris rege-
len. Ook was 'wonen' het thema van het
leesprogramma voor de jeugd met een
afsluitende middag over niet-wonen: of-
tewel dak- en thuislozen.
Het themajaar wordt afgesloten met een
lezing in de bibliotheek. Op maandag-
avond 30 november komt Eric Groene-
veld van Interieurarchitectuur uit Neede
praten over de leuke dingen van het wo-
nen. Hij kan de aanwezigen aan de hand
van dia's op ideeën brengen om de ruim-
te eens met andere ogen te bekijken.
De woninginrichters uit Vorden zullen
voor deze gelegenheid een 'woonhoekje'
in de bibliotheek inrichten. De heer
Groeneveld komt op uitnodiging van "De
Stichting Vrienden van de Openbare
Bibliotheek.

Open dagen
27 november van 10.00 uur tot 21.00 uur
28 november van 10.00 uur tot 18.00 uur
29 november van 10.00 uur tot 18.00 uur

U bent bij ons van harte welkom om ideeën
op te doen voor de komende kerst.
In de weken 50 en 51 houden wij zgn. kerstcursussen (onder
deskundige leiding) waarin de volgende werkstukken gemaakt
kunnen worden: guirlande, kerstpiramide, strokrans, kerstboe-
ket, en een buitendecoratie. Inlichtingen tijdens open dagen of
telefonisch.
U kunt ook bij ons terecht voor individuele groepen,
kinderpartijen etc. (op afspraak)

Groot Roessink Vordenseweg 84, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 461622

C.rrC organisatiebureau

Uw feestadviscur voor:
• persaneelsfeestjes • tentfeesten (incl. vergunning)

•familiereünies • verenigingsfestiviteiten
themadagen • catering • thuis een feestje bouwen ...

• entertainment
Kortom als er wat doen is. eFFe bellen!

(0575) 55 14 59 f red Fransen

Stel uw gasten niet teleur,
bel de feestadviseur!



Arjan en Coby Menzing nieuwe eigenaren De Buurman.

24 november open huis

Sinds drie maanden zijn Arjan en
Coby Menzing de nieuwe eigenaren
van Kwalitaria De Buurman in
Vorden. Vanwege een bevalling en
een druk zomerseizoen was het nog
niet gekomen van een open huis.
Maar wat in het vat zit dat verzuurt
niet. Het uit Enschede afkomstige on-
dernemersechtpaar houdt namelijk
dinsdagavond 24 november een open
huis. En of dit nog niet genoeg is
volgt er van woensdag 25 november
tot en met zondag 29 november een
speciale heropeningsstuntweek met
allerlei leuk acties.

Via via hoorden Arjan en Coby Menzing
enkele maanden geleden dat Kwalitaria
De Buurman te koop stond. 'Wij waren
op dat moment al een tijdje op zoek naar
een eigen zaak en toen we deze kwalita-
ria zagen wisten we het meteen", aldus
Arjan Menzing. De afgelopen maanden
hebben Arjan en Coby Menzing gemerkt
dat de afstand tussen hun woonplaats
Enschede en Vorden erg groot is om elke
dag op en neer te gaan. Het tweetal heeft
dan ook een huis gekocht in Vorden die
ze in februari zullen betrekken.

Op dit moment is Kwalitaria De
Buurman nog op dinsdag gesloten, maar
er zijn plannen om binnenkort ook op
deze dag open te gaan. 'Verder zitten we

er aan te denken om met een bezorgser-
vice te gaan beginnen. De mensen heb-
ben tegenwoordig steeds minder tijd en
wij denken daar door middel van een be-
zorgservice perfect op in te kunnen spe-
len", aldus Arjan Menzing. Het is verder
de bedoeling om binnen enkele maan-
den het interieur van Kwalitaria De
Buurman te veranderen en de binnen-
kant van het pand te voorzien van een
nieuw verfje.

KINDERMIDDAG
Voor volgende week staan er bij
Kwalitaria De Barman allerlei herope-
nigsacties op sf^M. Na het open huis
van dinsdagavond 24 november is er op
woensdag 25 november een speciale kin-
dermiddag. Naast een springkussen zal
zwarte piet aanwezig zijn om de kinde-
ren te schminkax Verder worden er al-
lerlei snacks w^^geven. Zo krijgen de
klanten op woensdag 25 november een
gratis kipcorn bij aankoop van een portie
patat. Op donderdag 26 november is er
een gratis kroket bij elke portie patat en
op vrijdag 27 november ontvangen alle
klanten bij hun frietje een gratis frikan-
del. Zondag 29 november is het helemaal
smullen. Bij een minimale besteding van
vijftien gulden krijgt de klant namelijk
een gratis ij staart. Redenen genoeg dus
om volgende week een bezoekje te bren-
gen aan Kwalitaria De Buurman.

De mooiste tuinen van Vorden
Tijdens een bijeenkomst van
Tuinkeuring Vorden' welke vorige
week in het Stamperrje werd gehou-
den zijn de winnaars bekend ge-
maakt in de strijd om 'de mooiste tui-
nen van Vorden'. Ook dit jaar waren
er weer drie categorieën: grote tui-
nen, midden tuinen en kleine tuinen.

De uitslagen waren als volgt: Grote
Tuinen: l familie Brinkerhof, Nij land-
weg 4, Vorden; 2 fam. HJ. van Ark,
Dokter Lulofsweg l, Vorden;3 fam.
B.Korenblek, Oude Zutphenseweg l,
Vorden; 4 fam. Hulshof, Spiekerweg 3a,
Vorden; 5 fam. AW. Bargeman, de Boonk
2 Vorden.
Midden Tuinen: l familie W.Golstein, De
Bongerd 7, Vorden; 2 fam. BAM. Klein
Gunnewiek, Eikenlaan 7, Kranenburg; 3
fam. E. te Veldhuis, Stationsweg 6,
Vorden; 4 fam. H.W Groot Bramel, P.van
Vollenhovelaan 21, Vorden; 5 fam. J.G.
Dimmendaal, Beeklaan 5, Wichmond.

Kleine Tuinen: l familie J.W.C, de Hart,
Hoetinkhof 60, Vorden; 2 fam. DJ.
Weustenenk, Molenweg 21, Vorden; 3
mevrouw Rietman, Het Wiemelink 33,
Vorden; 4 Marja van Zandvoort,

Mispelkampdijk 18, Vorden; 5 fam. H.J.
Kip, Brinkerhof 91, Vorden. De eerste
prijswinnaars kregen een beker en bloe-
men aangeboden. De 2e t/m 5e prijzen
ontvingen een waardebon. Er waren in
totaal honderd deelnemers.

Deze avond werd tevens afscheid geno-
men van mevrouw K. Huetink. Zij is zes
jaar lid van de werkgroep tuyinkeuring
geweest. Haar plaats wordt vanaf heden
ingenomen door mevrouw J. Bargeman.
Bij voldoende deelname ( minimaal 10
personen) zal de heer Temming volgend
jaar weer een snoeidemonstratie verzor-
gen. Hiervoor kan men zich opgeven bij
mevrouw Lenselink telf. 552670.

José Brinkerhof van bloembinderij 't
Hagenhuus hield deze avond een diale-
zing over het onderwerp: Bloemschik-
materialen uit eigen tuin'. Zij liet een
honderdtal zeer fraaie dia's zien met
daarop merendeel vaste planten, maar
ook enkele eenjarige die ook geschikt
zijn voor het bloemschikken. Belangrijk
daarbij is dat niet alleen de bloemen ge
schikt zijn maar ook de 'uitgebloeide'
bloemen en de daarna ontstane zaaddo-
zen.

Biej ons
in d'n Achterhoek
'k Stonne vegange zaoterdag op de brugge oaver de Voddense bekke in de
Schuttestraote nao 't waterpeil te kiekn too d'r mien ene op de scholder klopn.
'k Hadde niks an heurn kommen, dus schrok ik effen. Maor 't was Harm
Sanders en daor zit van huus uut niks gin kwaojigheid in.
"Wat stao iej daor te dreumen?", vraog e mien. "Now, dreumen doe'k bepaold
neet, 'k kekke of't waterpeil al wat zakn".
"Jao da's wel neudig wilt ze daor an de andere kante van de brugge nog wat
wieter konnen".
"Jao, wat maak ze daor eigenlijk, 'k zie daor zandzakke in 't water liggenVZe
bunt bange dat den beuke umme volt, daorumme wilt ze dat muurwerk weer
opmetseln". "En dat gleuf iej zelf?".

"Natuurlijk neet, ze wilt die olde fundering in ere holn, dan kont onze nao-
kommelimgen ok nog zien waor de watermolle hef estaon. Maor ze kont t'r
now neet volle an doen".
"Dat hoge water gooit een hoop in de warre".
"Oaver dat hoge water he'k vanmaarn nog een mooi verhaal eheurd. Spiekers
Willem en zien vrouw waarn uut ewes. Een of andere vejeurdag of feesjen. Too
zee 't huus in kwammen stonnen ze metene met de vuute in 't water.
"Guttegut, Willem, de Vennegotte is oavereloopn", menen Willem's vrouw.
"Och iej oele", zei Willem,"dan ha'w dat toch buutn motn zien. 't Kump van
binnen uut, de waterleiding zal wel aans esprongenwean". Willem menen dat
e al een pielende in de showroom zaog zwemmen maor dat had de jagermeis-
ter in um van een of ander ding daor emaakt.

De kokken, de kamer, oaveral waor Willem kwam was water maor 't lek had e
nog neet evonnen. Meschien de badkamer. Daor kwam, naost een straoltjen
lech ok een straoltjen water onder de deure hen. Hee schrok wel effen too hee
achter de badkamerdeure hen kek. Zien zonne zat in bad en sleep as een osse.
Met de waterkrane wietwagen los wel te vestaon.
Willem schudn um wakker. "Hoelange zit iej daor al?"
Jao, hoelange. Hee was eers nao de dames l en 2 van Dash weazen kiekn en had
zich wat op wiln frissen. Maor jao. 'n smid is wel 's muu van 't wark. Vandaor.
De schaa? Zo umsgeveer f. 4500.-. Maor daor bunt luu die met beleggen heel
wat meer vespolt heb, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Volleybal
DAMES DASH1 VERLIEST NA SLECH-
TE WEDSTRIJD
Zaterdag koersten de dames van Dash l
naar Enschede. Ditmaal^fende te wor-
den aangetreden tegen Sro/Savico, juist
boven Dash op de ranglijst met zeven
punten.
De afgelopen week geformuleerde doel-
stelling voor de komende drie wedstrij-
den, SNS uit, AAStad thuis en Longa uit
was het behalen van negen punten.
Mogelijk was deze doelstelling teveel af-
komstig van trainer/coach Louis Bosman
en minder uit de groep speelsters want
het zaterdag vertoonde spel verdiende
geen punten. De eerste set bleek dat de
tegenstander geen sterke indruk maakte,
maar wat er ook geprobeerd werd vanaf
de bank in de vorm van begripvolle, sme-
kende of juist confronterende en beve-
lende time outs of wissels, Dash wist zelf
ook geen deuk in een pakje boter te kun-
nen slaan.
Dash in goede vorm had deze tegenstan-
der inderdaad conform de doelstelling
drie punten afhandig kunnen maken,
maar Dash verkeerde niet en kwam
nooit in haar goede vorm. Slap volleybal
zonder beleving en uitstraling werd er
tentoongespreid waarbij alle spelonder-
delen en alle pionnen onder de maat ble-
ven. Enige excuus wat in dit geval kan
worden bedacht is dat de Vordense da-
mes een uur extra moesten wachten al-
vorens aan de wedstrijd kon worden be-
gonnen; de uitloop van voorgaande wed-
strijden was extreem. Dat je een uur
rondhangen wat sloom zou kunnen wor-
den is enigszins voorstelbaar, maar mag
nimmer als excuus gelden voor de slech-
te performance, temeer daar Bosman
zijn speelsters tot tweemaal toe de gang
instuurde om zich wat los te lopen en te
stretchen. "De motivatie om een gretige
pot volleybal te spelen moet echter van
binnenuit komen", aldus de Vordense
coach. "Er viel ook weinig te coachen,
niets hielp. De tegenstander ging gaande
weg de wedstrijd iets beter spelen en wij
steeds slechter. Teleurstelling en twijfels
komen dan over je heen. Je werkt drie
avonden met de meiden en dan doet het
pijn als je zo'n wedstrijd reddeloos en

radeloos vanaf de bank gadeslaat. Je
schaamt je dan voor zo'n derde set.
Kortom één van de kenmerkende wed-
strijden om snel te vergeten, de doelstel-
ling bij te stellen naar zes punten uit de
komende twee wedstrijden en dinsdag
weer hard aan het werk te gaan en als er
dan volgende week weer een leuke pot
gespeeld wordt weetje weer waarvoor je
het samen doet".
SNS/Savoco - Dash l, uitslag 3-0, setstan-
den 15-11,15-8 en 15-1.

Wielersport
GOEDE DEELNAME 3' G.O.W. TE
VORDEN
Op zaterdag 14 november werd er op
Kamphuizen in Vorden de 3e G.O.W.
veldrit verreden.
Ondanks de vele regen van de laatste tijd
was het parcour redelijk begaanbaar.
De categorie veteranen startten 's mor-
gens om half elf als eerste, de wedstrijd
was al snel beslist.
Rudi Peters kwam in de eerste omloop
als eerste over de streep en bouwde de
voorsprong enkel uit en kwam dan ook
met grote voorsprong op de tweede man
Fred de Kinkelder over de finish. 3e Werd
Rinus Brinkers uit Eibergen voor Harry
Eggink uit Vorden.
Bij de Amateurs Cyclosportieven en
Junioren was de animo goed te noemen.
Winnaar werd Joost Lechtenberg uit
Markelo voor Harold Slebos uit
Oldenzaal en verrassend 3e was Peter
Makkink uit Hengelo (G.). Bij de junioren
won Mathijs Loohuis uit Oldenzaal voor
Rob Stamsnijder uit Enter (zoon van
Henny).
In deze wedstrijd waren opvallend veel
pech gevallen. Op zondag 15 november
reden de RTV-er in Etten-Leur. Martin
Weijers uit Hengelo G. behaalde daar een
keurige 8e plaats. Bij de cyclosportieven.
Nieuweling Paul Wolbrink uit Baak werd
18e. Rudi Peters behaalde daar een 10e
plaats in een voor hem ongelukkig verlo-
pen finale een valpartij was hiervan de
oorzaak.
Zondag nemen ze revanche in Sint
Michielsgestel (Br.).



Gevraagd:

spontane, flexibele
medewerker

voor schoonmaak- en

bar-werkzaamheden.

Maandag en donderdag

1 x per 3 weken zondag

Beschikbaar voor inval.

Reacties zo spoedig mogelijk

naar Squash Vorden

Telefoon (0575) 55 18 44

KERSTSHOW
Maandag 30 nov. t/m
woensdag 2 dec van

11.00-21.00 uur;
donderdag 3 dec. van

11.00-17.00 uur

Pension/kampeerboerderij 't Olthof,

fam. Wagenvoort, Oennendijk 12,

Warnsveld (tegenover de Boggelaar

de Dennendijk op)

Voor een kerstles zijn er nog enkele

plaatsen vrij

Informatie: ^^* ^\

bloem en schik

WILLEMIEN STEENBLIK
Dennendijk 13, 7231 RD Warnsveld

Telefoon (0575) 55 28 10

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:

maandag 02 november t/m
zondag 08 november 1998.

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 m}
looo m}
1200013
1400013
1600013
1800 013
2000013
2200 m3
2400013
2600 m3
2800013
3000013
3300013
3600013
3900013
4200013
4500013
5000013
5500013
6000013

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

22013
27013

33 m}
38013
43013
49013
54013
60013
65013
71013
76013
81013
90013
98013

106013
114013
122013
136013
149013
163013

en een totaal
streefver-
bruik sinds
i november
'98 van:

22 013
27013

33 "13
38013
43013
49013
54013
60013
65013
71013
76013
81 013
90013
98013

106013
114013
122013
136013
149013
163013

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

O8OO - 1548

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

MODE
KOOPJES
dames
stretch rokken
normaal
59,95
nu voor:

dames uni
colpully

15?normaal
19,95
nu voor:

kinderdenim
broeken
met borduur
normaal
35,00 nu:

kinder metcol
patent trui
norm.
39,95
nu:

KOOP.
blouses
uni kleuren en
diverse dessins
maten: M-XL
normaal 29,95 NU:

F

faajiion
mode voor het héle gezin
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDE-

TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-

LICHTENVOORDE-'S-HEERENBERG

r TB W

«•l

G E E F E M F Y S E E M P A T I E N T E N
M E E R L U C H T

Astma Fonds
STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS

handels-afzetwerkgebied
lArtica~de Vijfsprong
therapeutische leef-werkgettieen-
schap en biologtsch-dynamisck
landbouwbedrijf

Trading
bekeert een winkel m natmr-
voedingsartikelen en staat op de
vrijdagtitarkt ie l/orden.

Als extra service is er een bezorg-
dienst op dinsdag en vrijdag.

Ook verzorgen wij dan groenten- en

%ei'vooreen assortimentslijst tele-
foon/fax (0575) 55 42 02

Trad'mg

Keoordweg 2 • l/orden • Tel. (0575) 55 42 02

Momenteel wordt er hard
gewerkt aan een mooi,
nieuw verkooppunt
aan de ^eeoordweg 2.
In onze tijdelijke noodvoorziening volop frisse
najaarsgroenten

Openingstijden di./do./za. van oe.OO -12.30 mr

u i k e n

worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend

• Inbraakpreventief, veilig gevoel

• Geluidsisolerend

•Verduisterend f ^m—--

• Comfortabel A een m** R^

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;

zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcr-uofdcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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



Kwaliteitscertificaat GardenM asters
voor Tuincentrum Vorden
Uit handen van de heer Peter Jan van
Bekkum van GardenMasters Interna-
tional ontving Tuincentrum Vorden
vrijdag 13 november het GardenMas-
ters kwaliteitskeurmerk. Het bewijs
van gedegen vakmanschap en een
hoog kwaliteitsniveau van zowel pro
dukten als advisering. Deze uitrei-
king gaf tevens een extra feestelijk
tintje aan de verjaardag van de ont-
vanger.

Dit certificaat is alles behalve een vrijblij-
vend stempel. Want zowel de ontvanger
(Wilbert de Leeuw van Tuincentrum Vor-
den) als de uitreiker (GardenMaster Inter-
national) steken hun nek uit voor de con-
tinuïteit van de geboden kwaliteit. Hun
beider goede naam is er aan verbonden.
Als nieuw lid van de GardenMasters-orga-
nisatie zal Tuincentrum Vorden over en-
kele maanden worden omgedoopt tot
GardenMaster Vorden.
Niet alleen voor De Leeuw maar ook voor
de tuinliefhebbers in Vorden en omge-
ving is dit goed nieuws. Door gezamen-
lijk in te kopen en door een regelmatige
uitwisseling van kennis beschikken Gar-
denMasters over een sterke positie. En
wie goed inkoopt en veel vakkennis in
huis heeft, kan zijn klanten meer bieden
dan een ander.
Wilbert de Leeuw ziet dit keurmerk dan
ook niet als een eindpunt of een excuus
om tevreden achterover te leunen. Inte-
gendeel, het lidmaatschap van de Gar-
denMasters-organisatie vormt juist de
aanleiding om er met dubbele energie te-
genaan te gaan.
Zo wordt op dit moment gewerkt aan
een nieuwe routing in het tuincentrum.

Begin volgend jaar zal het totale tuincen-
trum opnieuw worden ingedeeld. Het as-
sortiment wordt dan belangrijk uitge-
breid en de presentatie van de artikelen
wordt volledig vernieuwd.
Tegelijk daarmee zal ook de styling van
het tuincentrum ter hand worden geno-
men. Het vertrouwde blauw zal dan
plaats maken voor het oranje en groen
van GardenMasters. Even wennen is dat
wel, maar de ervaringen van collega's die
dezelfde stap namen, zijn zo positief dat
Wilbert de Leeuw die verandering vol
vertrouwen tegemoet ziet. "Met namen
in het oosten van het land is GardenMas-
ters sterk vertegenwoordigd. En een con-
sequente uitstraling maakt niet alleen
de organisatie mjK ook ons als individu-

ele GardenMaster alleen maar sterker",
aldus De Leeuw. En dat die sterke positie
de consument ten goede zal komen, dat
spreekt voor zich.
Overigens zijn het niet alleen particulie-
re consumenten die de weg naar De
Leeuw weten te vinden. Want behalve in
het tuincentrum is de ondernemer ook
actief met hovenierswerk. Zodat voor
aanleg en onderhoud van tuinen en
groepartijen ook bedrijven en isntellin-
gen profiteren van de ideeën en het vak-
manschap wat binnenkort gaat heten:
GardenMaster Vorden.

Tuincentrum Vorden is gevestigd aan de
Ruurloseweg 65a in Vorden en telefo-
nisch bereikbaar onder (OMi) 553671.

Praktische bron vol handige kennis

Nieuwe Achterhoede Almanak
De Achterhoekse Almanak is uit. De
veertiende jaargang van de prakti-
sche bron vol handige feiten, wetens-
waardigheden en bijzondere kennis
over de Achterhoek bevat ook weer
een aantal opmerkelijke bijdragen.

Aandacht is er onder meer voor een aan-
tal soms eeuwenoude fondsen en instel-
lingen dat deze regio nog telt. Sommige
leiden een sluimerend bestaan, anderen
doen nog steeds - veelal in stilte - goed
werk. In een bijdrage van Henk Harmsen
wordt ingegaan op eerbiedwaardige so-
ciëteiten, gilden, armenfondsen en broe-
derschappen die in een totaal andere tijd
zijn opgericht om toenmalige belangen
te dienen, maar die zich tot de dag van
vandaag hebben gehandhaafd.
De Zutphense Sint Anthony Groote Broe-
derschap bijvoorbeeld. In 1451 opgericht
voor hulp aan arme stadsgenoten. Tegen-
woordig beperken de activiteiten zich tot
het beheren van de eigendommen. Nog
ouder is de Armenkorf in Terborg, in
1388 gesticht door de Heren van Wisch.
De naam komt vermoedelijk voort uit de
korf brood dat onder de arme mensen
werd verdeeld.
Vlas, oer, klei en huiden: grondstoffen
die de basis vormden voor de industriële
nijverheid die in de loop van de achttien-
de eeuw in de Achterhoek van de grond
kwam. Nog altijd zijn er bedrijven - zo
blijkt uit de bijdrage van kenner Hans de
Beukelaar - die de historische banden
met de streek hebben behouden.
De watertorens als bijzonder element in
het landschap, hun bouw en functie zijn
onderwerp in een informatief artikel. In
de Achterhoek zijn nog negen waterto-
rens bewaard gebleven. Het zijn opval-
lende (industriële) monumenten die
vooral in de eerste helft van deze eeuw
zijn gebouwd.
In een rondgang door de boerenhof
wordt de tuin en het erf beschreven met
de waterput, het bakoventje, de noten-

boom en natuurlijk de boerenkoolplan-
ten en de hoogstamboomgaard.
Ook liefhebbers van de streektaal komen
in de nieuwe almanak volop aan hun
trekken met gedichten, een verhaal over
de 'kranenzommer' en een dialectquiz.
Het praktische gedeelte van de Achter-
hoekse Almanak 1999 bevat een keur
aan handige informatie zoals de diverse
kalenders, een overzicht van musea, ge-

meenten en organisaties op het gebied
van natuur en milieu, historie en heem-
kunde, cultuur, musea en archieven.
De almanak zou geen echte almanak
zijn zonder de weersvoorspelling, de hei-
ligenkalender en de tabellen met op-
komst en ondergang van zon en maan
en een agenda met markten, kermissen
en de belangrijkste evenementen in
1999.

Nieuw bij Rietman Autobanden in Hengelo:

Steenslagschade repareren
zonder overspuiten auto
Steenslagschade kan een gummende
auto flink ontsieren. Spuiten van de
voorkant van de auto is vaak het eni-
ge alternatief. Een kostbaar klusje.
Rietman Autobanden uit Hengelo
biedt wat dat betreft uitkomst met
een nieuwe vinding: het Stone Chip
Repair System. Voortaan kan Steen-
slagschade simpelweg 'gecamou-
fleerd'worden.

Vrijwel elke gebruikte auto is 'getekend'
door Steenslagschade. Overspuiten is
vaak de enige remedie om de auto er
weer als nieuw uit te laten zien. Het na-
deel hiervan is dat het vaak erg duur is.
Alternatieve behandelingsmethoden le-
verden tot voor kort geen bevredigend re
sultaat op. Maar daar is met de komst
van het Stone Chip Repair System veran-
dering in gekomen. Het systeem is een
Amerikaanse vinding. Het geheim van
Stone Chip Repair zit in de speciale lak
met kunststoftoevoeging. Een belangrij-
ke eigenschap daarvan is dat de lak bij
het drogen niet inzakt. Het blijft als het
ware als een bolletje op de behandelde
plek liggen. Door na het indrogen een
speciale weekmaker aan te brengen
(Paint Finish), kan de lak worden genivel-

leerd. De overtollige lak wordt daarbij
keurig verwijderd en er is geen sprake
van een kratertje of ophoging. Dit in te
genstelling tot het aantippen met con-
ventionele lak (lakstiften), waar de nog
vloeibare lak keurig de steenslagput op-
vult, maar na het drogen inzakt en langs
de rand van de beschadiging een opho-
ging achterlaat. Het resultaat is dan vaak
nog erger dan de oorspronkelijke bescha-
diging.
Kort gezegd wordt met het Stone Chip
Repair System de steenslagbeschadiging
niet alleen bijgekleurd, maar ook opge-
vuld. Vooral dat laatste geeft optisch een
erg mooi effect. Prettig van het systeem
is bovendien dat de auto in één dag be-
handeld kan worden. Voor Rietman Au-
tobanden uit Hengelo is het Stone Chip
Repair System een uitkomst. Tegen zeer
lage kosten zijn de hinderlijke witte
puntjes op motorkap, grille en gespoten
bumper eenvoudig weg te werken. Zo
ziet de auto er weer puntgaaf uit. Ook
voor krassen op de auto is deze Ameri-
kaanse uitvinging goed te gebruiken.

Rietman Autobanden is gevestigd
aan de Slotsteeg 18 in Hengelo, tel.
(0575) 462779. Zie ook de advertentie.

Bloem en Schik
geeft kerstshow
Uw huis gezellig versieren op verras-
sende wijze met vaak heel eenvoudi-
ge middelen: een mooi gekleurde fles
van sneeuw-effect voorzien, een een-
voudige deurversiering of wat moei-
lijker met takken en klei, een bloe-
menkrans.

Dit alles is te bewonderen tijdens de
derde kerstshow die Willemien Steen-
blik van 'Bloem en schikcursussen'
uit Warnsveld organiseert in samen-
werking met de fa. Wijnbergen uit La-
ren. Deze show is speciaal bedoeld
voor mensen die speciaal voor kerst
hun eigen versiering maken, maar
ook als u gewoon een kijkje wilt ne-
men bent u van harte welkom om
van de decemberversieringen te ge-
nieten.

Veel materiaal uit eigen tuin, mate-
rialen die bij de bloemist te koop zijn,
worden verwerkt in arrangementen
welke u in de juiste sfeer zullen bren-
gen.
De show wordt gehouden van 30 no-
vember tot en met 3 december op de
deel van pension/kampeerboerderij 't
Olthof aan de Dennendijk in Warns-
veld (tegenover de Boggelaar de Den-
nendijk op). Deze show is voldoende
vroeg om zich tijdig te kunnen voor-
bereiden op de gezellige kerstdagen.
Cadeautips voor Sinterklaas zijn er te-
vens op te doen.

Bloem- en
schikcursussen
Bloem- en schikcursussen is vijftien
jaar geleden voorzichtig gestart met
het lesgeven in bloemschikken. De
kunst van het lesgeven (en het niet
zelf doen) werd langzamerhand in
praktijk gebracht en wordt nu het ge-
hele jaar door zo'n honderd cursisten
gevolgd.

Uitgangspunt was, is en blijft dat de
cursist zijn of haar eigen materiaal
meebrengt en hiermee de opdracht
uitvoert. Aanwijzingen van vooral
technische aard worden voldoende
gegeven. Alles met de intentie dat de
cursist zelfstandig (thuis) aan de slag
kan en bovendien de eigen stijl leert
herkennen en zich verder ontwikkelt
op bloemschikgebied.

Wil men het vak leren dan is heel veel
oefening noodzakelijk, het gehele
jaar door. Het thuis in de praktijk
brengen van het geleerde komt niet
altijd uit de verf zodat verschillende
cursisten soms jaren achtereen blij-
ven komen: voor de gezelligheid
maar vooral ook voor de ideeën/inspi-
ratie van docent en medecursisten.

Het aantal groepen/cursisten wordt al
enkele jaren niet meer uitgebreid, de
belangstelling voor het volgen van
bloemschiklessen des te meer. Het ge-
volg is dat er wachtlijsten ontstaan en
om toch telkens weer nieuwe cursis-
ten te kunnen ontvangen, zijn er nu
twee startersgroepen opgezet welke
twaalf lessen gedurende het hele jaar
inhouden. De start is telkens in janu-
arie, het aantal aanmeldingen voor
dit jaar is al meer dan er geplaatst
kunnen worden.

De kerstshow, die ditmaal voor de
derde maal aan de Dennendijk wordt
gehouden, is ontstaan uit een kleine
re show voor eigen cursisten die be-
hoefte hadden aan voorbeelden voor
de kerstles.

Inmiddels nu voor de derde maal toe-
gankelijk voor een ieder die graag in
december zijn huis versiert met
plantaardige materialen en natuur-
lijk voor iedereen die graag een kijkje
wil komen nemen.



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

Itelecom
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,-

Informatie: www.tebenet.nl. Marspoortstraat 24 (0575) 585200
In Hengelo ook bij Expert Arendsen

IJSBAANVERENIGING VORDEN

Abonnementskaarten
kunnen worden afgehaald vanaf
23 november t/m 4 december 1998
bij de ABN-AM R O bank,
Raadhuisstraat 1 in Vorden.

Abonnements-

kaart
per persoon

Entreekaart
per persoon

f

3,
*n van deNa 4 december worden de prijzi

abonnementskaarten verdubbeld.
Haal uw abonnement nu in de voorverkoop

Tijdens de opening van de ijsbaan is er gelegenheid tot in

en verkoop van gebruikte schaatsen.

'Omdat het verser is'
Zutphenseweg l A - Telefoon (0575) 55 18 85

vers gesneden

BOERENKOOL
3 zakken 5!oo
heerlijke zoete

NAVEL SINAASAPPELEN
20 stuks

mini-plateau (±40 stuks)

CLEMENTINES MANDARIJNEN
per plateau 698
blank

WITLOF
heel kilo

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 78 t/'m zaterdag 21 november

BstKFeestPakketten '98

Wij hebben een aantal pakketten samenge-

steld voor de komende feestdagen.

Variërend van fl. 16,95 lot 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 feestpakket!!!!

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

19 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

BEHANGSTOMER

te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Pyjama
100% katoen
met leuk kip
dessin
in marine/wit
en zwart/wit
maat M t/m XL

35,°°
Praktische
Presentjes

Kerkstraat 11
Hengelo Gld.
Tel.(0575)461235

MICKEY'S CADE AUTIP!
Een prima idee voor de decembermaand.

Als u nu een trip naar Disneyland'1 Parijs boekt

voor de periode van 3 januari t/m 25 maart 1999,

dan mogen d^fcnderen GRATIS met hun ouders

mee! BovenSPr krijgt u van ons, helemaal voor

niets, een December Verrassingspakket voor in de

schoen (boeken vóór 25 november) of onder de

boom (boeken vóór 14 december). Uw ANVR

Reisbureau o^^abobank heeft

voor u alle ̂ ^prnatie en

kent alle voorwaarden.

Vanaf prijzen
incl. botel en entree:

BUS*
VUEGTUIG*

274,-
407,-

* volwaisene + kind t/m 1 1 jr.

Rabobank
Graafschap-West
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Rundertartaar

100 öram

Droste chocolade letters Hamburgers
1,2!

Ook dat ÏS Albert Heïjn Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Tel.: (0575) 46 12 05



Etos geeft super-de-luxe Volkswagen NewBeetle cadeau.

Maak kans op lang weekend
Gran Dorado bij Etos Vorden

Een lang weekend weg, de dagelijkse
beslommeringen even laten voor wat
ze zijn. Wie droomt er niet van om er
een paar dagen tussenuit te zijn? De
Etos-vestiging in Vorden geeft tijdens
de surpriseweken elke week een lang
weekend Gran Dorado ter waarde van
f 750,- cadeau. Wie in de periode tot
en met 5 december naar Etos komt,
krijgt voor elke twintig gulden die
wordt besteed, een kanskaart.
Daarmee dingt de Etos-klant mee
naar één van de bijzondere prijzen.
Bovendien kan iedere ingevulde
kanskaart goed zijn voor de super-
hoofdprijs: een luxe Volkswagen New
Beetle.

Gedurende zes weken geeft elke Etos-ves-
tiging elke week niet alleen een weekend
Gran Dorado weg, maar ook een
Samsonite Beauty case. De aktie is drie
weken geleden van start gegaan. Er zijn
dus al zes winnaars bekend. De eerste
drie winnaars van een lang weekend
Gran Dorado zijn Berdie Tolkamp, Ans
Gotink en Mariëlle Peters. Marlies van
der Heide, Wilma Weulen Kranenbarg
en Hermien Dekkers wonnen een
Samsonite Beautycase.

Annet Barendsen is zeer enthousiast
over de aktie. "Het is een originele aktie
met superprijzen. Voor mij is het heel
leuk om zulke mooie prijzen weg te ge
ven aan mijn klanten. Deelname is een-
voudig: voor iedere twintig gulden krijgt
de klant een kanskaart. Een volledig in-
gevulde kanskaart brengt prachtige prij-
zen binnen handbereik. Want naast de
lange weekends Gran Dorado is er nog de

superhoofdprijs de Volkswagen New
Beetle. Deze auto is in Nederland nog
niet te krijgen. De New Beetle heeft een
passierode kleur en heeft vele extra's. De
auto is een automaat met een twee liter
injectiemotor, heeft airco, cruise control,
een stereo-installatie, vier air-bags en zes-
tien inch metalen velgen.
Om kans te maken op deze prijs hoeft de
Etos-klant alleen maar het sinterklaas-
rijm op de kanskaart af te maken.
Deelname is ook nog eens onbeperkt: ie
dere twintig gulden die een klant bij Etos
besteedt, geeft r«kt op een kanskaart.
Elke klant mag zwraak meedoen als hij
of zij zelf wil."

Ook Pieter van Diepen, commercieel ma-
nager bij Etos, is zeer over de aktie te
spreken. "Etos st^k bekend om haar ak-
ties, maar deze aSe slaat alles. De hoofd-
prijs - de bijzondere Volkswagen New
Beetle - is zeer spraakmakend. Alhoewel
de auto nog niet in Nederland te koop is,
geeft Etos deze auto al weg als super-
hoofdprijs. Daarnaast geeft ieder Etos-fi-
liaal gedurende de surpriseweken een
fantastisch weekend Gran Dorado voor
zes personen weg. Het bijzondere hier-
van is dat er zoveel mensen in de prijzen
kunnen vallen. Want naast de 2400
weekends Gran Dorado geeft Etos ook
nog eens 2400 Samsonite beauty cases
weg", zegt Van Diepen.

Etos streeft er naar een toonaangevend-
assortiment parfumerieartikelen met
de beste prijs/kwaliteitsverhouding op de
meest verrassende en sympathieke ma-
nier te presenteren en te verkopen aan
haar klanten.

Voetbal
NOORDIJK l - RATTI l
Ratti l mocht het afgelopen zondag op-
nemen tegen het eerste elftal van
Noordij k. De eerste twintig minuten wa-
ren voor de bezoekende club uit de
Kranenburg.
In deze eerste fase van de wedstrijd kreeg
Ratti een aantal kansen. Helaas werden
deze kansen om zeep geholpen door de
spitsen van Ratti. Na de eerste fase nam
Noordijk het initiatief over, zonder dat
dit echt tot goed uitgespeelde kansen
leidde. Aan het eind van de eerste helft
nam Ratti opnieuw het heft in handen.
Eén van de corners voor Ratti werden
door Noordijk in eerste instantie afgesla-
gen. De weggewerkte bal kwam voor de
voeten van Erwin Weenk. Deze bedacht
zich niet, maar de bal spatte op de lat
uiteen. Na een behoorlijke eerste helft
van Ratti werd de rust bereikt met 0-0.
Na rust nam Ratti opnieuw het initiatief.
Toch was de eerste echte kans voor
Noordijk. Doelman Eric van de Kamp
hield Ratti in de wedstrijd. Uiteindelijk

was het wederom Jeroen Fleming die
voor Ratti het doel vond. Een schitterend
afstandschot belandde via de lat in het
doel. Ratti leek op rozen. Één-nul voor-
sprong, redelijk spel tot dan toe.
Helaas kon Ratti dit spel niet voortzet-
ten. Noordijk begon steeds meer druk uit
te oefenen op het Ratti-doel. Van de twee
kansen die Noordijk zich in deze periode
creëerde benutte zij er ook twee, 2-1.
Ondanks het aandrukken van Ratti in de
laatste fase van de wedstrijd werd er hè
laas niet meer gescoord.
Voor Ratti opnieuw een domper. Gezien
de kansen en het veldspel (vooral in de
eerste helft) had de jonge ploeg meer ver-
diend.
Zondag moet Ratti het thuis opnemen
tegen EGW. Wellicht dat dan de punten
wel op de juiste plek terechtkomen.

PROGRAMMA
Ratti 5 = vrij; Ratti BI - Dierense Boys BI;
Baakse Boys Cl - Ratti Cl.
Ratti l - EGW l; Ratti 2 - WHCZ 3; Ratti 3
- Sociï 5; Sociï 6 - Ratti 4; Ratum 2 - Ratti
Dames 1.

V.V. VORDEN
UITSLAGEN
Eefde Fl - Vorden Fl 20-0: Gazelle
Nieuwland F3 - Vorden F2 0-9; Voorst Fl -
Vorden F3 7-0.

PROGRAMMA
Dierense Boys Dl - Vorden Dl; Vorden D2
- AZC D4; Warnsv. Boys E2 - Vorden El; Be
Quick E3 - Vorden E2; Vorden E4 - Oeken
E2; Vorden E4 - Oeken E2; Vorden E 5 -
Dierense Boys E3; Warnsveld F2 - Vorden
Fl; WHCZ F4 - Vorden F2; Vorden F3 -
Gazelle Nieuwl. F3.
Vorden Al - Dierense Boys Al; Gorssel BI
- Vorden BI; Vorden Cl - Gorssel Cl.
A.B.S. l - Vorden 1; Vorden 2 - Vios B 2;
Vorden 3 - AZC 3; Fortuna W 2 - Vorden 4;
Pax4-Vorden5.

Dammen

Met een score van vier uit vier wisten de
Vordenaren dat zij slechts gebaat waren
bij een overwinning. In die wetenschap
reisde het eerste team van damclub
Dostal Wegenbouw Vorden af naar het
veraf gelegen Rinsumageest in de kop
van Friesland. De Friezen hebben dit jaar
stoute plannen en voeren met de maxi-
male score uit vier wedstrijden de rang-
lijst aan. Gesteund door een grote me-
nigte supporters waren zij tegen de
Vordenaren helemaal gebrand op de
overwinning, want tot nu toe hadden zij
ieder jaar in het stof gebeten. Dat de
Friezen zelfs de sterkste man van
Nederland, Tjalling van den Bosch, aan
de kant lieten staan deed het ergste vre-
zen.
Na een bijzonder spannende krachtme-
ting sloeg de balans net door naar de ver-
keerde kant voor Dostal Vorden. Met ne-
gen remises en slechts één beslissing
bleef het tot het eind spannend. Eddy
Bude beet de spits af en kweet zich uit-
stekend van zijn taak tegM^de oud-we
reldkampioen Valneris. Ed^ruilde alles
af wat hij onderweg tegen kwam en
dwong een gemakkelijke remise af. Meer
vuurwerk was er te beleven aan het bord
van Gerrit Boom, maar toen de spanning
eenmaal geweken was wej^snel tot re
mise besloten. ^P
Aan het eerste bord tekende Henk
Ruesink een goede remise aan tegen de
sterke Goedemoed. Na een sterke en ge
degen partij wikkelde Henk keurig af
naar een remise eindspel. De enige nul
van deze middag kwam helaas op naam
van Gerrit Wassink. In plaats van Lucky
Luuk werd het zwarte Piet na een afgrij-
selijke blunder.
Op zich leek er op dat moment nog géén
man overboord voor Dostal Vorden.
Want Nina Hoekman en Wieger
Wesselink hadden uitstekende winstkan-
sen. Vooral Nina leek haar opponent on-
der de voet te lopen. Zij boekte groot ter-
reinvoordeel en velen twijfelden niet
meer aan de winst. Helaas liet de winst
zich verrassenderwijs minder makkelijk
vinden dan iedereen dacht. Ook Nina
brak zich eindeloos het hoofd en kon
achter het bord niet een sluitende winst-
variant vinden. Een forse tegenvaller
voor de Vordenaren, helemaal toen ook
Wieger Wesselink nipt van de zege werd
afgehouden. Ondanks de grote druk van
Wieger verdedigde zijn tegenstander
zich koelbloedig en vond een vindingrij-
ke verdediging. Wieger drong nog wel
even aan maar moest in remise berusten.
Door de nederlaag van 11-9 blijft Dostal
Vorden op vier punten steken en kan
ondertussen de blik naar beneden rich-
ten.
Het tweede team van damclub Dostal
Wegenbouw Vorden maakte zich op voor
het topduel tussen de nummers drie en
vier in de tweede klasse. De nummer
drie uit Wageningen had het thuisvoor-
deel en zette dit behendig om in een dui-
delijke overwinning van 13-7.

Volleybal
DASH 2 BLIJFT ONGESLAGEN
De volleybalsters van het tweede Dash-
team blijven ongeslagen de ranglijst van
de derde divisie regio 4 aanvoeren. De
meiden van trainer/coach Gerrit Limpers
wonnen zaterdag in het Jebbink met 3-1
van Dynamo uit Neede. Toch was het
geen makkelijke wedstrijd tegen het op
de negende plek staande Dynamo.
De snelle voorsprong van maar liefst 11-0
in de eerste set werd funest voor het hele
verloop van de wedstrijd. De Dash-dames
verloren hun concentratie wat en lieten
de Needse volleyballers terugkomen tot
11-9. De Vordenaren wisten zich echter
redelijk te herstellen en wonnen de set
moeizaam met 15-9. Maar de toon voor
de wedstrijd was gezet. De meiden kon-
den ondanks de peptalk van begeleiders
Nout van Houte en Erik Plomp de beno-
digde concentratie niet echt oppakken
en de tegenstanders speelden vrijuit on-
der het mom 'we hebben niets te verlie-
zen'. De tweede set ging dan ook verlo-
ren met 10-15. De derde set verliep rede-
lijk voorspoedig ondanks enkele per-
soonlijke fouten (15-7). De vierde set was
weer niet echt flitsend. Maar mede door
de snoeiharde, snelle aanvallen door het
midden van Bertine Vlogman wisten de
meiden ook deze set te winnen (15-12).
Hopelijk heeft de speech van Limpers na
afloop van de wedstrijd de 'konten' weer
de goede richting uitgezet. Zaterdag spe-
len de dames van het DKT namelijk te
gen de nummer 2 Set-Up in Ootmarsum.

UITSLAGEN
Side Out 2 - Dash l 0-3; Dash 2 - Baderie /
Dynamo 5 3-0; Dash 3 - Acces / BVC 5 0-3;
Overa 2 - Dash 4 0-3; SNS Savico - Dash l 0-
3; Dash 2 - Baderie / Dynamo 3-1; Side Out
2 - Dash 3 0-3; Boemerang 5 - Dash 4 3-1;
Dash 5 - Baderie / Dynamo 5 0-3; Dash 6 -
Side Out 3 0-3; Dash 7 - Side Out 6 2-2;
The Phantoms Al - Dash Al 0-3; Dash BI -
Overa BI 2-2; Dash Cl - Baderie / Dynamo
Cl 3-0; Dash C2 - Avanti Cl 0-3; Mevo Cl -
Dash C3 3-0.

PROGRAMMA
Heren eerste klasse: Dash l - DVO 1;
Heren tweede klasse; Avanti 2 - Dash 2;
Heren derde klasse: Boemerang 2 - Dash
3; Heren derde klasse: Dash 4 - Sparta 2;
Dames derde div.: Dash l - AA stad;
Dames derde div.: Set Up '65 2 - Dash 2;
Dames eerste klasse: Dash 3 - Sparta 2;
Dames tweede klasse: Dash 4 - GIVO '92;
Dames derde klasse: Avanti 4 - Dash 5;
Meisjes A: Dash Al - Longa '59 Al; Avanti
BI - Dash BI; Avanti C2 - Dash Cl; Avanti
C3 - Dash C2; Dash C3 - Longa '59 C3.

Voetbal

PROGRAMMA SOCIÏ
Erica D-Socii D, Socii E-WHCZ E, Socii F-
WHCZF, Socii B-Gazelle Nieuwland B,
Socii 1-Marienvelde l, Socii 3-Brummen
3, Ratti 3-Socii 5, Socii 6-Ratti 4.

NOVEMBER

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

17 NBvP: doeavond
17 NBvP: agrarische themadag
18 HVGWichmond: oogmeting en bril-

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

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

Poortvliet etc.
20 NBvP: provinciale doe-dag
20 NBvP: excursie Radio Gelderland
20-21 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker, Kranenburg
23 Damesclub Medler: Rianne Wunde

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



Mooiste cactussen in Ruurlo

Onlangs werd de zesendertigste in-
ternationale bloemenvaktentoon-
stelling gehouden. Het leek Anny en
Bert van der Meer een gunstige gele-
genheid om in te schrijven met drie
inzendingen cactussen.

Anny van der Meer: "Wij hebben hieraan
nog nooit eerder deelgenomen en von-
den het een uitdaging om met drie in-
zendingen mee te doen". De Van der
Meers had dan ook prachtige cactussen,
die ze met trots konden neerzetten: de
Mammillaria bombycina, de Gymnoca-
lycium gibbosum en de Astrophytum
myriostigma. Van alle drie soorten moes-
ten er vijf planten worden ingeleverd. De
bekende bloemenvaktentoonstelling
heeft een vaste keuringscommissie, die
onder de naam VKC werkt. De inzendin-
gen moeten wel aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Zo moeten de planten af-
komstig zijn uit eigen teelt. Verder wor-
den ze gekeurd op uniformiteit en kwali-
teit. Toen de keuring achter de rug was,
viel Anny van der Meer in de grootste ver-
bazing. Want haar cactussen kregen alle

drie in de Hagelunie Kwekers Kwaliteit
Competitie (HKKC) een eerste prijs, ter-
wijl de Gymnocalycium gibbosum nog
eens extra werd beloond met de hoofd-
prijs. In Ruurlo staan dus de mooiste cac-
tussen van heel Nederland. Wie Anny en
haar Cactuskwekerij kent, weet hoeveel
liefde en tijd zij in haar werk stopt. Op
heel leuke wijze kan zij alles over haar
planten vertellen en velen daardoor aan-
zetten om ook wat cactussen in huis te
halen. De cactuskwekerij is voor iedereen
een waar paradijs waar men ogen te kort
komt. In de kwekerij is het werk van
"Anny met haar groene vingers" overal
duidelijk te zien; in de tijd dat de cactus-
sen bloeien is de aanblik een lust voor
het oog.

Anny en Bert van der Meer hebben nog
nooit eerder aan een competitie deelge-
nomen. "De prijsuitreiking is op 13 de-
cember, maar we hebben er geen flauw
idee van wat ons te wachten staat", aldus
de Van der Meers. Ook namens Contact
van harte gefeliciteerd met de schitteren-
de prijzenj^k

Bij talloze kinderen in Nederland komt Sinterklaas nooit op^Roek. Deze kinderen

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

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

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

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

Help de Sint 'n handje
giro 404040

Deventer

Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, Tel.: 0570 - 61 l 899
Internet: www.kinderhulp.nl e-mail: receptie@kinderhulp.nl

daar zijn we weer!
Ze zijn weer in het land; Sinterklaas en... de Beaujolais

Primeur! De boeren waarvan wij de Beaujolais Primeur

kochten zijn uiterst content met de kwaliteit van hun wijnen. En

dat zijn wij zelf ook! Het is een wijn waarvoor iedere

volwassene voor één keer nog graag zijn schoen zou

willen zetten, om maar in Sinterklaastermen te spreken.

Vanaf 19 november kunt u de Primeur proeven!

J( JAMBON
Beaujolais

Primeur 1998
0,75 L

CHALANDON
Beaujolais Villages
Primeur 1998 PEAUJOI AIS-VILLAGE

^ ir

0751.

l Remy Martin "'Cognac 07 L 44,95

Jim Beam Bourbon 0,7 L 27,95

| Vaccari Amaretto 0,7 L 21,'5

| Gorter Jachtbitter 0,7 L. 17,95

l Mansion House Scotch Whisky 0,7 i _. 19,95

j Underberq do<Hjed3fi«j« 5,50

l Bok Jonge Graanjenever i L

i Sandeman Sherry
i medium dry/dry seco 0,75 L,

Koffiekaatje 0,7 L

Parade Vieux 11

Bisschopwijn 0,751.

Smirnoff Vodka i

22?

. 9,"
10,"
21*
6»

21 *

Deze aanbieding is geldig t/m 28 november 1998. Prijzen zijn afhaalprijzen.

GULLE B t .EL IER VAN LOON
WIJNHUIS VORDEN

Burg. Galleestraat 12,7251 EB Vorden

Tel. (0575) 5513 91. fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen BOTTELIER

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Modecentrum Teunissen in een nieuwe jas
Modecentrum Tenissen heeft on-
langs de mannenafdeling veranderd.
Door gebruik van nieuwe, lichte ma-
terialen, in combinatie met zink,
heeft de afdeling een stoere uitstra-
ling gekregen.

De verandering was noodzakelijk, omdat
de modecollectie enorm is uitgebreid.
Een aantal nieuwe merken is aan het as-
sortiment toegevoegd. Zo vindt u in
Modecentrum Teunissen nu de collectie
van State of Art, Rosner voor mannen,
Peter van Holland, Melka, New
Bondstreet, Desch, Dalmine, Ledüb en
vele andere merken. Door de groei en uit-
breiding is de afdeling vergroot en geeft
een overzichtelijk beeld van de trends in
de mannenmode van deze tijd. State of
Art is een eigentijdse collectie met trui-
en, vesten en broeken, gemakkelijk met
elkaar te combineren. Kwaliteit staat
hoog in het vaandel. Rosner voor man-
nen brengt vooral pantalons, die, net als
de pantalons voor vrouwen, bekend
staan om de perfecte pasvorm. Peter van
Holland is een ontwerper die kostuums

en colberts nieuw in de belangstelling
heeft weten te brengen. Door gebruik
van stretchmaterialen heeft zijn kleding
veel bewegingsvrijheid en een goed
kreukherstellend vermogenDe jacks van
Melka hebben eigenlijk geen verdere uit-
leg nodig. Stuk voor stuk echte winterjas-
sen voor het Hollandse weer. Nieuw in de
collectie van Teunissen is het "Mix op
maat" kostuum van Signé, ontworpen
door Frans Molenaar. Hiermee maakt u
zelf uw eigen kostuum op maat: gewoon
de pantalon die u het beste zit, met het
jasje dat u het meest comfortabel past.
Eventueel een modieus vestje daarbij
zorgt voor een perfect representatief
beeld. U kiest uit de kleuren antraciet-
grijs of donkerblauw en als u ooit een
tweede pantalon erbij wilt hebben, kunt
u rekenen op de kleurgarantie.
De mannenmode van Modecentrum
Teunissen mag gezien worden. Speciaal
deze week brengt Modecentrum Teunis-
sen verschillende aanbiedingen, die de
moeite van uw bezoek dubbel en dwars
waard zijn. Zie ook de advertentie in dit
blad.



Expositie 'De Vogelvriend'
In het Dorpscentrum te Vorden werd
het afgelopen weekend de expositie
gehouden van de vogelvereniging 'De
Vogelvriend'. Een vereniging die in
1951 werd opgericht en thans 44 le-
den telt. Tijdens deze onderlinge ten-
toonstelling kon het publiek heel wat
vogels aanschouwen zoals onder an-
dere kanaries, exoten, diverse soor-
ten parkieten, duiven en kwartels. Als
keurmeesters fungeerden ditmaal G.
Brink uit Borne (kleurkanaries); J.
Jacobs, Vragender (parkieten en exo-
ten); J.G. Willink, Winterswijk (kleur-
en postuurkanaries). De vogels wer-
den tijdens de tentoonstelling ge-
voerd met het zaad dat gratis be-
schikbaar werd gesteld door de firma
Kluvers uit Vorden.

De uitslagen waren als volgt: Kleur-
kanaries: Recessief wit: Ie prijs stel
E.Korenblik 185 punten; Idem geel inten-
sief: 2e prijs stel GJ. Groot Jebbink 90
punten; WA Berendsen Ie prijs enkel
91; M.H.W. Borgonjen 2e prijs enkel 90
punten. Idem geel schimmel: GJ. Groot
Jebbink 3e prijs enkel 89 punten. Idem
rood intensief: W.van der Veen Ie prijs
enkel 92; W. van der Veen 2e prijs enkel
91.
Idem rood schimmel: W. van der Veen Ie
prijs stam 90; GJ. Schumaker 3e prijs en-

kel 90 punten; idem bruin-wit domi-
nant: J.De Oudenampsen 3e prijs enkel
90; idem bruin-geel schimmel 3e prijs en-
kel; idem agaat-geel intensief: GJ.
Schumaker Ie prijs stel 183 punten; GJ.
Groot Jebbink 2e prijs stel 181; M.B.
Borgonjen 2e prijs enkel 91.
idem isabel-geel intensief: M.H .W.
Borgonjen 3e prijs enkel 90; idem agaat-
rood intensief: G J. Schumaker Ie prijs
stel 181; idem agaat-rood schimmel: Th.
Nijenhuis 2e prijs stel 88; idem agaat
rood intensief: GJ. Schumaker Ie prijs
enkel 92; GJ. Schumaker 3e prijs enkel
89; idem agaat-rood schimmel 2e prijs
enkel Th. Nijenhuis 90 punten.

idem isabel-rood intensief: Th. Nijenhuis
3e prijs enkel 89; idem bruin-geel BA.M.
Horsting 2e prijs stel 181; idem agaat pas-
tei- geel M.B. Borgonjen 2e prijs enkel 91;
idem bruin opaal-geel B AM. Horsting Ie
prijs enkel 92 punten. Tevens mooiste vo-
gel hoofdgroep; idem agaat opaal-geel
B AM. Horsting 3e prijs enkel 90 punten.

Vorm-en postuurkanaries: border G.H.
Slagman le;2e;3e prijs met resp 91 en 90
punten. Tevens mooiste vogel hoofd-
groep; idem Gloster-corona R.Benjamins
Ie prijs enkel 91 punten; idem gloster-
consort WA Berendsen Ie prijs stam 361
punten; WA Berendsen Ie prijs stel 183;

M.H.W. Borgonjen 2e prijs stel 179; WA
Berendsen 2e prijs enkel 90; M.H.W.
Borgonjen 3e prijs enkel 89; D. Huetink
3e prijs enkel 89; F.Nijenhuis 2e prijs en-
kel 90; idem Duitse kuif: E.Korenblik Ie
prijs enkel 91; J. Slagman le;2e en 3e
prijs (allen 88punten)
Exoten zebra masker grijs man: H.J.
Ellenkamp 3e prijs enkel 88; idem
Japanse meeuw zwartbruin: BA.M.
Horsting Ie prijs stel 89; B AM Horsting
2e prijs stel 89; BAM. Horsting Ie prijs
enkel 91 punten. Tevens mooiste vogel
hoofdgroep; BAM. Horsting 2e prijs en-
kel 89; idem zilverbekje bruin:
A.Castermans 2e prijs stel 179; idem zil-
verbekje wildkleur J.Berendsen 2e prijs
enkel 89 punten; idem kleine Cuba vink
ACastermans Ie prijs enkel 91 punten.

Grasparkieten lichtgroen: C. Bink 2e prijs
enkel 89; C. Bink 3e prijs enkel 88; idem
lichtgroen H.L. Harmsen 2e prijs enkel
89; C.Bink Ie prijs enkel 90 punten.
Tevens mooiste vogel hoofdgroep. H.L.
Harmsen 2e prijs enkel 89; Agaporniden
donkergroen H.L. Harmsen 3e prijs enkel
89;idem cinnamon lichtgroen J.
Berendsen 2e prijs enkel 90 punten,
idem licht zeegroen J.Berendsen Ie prijs
stel 181; idem cinnamon lichtzeegroenj.
Berendsen 3e prijs enkel 89; idem Ino
groen C. Bink 2e prijs stel 181; C.Bink 2e

prijs enkel 90; idem Ino blauw J.
Berendsen Ie prijs enkel 91 punten.
Tevens mooiste vogel hoofdgroep; idem
Oranjemasker lichtgroen WJ.M. Peters
3e prijs stel 179; WJ.M. Peters 3e prijs en-
kel 89; idem Agap personata lichtgroen
CBink 2e prijs enkel 90; idem Agap pers-
onata albino J. Berendsen 3e prijs stel
177; idem Ino groen J.Berendsen 2e prijs
enkel 90; idem lichtgroen C Bink Ie prijs
stel 183; C. Bink 2e prijs stel 181; C. Bink
Ie prijs enkel 91; idem nigrigenis licht-
groen C.Bink 3e prijs stam 355; C. Bink 3e
prijs enkel 89 punten.

Grote parkieten prachtroselia Ruben
Rensink 2e prijs stel 179; Ruben Rensink
Ie prijs enkel 92 punten. Tevens mooiste
vogel hoofdgroep; idem bleekkoproselia
H.H.L Harmsen Ie; 2e en 3e prijs met
resp. 91 en 90 punten; idem pruimkop-
parkiet H Jasen Ie prijs OK 92 punten.
Tropische duiven rode birma tortelduif J
van Schalkwijk 3e prijs enkel 88; idem
brilduifje J.van Schalkwijk 3e prijs enkel
88. Grondvogels J. van Schalkwijk Ie prijs
enkel 91 punten. Tevens mooiste vogel
hoofdgroep.
Klassement 5 beste vogels: I G.H.
Slagman 453 punten; 2 GJ. Schumaker
453; 3 BAM. Horsting 453; 4 W.van der
Veen 452; 5 H.H.L. Harmsen 452; 6 WA
Berendsen 452 punten.

Intocht Sinterklaas

In de galerie van de Vordense biblio-
theek wordt van 24 november tot 24
december werk getoond van perso-
nen die nog niet eerder geëxposeerd
hebben. Alleen in kleine kring is be-
kend dat deze 5 Vordenaren een bij-
zondere hobby hebben.

Zo laat de heer J. Boer enkele olieverf-
schilderijen zien, die voor deze tentoon-
stelling uitgekozen zijn uit een omvang-
rijk oeuvre. Zijn vroegere beroep was
werktuigbouwkundige. Hij ontwierp
voornamelijk machines en apparaten
ten behoeve van de voedingsmiddelenin-
dustrie. In zijn werk vond hij de creatieve
fase de meest interessante en hij wilde
scheppend bezig zijn. Vandaar dat hij
met verve de verf hanteert.

Marijke Ellenkamp is met onder andere
zijdeschilderen creatief. Een van haar
grootste hobby's, poppen maken, is uit-
gegroeid tot een collectie fraaie bosfigu-
ren, sprookjesfiguren wn wortelwezens.
Zij vindt haar deelname aan de expositie
een unieke gelegenheid om wat te kun-
nen laten zien.

Mevrouw J.C.B, de FQerk-Wamsteker
kreeg in de jaren zestig astma en dat be-
perkte haar in haar activiteiten. Kleuren
intrigeren haar. Ze volgde schilderscur-
sussen, maar toen bleek dat olieverf niet
goed op haar luchtwegen werkte, hield
ze het bij het aquarelleren. Sinds kort is

er watervermengJ«p olieverf in de han-
del die heel gescSR is voor mensen met
een allergie of luchtwegaandoening.
Daarom hangen er, naast haar aquarel-
len, ook 2 olieverven bij.

Mevrouw GJ. Mol^dijk is graag bezig op
teken- en schilSrgebied. Momenteel
volgt zij een cursus kunstgeschiedenis en
creatieve vorming in Zutphen. Op deze
tentoonstelling laat zij werk zien dat uit-
gevoerd is in verschillende druktechnie
ken, met name monoprint, linosnede en
combinaties daarvan, verwerkt tot colla-
ges.

Mevrouw M.van Snellenberg-Boderie
heeft ongeveer 10 jaar geleden een cur-
sus gevolgd voor het maken van stoffen
poppen. Kunststoffen gezichtsmallen
worden overtrokken met tricot stof en
het gezicht wordt erop geverfd. Dit vindt
zij een belangrijk onderdeel, want hier-
mee bepaal je welk type pop je gaat ma-
ken.
Het maken van de kleertjes, passend bij
het type pop is een van de aardigste
werkjes. Hoeden, mutsen, tasjes en
schoenen vervolmaken het geheel. Zo is
er een hele poppenhoek ontstaan, die zij
ook graag aan een ander wil laten zien.
Het is overigens de tweede keer dat de bi-
bliotheek een expositie organiseert van
"jong" talent. De expositie is te bezoeken
tijdens de openingsuren van de biblio-
theek.

Nieuw boek oud-hofmaarschalk Van Zinnicq Bergmann:

In dienst van drie vorstinnen
Oud-hofmaarschalk R. Van Zinnicq
Bergmann presenteerde vorige week
donderdag in de Jachtzaal van Hotel
Bakker zijn nieuwste boek In dienst
van drie vorstinnen'.

De in Vorden woonachtige Mr. RJ.E.M.
van Zinnicq Bergmann (1917) is van 1945
tot 1980 werkzaam geweest aan het hof.
In 1946 heeft Koningin Wilhelmina hem
tot hofmaarschalk benoemd en vanuit
deze functie heeft Van Zinnicq Berg-
mann de hoforganisatie opgebouwd.

In het boek 'In dienst van drie vorstin-
nen' vertelt Van Zinnicq Bergmann op
een levendige en meeslepende manier
over het hofleven, de jacht, de vele staats-
bezoeken die hij meemaakte naar onder
andere Ethiopië, Thailand, Mexico,
Roemenië en Indonesië en de persoonlij-
ke omgang met Churchill en Prins
Bernhard.

Mede door de aansprekende anekdotes
komt het werk van de hofhouding op
een schitterende manier tot leven.

Het lijkt wel of Sinterklaas ieder jaar
bij zijn aankomst in Vorden door
meer ouders en kinderen wordt op-
gewacht. Zo ook zaterdagmiddag
toen de Sint plotsklaps te paard in de
omgeving van kasteel Vorden 'op-
dook*.

Vergezeld van zijn Pieten kwam de Sint
handen tekort om alle kinderen te be-
groeten of een aai over de bol te geven.
Dat Sinterklaas vervolgens in een koets
mocht stappen voor zijn traditionele rij-
toer door Vorden vond hij, gezien zijn ho-
ge leeftijd maar wat fijn. De Pieten had-
den zo te zien geen last van ouderdoms-
verschijnselen want zij dartelden als jon-
ge veulens rondom de Sint.

De Sint werd tijdens zijn tocht muzikaal
ondersteund door het harmonieorkest
van 'Sursum Corda', terwijl vooraan in
de stoet de majorettes van Sursum Corda
er een vrolijke boel van maakten. De
tocht eindigde bij het Dorpscentrum
waar Sinterklaas werd opgewacht door
het plaatselijk college.
Vervolgens onderhield de Sint zich ge
ruime tijd in de grote zaal van het
Dorpscentrum met de jeugd van Vorden.
Dat ritueel herhaalde zich aan het eind
van de middag toen de Sint in het Wapen
van het Medler de kinderen uit de buurt-
schappen Kranenburg, Wildenborch en
het Medler ontving. Tevens bracht hij de-
ze middag een bezoek aan 'De Wehme'
en Villa Nuova'.

Sinterklaas overnacht in Dorpscentrum
De Vordense Ondernemers Vereniging heeft voor de komende weken voor
Sinterklaas een slaapkamer ingericht in het Dorpscentrum. Hier zal Sinterklaas tot
en met 5 december verblijven. Sinterklaas heeft laten weten dat hij het leuk vindt
als kinderen tekeningen, brieven en kaarten sturen. Op die manier kan hij zijn
slaapkamer in het Dorpscentrum leuk inrichten. Sinterklaas heeft in Vorden een
speciaal postadres waar de tekeningen, brieven en kaarten naar toe kunnen wor-
den gestuurd. Het postadres van Sinterklaas is postbus 30, 7250 AA Vorden.

De slaapkamer van Sinterklaas kan door kinderen bezichtigd worden tussen 16.00
en 17.00 uur op woensdag 25 november, vrijdag 27 november, woensdag 2 decem-
ber en vrijdag 4 december.



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

Een mooie lijst geert een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

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

gerust eens langs voor een goed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

HCI BETONINDUSTRIE

IS EEN DYNAMISCH EN

SNEL EXPANDEREND

BEDRIJF, GESPECIALI-

SEERD IN DE PRODUCTIE

VAN BETONELEMENTEN

VOOR DE WONING-

BOUW, UTILITEITSBOUW

EN VOOR DE

AGRARISCHE SECTOR.

Her f s factie lictitme talen
m/m en speedline

Ha ook steenslagschade
repareren zonder spuitwerk

Kom vrijblijvend informeren

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

Ook 's avonds eb io zaterdag open
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

Bent u de juiste persoon
die wij zoeken?

• Meewerkend voorman of
productieleider
De hoofdtaak is het realiseren van de vastgestelde productieprogramma's,
waarbij belangrijke facetten zijn:
- organisatie en planning
- kwaliteits- en kostenbewaking

- leiding geven aan productiepersoneel, circa 10 personen.

De geschikte kandidaat:
- is dynamisch, initiatiefvol, kwaliteits- en kostenbewust
- kan planmatig denken en handelen
- kan goed leiding geven en werken in teamverband

- heeft een gedegen opleiding genoten MTS-bouw, -weg/waterbouw, o.g.

• Werkvoorbereider of tekenaar
(een combinatie behoort ook tot de mogelijkheden)

De hoofdtaken bestaan uit:

- het uitwerken en tekenen van prefab betonelementen van bestek- of werktekeningen

- het begeleiden van projecten met opdrachtgever, toeleveranciers en de productie-afdeling
- het realiseren van de afgesproken leverdata door middel van voorbereidingsprocedures en

productieplanningen

- het realiseren van projecten binnen de gestelde budgetten en kwaliteitseisen.

De geschikte kandidaat:
- heeft inzicht in het bouwproces en kan planmatig denken en handelen

- is kwaliteits- en kostenbewust, heeft goede contactuele eigenschappen en is een goede organisator
- heeft een bouwkundige opleiding genoten (MTS of HTS).

Tevenshebben wij nog plaats voor t immer lieden, stalen mallenmakers
en een magazijnmeester.

Schriftelijke sollicitaties, die wij uiteraard vertrouwelijk zullen behandelen, kunt u richten aan:
HCI Betonindustrie B.V., t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld.

Zondag 22 november

koud-, warm- en
nagerechtenbufïet

ƒ27,50
Gaarne tijdig reserveren! Vbiis vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

•̂ ^^

Betonindustrie • HCI

Zondag 29 november:
Kerstmarkt

71 Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

A.s. zaterdag 21 november
houden wij
van 1O.OO tot 17.OO uur
een open dag

Speciale aandacht voor de
allernieuwste digitale

schotelontvanger
voor de ontvangst van RTL 4,
RTL 5, SBS 6 enz.

Prijs: f 1199,-

Radio en TV

RÖMIVON Sateliet-
systemen
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

KOPZORGEN
"vanuit de praktijk van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid"

HELP... DE FAMILIE VERZUIPT
Joke stuurde een noodkreet over
een gezinssituatie die vaker voor-
komt. Haar echtgenoot Dirk lijdt
aan straatvrees. Met hem gaat het
stukje voor stukje beter. Maar,
schrijft Joke: "Terwijl hij op-
knapt, knap ik af. Ik denk 24 uur
per dag aan Dirk, maar ga mij
juist schuldig voelen. Deed ik het
wel goed voor Dirk, vroeger en
nu? Ik mijd kennissen en vrien-
den. Dat is echt niets voor mij.
Ook de kinderen krijgen het moei-
lijk."

PROBLEMEN ONDANKS
GOEDE BEDOELINGEN
Ondanks hun goede bedoelingen
komen mensen als Joke en de
kinderen soms in een vicieuze
cirkel, lopen vast. Wat Joke mee-
maakt is dat haar man centraal
staat in de behandeling. De hulp-
verleners richten zich op hem en
niet of nauwelijks op partner en

gezin. Joke loopt nu geestelijk
vast in haar voortdurende zorg
voor Dirk. Wij hebben haar geat-
tendeerd op het bestaan van lot-
genotengroepen. Ook voor fami-
lieleden van patiënten.

LOTGENOTENCONTACT
Lotgenoten begrijpen elkaar. Wor-
den mondiger. Voelen zich minder
geïsoleerd. Lotgenotencontacten
worden ook wel zelfhulpgroepen
genoemd. Het NFGV steunt vele
zelfhulpgroepen, via training

vrijwilligers, informatiebladen en
door professionele hulpverleners
te informeren over het belang van
lotgenotencontact.
Door uitwisseling van gevoelens
en basiservaringen beleven de
deelnemers de eigen problemen
en eigen situatie wat objectiever.
De begeleiding ligt meestal bij
een lotgenoot.

St. Korrelatie informeert u graag
over groepen in uw omgeving.
Zie hieronder.

MEER WETEN? EROVER PRATEN?
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) verstrekt u
gratis themabrochures. Vraag bijvoorbeeld naar "NAASTE OMGE-
VING VAN MENSEN MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS" en
"HULP OP HET JUISTE MOMENT". Bel het NFGV: 030 - 297 11
97, of schrijf naar NFGV, postbus 5103, 3502 JC UTRECHT.
Internet: www.nfgv.nl

Erover praten? Bel de Korrelatie Hulplijn: 030 - 233 13 35
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Eerste trekking 16 november

15 VLEESPAKKETTEM

Naam
U. van Gulik
J. Wesselink
A. Bosch
B. R. Eijkelkamp
Sonja Polman
J.A. Jansen
Ellen Waenink
J. v.d. Broek
G. Schoo
B. Overbeek
Fam. Bloemenda
Lies de Weerd
D. de Beus
H.J. Hiddink
Fam van Vleuten

Adres
De Koppel 7
Zutphenseweg 34
De Eendracht 24
De Haar 40
Brinkerhof 58
Brinkerhof 12
Enzerinkweg 6a
Zuivelhof 5
HetVaarwerk 15
De Banenkamp 7
Het Hoge 20a
Enkweg 15a
De Stroet 4
Mispelkampdijk 42
Het Stroo 7

Plaats
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

30 VERRASSINGSPAKKETTEN

Naam
Loman Ruesink
Fam. Oldenhave

Adres
Heerlerweg 5
B. v. Hackfortweg 5

Plaats
Vierakker
Vorden

Van Asselt
Gerda Bos
A. Snellink
Hulstijn
H. Voskamp
S.V.M. Kruip
Luuk van Zeijst
Fam. Waarle
T.M. Westerik
M. Hulleman
Mariëlle Peters
H.A. Maalderink
GJ. Groot Jebbink
J. Ruiterkamp
A. Obbink
M. van Zantvoort
A. Sessink
A. v.d. Vlekkert
J. Brinkerhof
H. van Houte
Erik Dimmendaal
H.C. Bulten
J. Bosch
F.J.M. Nijenhuis
J. van Veldhuizen
DJ. van Viegen
J. Bleumink
J.G. Mullink

1998

Het Hoge 6e
Het Stroo 14
Bekmansdijk 4
Margrietlaan 27
Hoetinkhof 33
De Voornekamp 63
Het Kerspel 30
Hoetinkhof 91
0. Zutphenseweg 9
Brinkerhof 37
Ruurloseweg 35
Bleuminkmaatweg 1
Lindeseweg 18a
Hoetinkhof 217
Hoetinkhof 16
Mispelkampdijk 18
Achter de Hoven 13
Het Leemgoor 10
Nijlandweg 4
Mispelkampdijk 26
Schuttestraat 6
Prins Bernhardw. 19
Ruurloseweg 47a
H. K. v. Gelreweg 37
Molenweg 3
Bevrijdingslaan 53
Almenseweg 22
Mispelkampdijk 52

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zelhem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden

Eerste zangavond in Kerk Kranenburg:

Muzikale hulde aan donateurs

Fred Fransen blaast Effe Organisatieburo nieuw leven in:

Fransen uw feestadviseur

De afgelopen twee jaar stonden de ac-
tiviteiten van Effe Organisatiebureau
op een laag pitje. Nu Fred Fransen in
september is gestopt als mede-eige-
naar van café t Proathuus in linde,
heeft hij weer meer tijd om zich te
manifesteren als feestadviseur.
Vandaar ook dat hij Effe Organi-
satieburo nieuw leven heeft ingebla-
zen en graag uw feestadviseur wil
zijn voor personeelsfeestjes, familie-
reünies en feestjes aan huis.

Effe Organisatieburo bestaat al ruim zes
jaar, maar de afgelopen twee jaar had
Fred Fransen het veel te druk met het
runnen van café 't Froathuus in linde.
Nu Fred Fransen daarmee is gestopt,
heeft hij weer tijd om zich in zijn vrije
tijd helemaal te wijden aan het organise-
ren van feestjes. En daar is volgens Fred
Fransen veel behoefte aan. "De mensen
stellen steeds hogere eisen. Je hoeft als
personeelsvereniging tegenwoordig niet
meer aan te komen met een bowling-
avondje. Je moet dus echt met iets origi-
neels komen. Maar wat? Dat is vaak het
probleem. De afgelopen jaren heb ik ge-

merkt dat personeelsverenigingen, fami-
lies en buurtverenigingen het fijn von-
den om eens met mij om de tafel te gaan
zitten en te praten over de vele mogelijk-
heden die er zijn", aldus Fred Fransen.
Vervolgens vertelt hij over de maffia-
avond die hij een tijdje terug organiseer-
de voor een buurtvereniging uit De
Hoven. "Die mensen wisten absoluut niet
wat hen die dag te wachten stond. Nadat
die groep aan het eind van de middag de
trein had gepakt in Zutphen, werden ze
halverwege Zutphen en Vorden overval-
len.Zoiets doet 't natuurlijk altijd goed.
In Vorden stond er vervolgens een huif-
kar klaar die de groep naar café 't
Proathuus bracht. Halverwege de
Ündseweg hebben we toen nog een over-
val gepleegd. Alles bij elkaar natuurlijk
een uitstekend begin van een maffia-
avond", aldus een enthousiaste Fred
Fransen.
Effe Organisatieburo is van alle markten
thuis: van personeelsfeest]es tot familie
reünies en van themadagen tot feestjes
aan huis. Voor meer informatie kunt u
bellen met Fred Fransen: tel. (0575) 55 14
59. Zie ook advertentie.

Met alleen de koren lieten zich vorige week vrijdag van hun beste kant zien. Tijdens
het eerste nummer zong ook het bestuur van de stichting Vrienden van de kerk op
de Kranenburg' uit volle borst mee.

De stichting Vrienden van de kerk op
de Kranenburg' kan terug kijken op
een geslaagde zangavond. Drie
Vordense koren en het duo 'Col legno'
brachten afgelopen vrijdagavond een
muzikale hulde aan de donateurs
van de kerk. De afgelopen maanden
werd er door de stichting een dona-
teursaktie gehouden met als doel de
kerk in Kranenburg te behouden.
Deze donateursaktie was een groot
succes. Door middel van deze zang-
avond wilde het bestuur van de stich-
ting Vrienden van de kerk op de
Kranenburg' wat terug doen richting
de donateurs. Hoewel de kerk lang
niet vol zat, kan gerusjtfcezegd wor-
den dat dit gebaar vaiflre stichting
bijzonder op prijs werd gesteld door
de donateurs. Het applaus aan het
eind van het concert vroeg wat dat be-
treft om een vervolg op deze eerste
zangavond. Jfe

Er waren voor de 'zangavond in
Kranenburg drie koren en het duo Col
legno uitgenodigd. Het concert ging van
start met een optreden van het Vordens
Mannenkoor met nummers als 'Calm is
the Sea' en 'He's the Lilly of the Valley1.
Vervolgens was het de beurt aan het
Dertig Plus Koor. In totaal zong het koor
voor de pauze drie nummers: 'Kom tot le-
ven', 'De Stilte' en Wonderlijk vrij'. Dit
laatste liedje is tevens de titelsong van de
cd die het Dertig Plus Koor dit jaar uit-
bracht. Om de kerk in Kranenburg te
steunen, werd deze cd tijdens de zang-
avond in de Sint Antoniuskerk tegen een
speciale prijs van vijfentwintig gulden
aangeboden en van elk verkocht exem-
plaar ging er tien gulden naar de stich-
ting 'Vrienden van de kerk op de
Kranenburg'.

Van het duo Col Legno hadden de mees-
te bezoekers van het concert nog nooit
gehoord. Toch was het optreden van de
Vordense violiste Symone Boerstoel en de
in Zutphen woonachtige gitarist Jan
Guichelaar een welkome afwisseling op
deze zangavond. Het gedeelte voor de
pauze werd afgesloten met een optreden
van Cantemus Domino. En dat deden ze
goed, want het gemengde katholieke
zangkoor kreeg na afloop van het con-
cert veel complimenten over de wijze
waarop de liederen werden gebracht.

Na een korte koffiepauze - waarvoor de
bezoekers terecht konden in het naastge-
legen klooster - lieten alle koren en het
duo Col Legno zich nog een keer van hun
beste kant zien en horen. Alles bij elkaar
een zeer geslaagde avond waarbij wel ge
zegd moet worden dat het aantal jonge
ren in de kerk op één hand te tellen was.
Om ook deze groep actief te betrekken
bij de kerk op de Kranenburg zal het pro-
gramma er dus wat anders uit moeten
zien.
Misschien is het mogelijk om in dit ka-
der het op dit moment zeer populaire
zangduo Acda en De Munnik eens naar
Kranenburg te halen. Dit tweetal staat
garant voor een volle kerk waar jongeren
- maar waarschijnlijk ook ouderen - uit
de regio graag twintig tot vijfentwintig
gulden voor neer willen leggen. Voor de
stichting Vrienden van de kerk op de
Kranenburg' snijdt het mes dan van twee
kanten want naast een volle kerk is de
netto opbrengt van deze avond natuur-
lijk bestemd voor de 'Kerk op de
Kranenburg'. De vraag is alleen of het be
stuur een dergelijk initiatief aandurft,
want een optreden van Acda en De
Munnik kost al gauw een tienduizend
gulden.

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op*
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VOflDEN - TEL (0676) 561010 - FAX (06761 5610*6
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 5S4040 - E m.il: lnfoftwMvOT.nl - ISDN f «1121

Hardlopen
GERDA BOS LOOPT EERSTE MARA-
THON OP TERSCHELLING
Zondag 8 november liep Gerda Bos uit
Vorden haar eerste marathon op
Terschelling. Deze marathon, beter be
kend als "De Berenloop", deed zijn naam
eer aan. Het parcours was erg zwaar en
bestond voor ongeveer veertig procent
uit heuvelachtig gebied.
"Met vijf graden Celsius, windkracht 7
en slagregen was het hard werken. De
eerste dertig kilometer voelde ik me re
delijk goed, maar daarna werd het par-
cours alleen maar glooiender en moes-
ten we enkele kilometers over een zwaar
zandstrand afleggen. Toen had ik nog ze
ven kilometer voor de boeg. Ik kan terug-
kijken op een geslaagde eerste marathon
en ondanks het zware parcours heb ik
ook nog kunnen genieten van het prach-
tige eiland Terschelling", aldus Gerda
Bos. Ze finishte in de tijd van 4 uur en 30
minuten.



Mannen modeweek
"̂ ^^

Modecentrum Tennissen
Modecentrum Tennissen heeft de Mannenmode

afdeling in een nieuwe
jas gestoken. In de ver-
grote afdeling worden
vele bekende mannen-
modemerken gepresen-
teerd, zoals:

State of Art
New Bondstreet
Rosner voor mannen
Peter van Holland
Melka
Mobiel Elasto
Dalmine
Ledüb

Fantastische aanbiedingen
In deze mannenmodeweek hebben wij een aantal fantastische aanbiedingen
voor u.

Stoere kabeltrui
met kol of ronde hals in 3 actuele
kleuren winkelwaarde f 139,95

Nu 9

Katoenen 5 pocket broek f
merk Outlaw beige diverse lengten ^ l ^fe
winkelwaarde f 129,95

Winterjack in microkwaliteit
water en wind afstotend 3 rustige
kleuren winkelwaarde f 169,95

f 129,95

modecentrum

Mix op maat
kostuum
Nieuw in onze kollektie is de
mogelijkheid om zelf uw kos-
tuum samen te stellen.
U kiest de pantalon en het kol-
bert dat u het beste past en wij
garanderen dat u geen kleur
verschillen heeft. Eventueel
kiest u er een modern vestje
bij.
Als u ooit een tweede pantalon
wilt, vindt u bij ons exact de
juiste om uw kostuum weer
kompleet te maken.
Kolberts in l of 2 rij, eventueel
met verwisselbare blazerkno-
pen.
Alles in antraciet of marine-
blauw en natuurlijk in alle
maten.

Bij aankoop van een kombinatie of kostuum krügt u van ons een zuiver /uden stropdas

ter waarde van f 79,95

De winter komt er weer aan,
dus laat nu uw binnenschilderwerk
door ons uitvoeren.

Profiteer nu van onze
speciale winterschilderactie!

U krijgt bij ons naast de winterschildersubsidie
nog eens 'n korting van maar liefst:

de

10%extra op het totaalbedrag.

Vraag vrijblijvend offerte aan

De actie loopt t/m 19 maart 1999

Schildersbedrijf
Berentsen & Bargeman v.o.f.

Eikenlaan 20a - 7251 LT Vorden
Tel. (0575) 55 67 67

(0575) 55 11 53
Fax (0575) 55 69 09

(0575) 55 42 43
Mobiel 06 51 52 42 24

Plli$*
lIil

Dorpsstraat 22

7261 AX Ruurlo

ANNY & BERT VAN DER MEER
HANDELSKWEKERIJ VOOR CACTUSSEN

JONGERMANSSTEEG 6, RUURLO

Ontdek de CACTUS-WONDERWERELD
en bezoek de CACTUS-OASE!

6000 m2 kas met unieke planten, waaronder ook de onlangs
bekroonde cactussen!

Verkoop dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur, weekend op afspraak.
Rondleiding, dia-lezing, workshop, fotoreportage:

vooraf bespreken met Anny van der Meer,
telefoon (0573) 451817, fax (0573) 45 37 09.



S// elk. dekbed
een dekbedset kado

DONZEN DEJ&EDDEN
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,:

SfNTflETISCHE DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met een 100% katoe-
nen tijk en met een polyester hollow fiber
vulling

1-persoons 140/200 van 119,= nu 79,=
2-persoons 200/200 van 189,= nu 129,=
Lits jumeaux 240/200 van 229,= nu 159,=

IpersoonsXL 140/220 van 139,= nu 99,=
Lits jumeaux XL 240/220 van 259,= 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,:

WOLLENDE/BEDDEN
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

*Of de helft van de waarde in contanten.

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