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Hannie Hendriksen van De Herberg koopt 't Pantoffeltje:

Bodega 't Pantoffeltje verkocht
W E E K E N D D I E N S T E N

Frank en Mirjam Meulenbroek van
Bodega 't Pantoffeltje hebben beslo-
ten om de zaak te verkopen. De nieu-
we eigenaren van het pand worden
Hannie Hendriksen, haar dochter
Patricia, zoon Vincent en Volkert
Maarsenveen van café-restaurant De
Herberg. Het is nog niet precies be-
kend wanneer de overdracht plaats-
vindt. Hoogstwaarschijnlijk is dit op
l januari 1998.

Enkele maanden geleden hebben de
heer en mevrouw Meulenbroek besloten
de zaak te verkopen. "In vijfjaar tijd heb-
ben we hier iets fantastisch opgebouwd",
zegt de heer Meulenbroek. "Toch moeten
we helaas de beslissing nemen om de
zaak aan de kant te doen. De belangrijk-
ste reden daarvoor is dat wij bijna geen
gezins- en sociaal leven meer hadden. We
zagen onze twee dochters soms bijna
niet. Van te voren waren we daar al wel
voor gewaarschuwd maar ik denk toch
dat we dit door het succes van 't Pan-
toffeltje onderschat hebben", aldus
Meulenbroek.

Over klandizie hebben de heer en me-
vrouw Meulenbroek de afgelopen vijf
jaar niet te klagen gehad. "De beslissing
om te stoppen, was dan ook niet makke
lijk. Want je hebt in vijfjaar tijd wel iets
opgebouwd. Toch denken wij dat we er

goed aan hebben gedaan deze stap te ne-
men", zeggen Frank en Mirjam Meulen-
broek .
Toen Hannie Hendriksen van café-restau-
rant De Herberg ter ore kwam dat 't Pan-
toffeltje te koop stond, klopte ze bij het
echtpaar Meulenbroek aan. "Eigenlijk
was het in een paar dagen rond", zegt ze.
Hannie Hendriksen heeft 't Pantoffeltje
gekocht met het oog op de toekomst.
Net zoals haar dochter wil ook haar zoon
de horeca in. "Het gerucht dat wij straks
met De Herberg stoppen, is dan ook ab-
soluut niet waar. De Herberg blijft ge-
woon De Herberg."

De heer en mevrouw Meulenbroek zul-
len er alles aan doen om de overname zo
goed mogelijk te laten verlopen. "In de
eerste fase ga ik Hannie, Volkert, Patricia
en Vincent zoveel mogelijk begeleiden.
Ik zou dan ook niet eerder weggaan voor-
dat alles voor honderd procent geregeld
is", zegt Frank Meulenbroek. "De men-
sen moeten zich ook geen zorgen maken
over de toekomst van 't Pantoffeltje.
Want de Pantoffel blijft de Pantoffel".

Na de bedrVsovername zal Mirjam Meu-
lenbroek voor 't Pantoffeltje blijven wer-
ken. Frank Meulenbroek gaat straks op
zoek naar een andere baan. Voor de me-
dewerkers van 't Pantoffeltje heeft de

n nadelige gevolgen.

Toekomst Jong Gelre door nieuwe
bestuursleden niet meer in gevaar
De leden van de afdeling Vorden van
Jong Gelre hebben zich dit weekend
niet laten kennen. Er was een behoor-
lijke opkomst voor de vergadering
die in het Dorpscentrum werd gehou-
den, waarbij door het bestuur ruimte
was ingebouwd om te filosoferen
over de toekomst van de vereniging.

Aangezien het steeds moeilijker en moei-
lijker wordt om bestuursleden te vinden
maakte men zich zorgen. De afdeling
Vorden staat bekend om het organiseren
van vele aktiviteiten en daarvoor heb je
uiteraard bestuursleden nodig om een
en ander in de juiste banen te leiden. Een
"handicap" daarbij is dat een bestuurslid
van Jong Gelre maximaal zes jaar zitting
mag hebben. Dan is het bedankt en "weg-
wezen". Voorals als dat bestuursleden
met belangrijke funkties zijn, kunnen er
problemen ontstaan.

Herbert Hulstij n en Gerard Harmsen wa-
ren bijvoorbeeld twee van deze bestuurs-
leden. Voor hen zit de periode van zes
jaar erop en werden ze door Annet ten
Pas bedankt voor de bewezen diensten.

Renske Langwerden stopte tussentijds.
Egbert Winkels en Sanne Klein Geltink
komen nieuw in het bestuur waardoor
het aantal bestuursleden op 5 komt (het
minimale aantal dat is toegestaan).
Gezien de werkzaamheden zijn zeven be-
stuursleden gewenst.
De vergadering toonde zich optimistisch
en was men er heilig van overtuigd dat
nog dit jaar twee nieuwe bestuursleden
gevonden zullen worden en lijkt het ge
vaar voor het voortbestaan van de afde-
ling Vorden geweken. Volgens de aftre-
dende sekretaris Herbert Hulstijn "te gek
voor woorden" wanneer Jong Gelre zou
worden opgeheven. De vereniging telt
113 leden, vrijwel gelijk aan vorig jaar.
Stabiel dus.

Vervolgens blikte de vergadering "gerust-
gesteld" en wel terug op de onlangs ge
houden revue. Sterker nog er werd una-
niem besloten dat er ook in 1998 een re
vue zal worden opgevoerd. Het wordt
dan de tiende achtereenvolgende keer.
Een jubileumrevue dus en - zo is de wens
van Jong Gelre - weer met Henk
Broekgaarden als regisseur.

NCVB
De NCVB houdt op dinsdagavond 25 no-
vember een voorlichtingsavond met als
onderwerp "Wat kunnen wij verwachten
van de Zorggroep Oost-Gelderland". De
avond heeft plaats in het Dorpscentrum
en iedereen is van harte welkom. Voor
meer informatie kan men bellen met 55
2507.

13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden(0575) 55 12 15

Hervormde Gemeente
Zondag 23 november 10.00 uur ds. H. Westerink,
ds. M. Beitier, HA Na de dienst is er koffie drin-
ken in De Voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 november 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort HA., laatste zondag kerkelijk jaar.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 23 november 10.00 uur Ds. HA. Speelman,
ni.m.v. Interchrist; 19.00 uur Ds. HA. Speelman.

R.K. kerk Kranenburg
Zaterdag 22 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 23 november 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v..Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 22 november 17.00 uur Eucharistieviering
Zondag 23 november 10.00 uur woord- en commu-
niedienst.

Weekendwacht Pastores:
23-24 november Pastoor E. Lammers, Hengelo
(Gld.), tel.(0575)461275.

Huisarts 22-23 november dr. Dagevos, Het Vaar-
werk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen^ic niet tot deze spreek-
uren kunnen wachter ̂ Hnie altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts 22-23 november W.F. Haccou, Vo, .
tel. 551908. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het^HtaaL Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92. ^^
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Ruw 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 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en 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)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme". tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.3G uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.



SINT
AANBIEDINGEN

Keuze uit ruim 30 soorten

VLAAIEN vlgs. Limburgs recept
calorie-arm en... goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon
een korting van de Sint van

f 2,50
op uw vlaai naar keuze

Roomboter-amandel

speculaasstaven
Wie zoet is krijgt lekkers...

wie het serveert krijgt complimentjes

voor maar f4,95
Het is vroeg donker en eenieder verlangt naar

een beetje warmte en gezelligheid
de tijd van 'strooi eens wat lekkers' is er weer.
Volop keuze uit dik, groot en klein speculaas,

marsepein en boterstaven en... deze week de

pepernotenbol
voor f O,UU

en de pepernoten juniorvlaai

f8,50
^ z^

Broodspecialiteiten van de echte warme kakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

VERSER, SMAKELIJKER,
GOEDKOPER

HANDPEREN
«U Doyenne du Comice, 1,5 kilo

eefat
3?8

CHIQUITA
niet zomaar een
groente winkel... BANANEN 1 kilo

198

HAGELWITTE

BLOEMKOOL

per stuk
49

Bistro

GOLFJES
500 gram

98

Clementine

manda-
rijnen
15 voor

98

Panklare
KASANDIJVIE
500 gram

49

HeerlijkfrLachebekkies

SALADE

200 gram

Nu sparen voor de leukste video's van Laurel en Hardy
Aanbiedingen geldig van 17-11 t/'m 22-11

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

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

Gevraagd
tegen vergoeding

Wie heeft nog voor enkele
weken

weidegelegenheid
voor drie tweejarige paarden

Stal Nieuwmoed
Fa. Jurrius Vorden

Telefoon (0575) 55 67 66

AFWEZIG
van 24 november tot en

met 14 december

Dr. Haas
huisarts

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Sterringa,

Schoolstraat 9,
telefoon 55 12 55

organiseert een

lyiVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
mderdag
novemberf"20n

Kantine
De Ark

aanvang: 20.00 uur

ELKE DONDERDAG
NAAR KEUZE

5 broden
voor

12,95
(Waldkorn uitgesloten)

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

Mmmnrininnm • • • • •
met goud bekroonde balkenbrij
per kilo f 5,-

s»»/lO

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde

schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKEND AANBIEDING

magere hamlappen

f 9,951 kilo

VRIJDAG MARKTAANBIEOING

bami of nasi 1 kiio f 6,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram f 1,00

Runderrolade
gebraden 1 oo gram f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 10,-
2 Pizza's f 10,-

SMULTIP

STAMPPOT
3 soorten, 100 gram f Ij"

Ook hét adres voor al uw
huisslachtingen

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95

combi-voordeel
4 hamburgers +
4 vlindervinken
samen f Oj

Slagerij/worstmakerij

>JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

in onze uitgebreide beauty-salon bieden wij alle soorten
schoonheidsbehandelingen.

Wij bieden u een unieke kans om kennis te maken met onze salon,
maak een afspraak voor een mini-behandeling!

Mini-behandeling a f 24,95

f ndoor sport vorden
Overweg 16 • 7251 JS Vorden • Telefoon (0575) 55 34 33

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfèuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedr^f- glas in lood atelier
VJNtMlÊÉ Dlüilü! 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Verena
WILHELMINA
GERHARDA

Verena is op 9 november 1997
om 9.12 uur geboren en weegt
3600 gram.

Herbert en Renate
Hissink-Menkhorst

Rietgerweg 1a
7251 H D Vorden
Tel. (0575) 55 38 40

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en ons broertje

Ries

Hij is geboren op 16 novem-
ber 1997 om 04.17 uur, weegt
3750 gram en is 52 cm lang.

Alfons, Greet, Iris en
Stijn Heitkönig-
Brummelman

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Voor beschuit met muisjes
even bellen (0575) 451411

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uuren na 22.00 uur

Wij hebben er een dochter en
een zusje bij,
maar toch blijft er altijd
een stoeltje vrij.

Wij zijn blij met de geboorte
van ons vierde kindje

NiCOle Maria

Henk en Petra
Afman-Garritsen

Zusje van:
Walter t
Stefan
Inge

12 november 1997

Heidepolweg 2a
7251 HT Vorden

Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze tweeling

Job
3170 gram, 49 cm lang
en

Anne
2515 gram, 46 cm lang

geboren op 12 november 1997.

Barry en Janet
Wijs-Meenink

Soldatenhuis 52
7261 VJ Ruurlo
Tel. (0573) 45 35 58

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur

• Ik heb hulp nodig! Voor de
distributie van kansrijke nieu-
we producten. Bel nu voor
een geweldige nieuwe kans in
zaken. Tel. (0575) 52 98 69.

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

• 's-Gravenstad Operette
Zutphen geeft een galacon-
cert in de Hanzehof op 22 no-
vember 1997. Koor, solisten en
orkest, f 25-. Tel. 51 17 76 of
52 01 32

• De 'echte' Vordense
Zwarte Piet komt bij u aan
huis op vrijdag 5 of zaterdag 6
december. Tel. (0575) 54 02
70

Op 28 november 1997 hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen
dankbaar te gedenken, dat wij 40
jaar zijn getrouwd.

Evert Snoeijink
en
Diny Snoeijink-Runhaar

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00
tot 22.00 uur in bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Het Hoge 30
7251 XX Vorden

Na ruim 53 jaar lief en leed gedeeld te hebben,
moest ik toch nog geheel onverwacht afscheidne-
men van mijn lieve vrouw en kameraad

IDA FRIEDA GERRITSEN-UHLIG

* 9 maart 1916 116 november 1997

Vorden: E.J. Gerritsen

Het Jebbink 42
7251 BN Vorden

Mijn vrouw is opgebaard in uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 21
november van 13.00 tot 13.30 uur gelegenheid is
tot afscheidnemen.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Maandag 24 nov. a.s.
bloedafnQme-avond

in school Beeckland
Nieuwstad 49

tussen 18.30 en 20.30 uur

Wij hopen op vele deelnemers

Pannenkoekboerderij

Nu ook

STAMPPOTTEN
tijdens het winterseizoen

wekelijks wisselende stamppotten

Kom zelf kastanjes poffen
(22, 23, 29, 30 november van 12.00 - 16.00 uur)

in een antieke kastanjepoffer.
Je mag ook je eigen kastanjes meenemen.

(Za. en zo. geopend, ma. - vr. exclusief te reserveren voor groepen,
vergaderingen, cursussen, buffetten en partijen)

, 726J LV Ruurlo, tel. (0573) 45 20 90, fox 45 38 92

Alstublieft,
stukken

Biefstukken, 3 stuks

hamlappen,
500 gr.

gegrild spek,
100 gr.

palingworst,
100 gr.

598 ijsbloemetjesL

per stuk

1 sellery-salade,
100 gr.

gas

zigeunerrollade,
100 gr. VLEESWAREN

SPECIAL

Keurslager

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

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en diverse partijgoe-
deren. Tel./fax (0314) 62 50
53 / 06-53154507

• Te koop: aardapp^fc o.a.
Bildstar, Parel, Irene, WFprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08.

• Aangeboden (wanneer u
mij 'smorgens anderhalf uur
helpt in de stallen van ma. t/m
vr.): gratis stalling voor uw
paard. Weidegang, ruime stal
en gebruik van verlichte bui-
tenbak. A. Sueters, Tentendijk
2, Hengelo (Gld.), tel. (0575)
46 75 57

• Sint en Piet komen net
als vorig jaar bij u thuis.
Org. carnavalsver. De Deur-
dreajers. Prijs f 50,- per half
uur. Tel. 55 26 35

• Zaterdag 22 november,
aanvang 20.00 uur najaars-
concert muziekvereniging
Jubal in het Ludgerusgebouw
te Vierakker

• Te huur: Sinterklaas-,
Zwarte Piet- en Kerstman-
pakken. Tel. (0573) 45 13 85

• Gevraagd: standhouders
voor de kerstmarkt die ge-
houden wordt op woensdag
10 december te Vierakker-
Wichmond. Int. tel. (0575) 44
1600, b.g.g. tel. 441581

• Te huur per 1 december:
appartement. Tel. 44 12 85

• Gezocht: zelfstand. woon-
ruimte in Vorden of omgeving
voor rustige jongeman. Tel.
(053) 43 10 237

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta tf
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Dinsddd's BUDGET Da

Knippen & wassen

& Kleur (Diacolor)

knippen & wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Ge\ & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
Zutphenseweg 21 vorden » (0575) 55 12 15
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Gemeente/tuis;

. Aart$en*den Harder:
vari 9.00 tot 30.00 uur

\ |n; volgens a/spraak.

14W,tatl7.00 uur:;

lil^derge-MïulaibrQëk;
.van W.OQtottt,QQuur

en v$g£ns afspraak.

' bestuur
onderdeel' bu rgërzakciiop de di?is<iagavotv
den dat er 'raadsvergaderingen zijn van ; : • •;'

Spreekuren burgemeester en

maandagmorgen vdniljK} tot 12,00 uur,

fcen kunt u telejanisch
l M receptie van het gemeen tehuis,

(voort ter inzage l iggende stukken)
'dinsdag van 1330 tot20.30 uur, i
woensdag van 1330 tot 17,30 uur,
dondenJag vcm 13.30 tot 1730 wwn
vnjdag van 13.30 tot 20.30 u ut;
zatetfag van 10.00 tot 22.00 uur.

j}" VERGUNNING

Op 11 november 1997 hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:
De heer G.J.F. Meijerink voor het vellen
van 3 berken op het perceel het Jebbink
30 te vorden

De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van de
ze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.

Wanneer deze vergunningen aan aanvra-
gers zijn bekend gemaakt kunt u navra-
gen bij de sector grondgebied of de afde-
ling bestuur.

PREEKUUR WETHOUDER
M. AARTSEN-DEN HARDER

Op donderdag 20 november aanstaande
is wethouder Aartsen niet in de gelegen-
heid spreek uur te houden.

ERKEER: CATEGORISERINGSPLAN

Burgemeester en wethouders hebben eind vorig jaar adviesbureau BVA in Kaalte,
opdracht gegeven voor het opstellen van een categorisering^^n voor het wegen-
net in de hele gemeente. Op basis van dit plan kunnen de vordense wegen gelei-
delijk aan 'duurzaam veilig' worden ingericht. Op deze manier willen burgemees-
ter en wethouders en de gemeenteraad het aantal mensen, dat jaarlijks in het ver-
keer gewond raakt of overlijdt, verminderen.

Het categoriseiïngsplan is nu in ontwerp gereed. Het plan bevat een zogenoemd
'wensbeeld', waarin elke weg in een bepaalde categorie is ingedeeld. Dit wens-
beeld legt de basis voor het nemen van verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld het in-
stellen van dertigkilometerzones, verkeersdrempels en fietspaden.

Het adviesbureau heeft ook in een tracéstudie, een vergelijkend onderzoek ge-
daan naar verschillende tracés, waarover het doorgaande verkeer tussen Zutphen
en Ruurlo geleid zou kunnen worden. Deze tracés zijn: de huidige centrumroute
(Dorpsstraat en Zutphenseweg), een zuidelijk alternatief (Rondweg en de
Horstcrkamp) en een noordelijke route (via of nabij de Oude Zutphenseweg). Ook
is de noodzaak onderzocht van een verbeterde bereikbaarheid van industrieter-
rein Werkveld via de Oude Zutphenseweg.
Het adviesbureau komt tot de conclusie, dat minstens tot het jaar 2010, het door-
gaande verkeer via de centrumroute kan blijven rijden, mits er passende maatre
gelen worden genomen, onder andere plateaus om de snelheid van het verkeer te
beheersen. De hoeveelheid verkeer moet worden beperkt tot 10.000 motorvoertui-
gen per etmaal (nu rijden er ruim 9000 motorvoertuigen per etmaal in het cen-
trum).
Natuurlijk kunnen niet alle maatregelen meteen worden uitgevoerd. Het is dan
ook de bedoeling, verkeersmaatregelen zoveel mogelijk te combineren met weg-
onderhoud. Bovendien heeft de gemeenteraad zich nog niet uitgesproken over
een (jaarlijks) budget voor verkeersveiligheid.

Inspraak
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het ontwerp-categorise-
ringsplan. Vanaf donderdag 20 november tot en met woensdag 17 decem-
ber aanstaande, kunt u het plan inzien in de Rabobank in Wichmond, in
de openbare bibliotheek in Vorden en in het gemeentehuis op de afdeling
gemeentewerken (in de Boerderij). Gedurende deze termijn kunt u uw
zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties leunt u richten aan burge-
meester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U leunt
uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van de af-
deling gemeentewerken.

Het categoriseringsplan draagt nog een voorlopig karakter. Begin volgend jaar, na
de inspraak, zullen burgemeester en wethouders een standpunt innemen, waar-
na de gemeenteraad het plan kan vaststellen.

Op woensdagavond 10 december aanstaande zal het adviesbureau het categorise
ringsplan toelichten. U bent van harte welkom en u kunt dan ook vragen stellen.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Over twee weken zullen wij in deze rubriek meer aandacht besteden aan de in-
houd van het plan.

ONTRIBUTIEFONDS GEMEENTE VORDEN

Heeft u voor 1997 al een aanvraag ingediend? Dit kan nog tot 31 december.

Het contributiefonds past uitstekend binnen de doelstelling van het minimabe-
leid nieuwe stijl en kan met name van groot belang zijn in het voorkomen van
een sociaal isolement voor mensen met een inkomen op minimum-niveau. Het is
algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen door hun situatie vaak ge-
dwongen worden het eerst te bezuinigen op uitgaven liggen op het gebied van
ontspanning, beweging en de ontmoeting van andere mensen.

Een bijdrage uit contributiefonds verschaft burgers van de gemeente Vorden die
een inkomen op minimumniveau hebben de mogelijkheid om deze dingen te
blijven doen.

De normen
De maximum-bijdrage is ƒ 125,— per gezinslid per jaar. Dit bedrag geldt voor
mensen met een inkomen op of onder het niveau van het wettelijk minimum-
loon. Omdat mensen die qua inkomen iets boven de grens van het minimumloon
zitten vaak ook in de situatie verkeren die hierboven werd beschreven, is het voor
deze groep ook mogelijk een (gedeeltelijke) bijdrage te krijgen. In de onderstaan-
de tabel zijn de normbedragen weergegeven.

(Gezins-) inkomen

ƒ 1.997,55 netto per maand of lager

ƒ 2.197,55 netto per maand of lager

ƒ2.397,55 netto per maand of lager

Bijdrage per gezinslid.

ƒ125-

ƒ 85,-

ƒ 45,-

Aanvraagformulieren
De formulieren voor het aanvragen van een bijdrage kunnen worden afgehaald
bij de balie van de afdeling welzijn van de gemeente. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling welzijn tel.: 55 74 97 of 55 74 99.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op dinsdag 25 november 1997 is de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken, geo-
pend voor alle

de eerstvolgende avondopenstelling is op dinsdag 27 januari 1997.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 21 november tot en met 18 december 1997 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

firma Lucassen Boomkwekerij, Hamsveldseweg 10, 7251 LR Vorden,
voor het uitbreiden van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt, op het perceel
Hamsveldseweg 10 te Vorden.

NGEKOMEN BOUWAANVRAAG GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

H.P. Gorter Ruurloseweg 73 07-11-97Ruurloseweg 73
Vorden

herbouwen van een
bergruimte

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

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF...



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende

de openingstijden,

ligt met ingang van 21 november tot en met 18 decem-
ber 1997 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:

naam aanvrager:

per adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

Stichting
"kapel de Wildenborch"
Galgengoorweg 17
7251 KD Vorden
Kapelweg 1

om: revisie-vergunning voor een kapel annex vereni-
gingsgebouw met schietbaan

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 19 december 1997.

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

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

Datum: 18 november 1997

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

GEiMl :NI

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 20 november 1997,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland op 28 oktober 1997 (ge-
deeltelijk) goedgekeurde wijzigingsplan ex artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: "Wijzigingsplan
Buitengebied Lankhorsterstraat".

Het plan beoogt de planologische basis te leggen voor
de aanleg van een fietspad langs de Lankhorsterstraat
tussen de bebouwde kom van Wichmond en het sport-
complex aan de Lankhorsterstaat.

Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden
aan plankaart II, bestaande uit drie bladen, waarop de
inrichting van het fietspad is uitgewerkt.

Tegen het goedkeuringsbesluit kan een belangheb-
bende tot en met 31 januari 1997 beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit treedt daags na afloop van de beroeps-
termijn in werking tenzij binnen die termijn een verzoek
om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. Aan de
indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek
om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten ver-
bonden.

Vorden, 19 november 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn voornemens, met
toepassing van het bepaalde in artikel 17 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, tot uiterlijk 1 januari 2001, vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982" voor het plaatsen van
een sta-caravan op het perceel Hamveldsezijweg 4 te
Kranenburg.

De bouw- en situatietekening liggen met ingang van
donderdag 20 november 1997, gedurende twee weken,
ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

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

Vorden, 19 november 1997.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEVRAAGD:

assistente in
tandartspraktijk te Ruurlo
voor 4,5 dagen/week.

Ervaring geen vereiste, enige handigheid wel.
Leeftijd: 18-30 jaar.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan: P. Scheepmaker,
tandarts, H. Dunantlaan 21, 7261 BW Ruurlo

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

. stofzuigerzakken

TECH
leer-spelcomputers

vele
modellen

SPEELGOED
HUISHOUD-EN f
KADOSHOP
MUZIEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Chipknip

Het wordt tijd dat wij
zo weer eens schaatsen

gaan!
Denkt u aan de abonnemen-

ten voor de ijsbaan?
ABN-AMRO bank

17-11 t/m 1-12

Ik wil 't
gewoon

zeker

Zorgeloos gemeten van uw eigen huis.
Vaste lage woonlasten. Geen enkel risico
lopen. Maar wél profiteren van de fiscale
mogelijkheden. Dat alles biedt de nieuwe
Rabobank SpaarZeker Hypotheek. Een
hypotheek waarmee u nooit voor verras-
singen komt te staan. En die u toch de no-
dige bewegingsruimte biedt. Voor nu en
voor later.

Samen met de hypotheekadviseur be-
spreekt u uw ideeën voor een eigen huis.
En alles wat daar financieel bij komt kij-
ken. Bel nu met één van onze hypotheek-
adviseurs, mevr. R. Oosterveld of de heer
M.M. van der Heijde, tel. (0575) 55 78 01.
Dan weet u het zeker.

De nieuwe SpaarZeker
Hypotheek:
Maximale zekerheid,
minimale lasten.

Rabobank
Graafschap-West



Vele "fans" bij aankomst Sinterklaas Shiatsu-avond

Het was niet geheel duidelijk of de
ankomst van Sinterklaas dit jaar
meer kinderen of meer ouders trok,
feit is wel dat de Kindervriend zater-
dagmiddag honderden "fans" aantrof
toen hij te paard bij kasteel Vorden
arriveerde.

Na vele handjes geschud te hebben ver-
trok hij vervolgens, gezeten in een open
koets voor een rijtoer door het dorp. Niet
alleen was de aankomst hartverwar-
mend, ook tijdens de rondtoer werd de
Sint door een grote schare (kinderen met
ouders) "achtervolgd". Terwijl de muziek-
vereniging "Concordia" volop muzikale
noten rondstrooide, waren de Zwarte
Pieten druk in de weer om de vele kin-
derhandjes met pepernoten te vullen.

De rijtoer duurde een klein uur, waarna
de Sint bij het Dorpscentrum de koets
verliet. Daar stond het college klaar om
hem hartelijk welkom te heten in
Vorden. Hierna begaven Sint en Pieten
zich naar de grote zaal van het
Dorpscentrum, waar de kinderen al vol
ongeduld op hen zaten te wachten. De
Sint bleef, hoe kan het ook anders, erg
vriendelijk. Zelfs "ondeugende" jongetjes
kregen een aai over de bol.
Later op de dag herhaalde het ritueel
zich, toen de Sint zich in de zaal' Wapen
van't Medler" een poos onderhield met
de kinderen uit de buurtschappen
Kranenburg, Medler en de Wildenborch.
Tussen de bedrijven door bracht hij deze
zaterdag ook nog bezoeken aan het be-
jaardencentrum "De Wehme" en aan
Villa Nuova. Ook voor de vele ouderen
was de komst van de Sint een feestelijke
gebeurtenis.

Voor meer foto's van de intocht zie onze inter-
netsite: http://www.weevers.nl/contact

Dennis Jansen nieuwe prins Deurdreajers

Dennis Jansen is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Deurdreajers. A/gelopen zaterdag kroop hij uit een "zadel" die voor deze gelegenheid
gemaakt was door de kopergarde. Dennis Jansen is in het dagelijks Itven werkzaam bij Jansen Metaal Vorden. Het zadel sloeg in dit geval op één
van de vele produkten die het bedrijf produceert. Tijdens ztjn openingsspeech ging Prins Dennis de I in op de vele carnavalsverenigingen in deze re-
gio die opgeheven zijn. "Links en rechts van ons vallen carnavalsverenigingen als rijpe appels failliet van de boom en spatten zodanig uit elkaar
dat er helemaal geen carnaval meer wordt gevierd. Elk jaar komen er toch weer vele mensen naar Vorden zoals bijvoorbeeld de groep uit Lochem",
aldus Dennis Jansen. "Carnaval is een leuk feest voor jong en oud en de Deurdreajers - een van de langst bestaande carnavalsverenigingen uit de re-
gio - organiseren dit al 36 jaar. De afgelopen jaren zit er weer een opgaande lijn in en dar wil ik graag aan meewerken en dus mijn steentje aan
bijdragen". Naast de installatie van Prins Dennis I werd afgelopen zaterdag afscheid genomen van oud-prins Mare van der Linden. Wie het
Prinsenbal in De Herberg gemist heeft of nog eens opnieuw wil beleven kan dit doen door te kijken op de site van Weekblad Contact. Ons adres is:
http://www.weevers.nl/contact

Jong Gelre houdt op donderdagavond 20
november een shiatsu-avond in het
Dorpscentrum . Deze avond komt Miny
Kreunen uit Lochem vertellen over deze
Oosterse geneeswijze. Voor degene die
nog nooit van Shiatsu gehoord hebben,
het heeft wat te maken met "drukpun-
ten-massage".
Miny Kreunen is als ziekenverzorgster
werkzaam in het Spittaal en heeft een
praktijk aan huis voor Shiatsu therapie.
Shiatsu is een zware studie waarbij je
veel kennis van het menselijk lichaam
moet hebben. Men zal deze avond een in-
leiding krijgen over Shiatsu en b.v. een
demonstratie hoe een alledaagse klacht
als hoofdpijn behandeld wordt. Het is ge-
wenst een handdoek mee te brengen.

Stoomboot maken
Bij speelgoed-, huishoud- en kadoshop
Sueters is er voor alle kinderen de gele-
genheid een mooie stoomboot te maken.
Er mag geknipt, geplakt en gebouwd
worden. Voor iedereen die een stoom-
boot inlevert, ligt er een leuke attentie
klaar en de mooiste boten worden be-
loond met een prijs. De stoomboot moet
alleen wel worden ingeleverd voor 6 de-
cember en voorzien zijn van naam, adres
en leeftijd.

Winterwandeling
De jaarlijkse winterwandeling in de
Wildenborch wordt gehouden op zon-
dag 14 december en niet op 7 december
zoals in sommige publicaties staat ver-
meld. Ook dit jaar zijn er twee routes uit-
gezet: 8 en 11 kilometer. De inschrijving
is bij de kapel aan de Kapelweg l in
Wildenborch.

Opbrengst collecte
De collecte voor het Diabetes Fonds
Nederland heeft in Vorden een bedrag
van f7854,60 opgeleverd.

Bloedafname
Op maandag 24 november wordt in 't
Beeckland de jaarlijkse bloedafname-
avond gehouden. De oproepen voor deze
avond zijn inmiddels verzonden. Ook
nieuwe leden zijn van harte welkom. Zie
verder advertentie elders in dit blad.

Gypsie-Swing Quartet
Coco Briaval treedt
opnieuw op in Linde
Het Franse Gypsie-Swing Quartet "Coco
Briaval" sluit zaterdagavond haar korte
toernee door Nederland af met een op-,
treden in Theater Onder de Molen in
Linde. Het is de tweede keer dat Coco
Briaval in Vorden speelt. Afgelopen zater-
dag stonden ze ook al op het podium in
Linde. Voor meer informatie of reserve-
ringen kan men bellen met (0575) 55 69
87.
Het kwartet Coco Briaval is een gypsy
swing orkest - stijl Django Reinhardt - in
de beste tradities van de Hotclub de
France. Het orkest bestaat uit de broers
Coco en René (solo én ritme-gitaar),
Gilbert (drums) en de zoon Zézé (saxo-
foon). Sinds het grote Jazzfestival in Zuid-
Frankrijk waar de Briavals naast de be-
kende orkesten van Claude Luter en
Roger Sol speelden, ziet men het kwartet
steeds vaker optreden met jazz-zanger
Boris Tomas, die de oude connecties van
Django Reinhardt met New Orleans doet
herleven. Boris Tomas zal het viertal ook
tijdens de Nederlandse toer vergezellen
en enkele nummers meezingen in
Theater Onder de Molen.
De Briavals namen talrijke cassettes en
platen op en maakten vele toernees in
Frankrijk en het buitenland zoals in
Duitsland, Spanje en India. Het is de eer-
. ste-keer4at-ze,in Nederland zijn.



Kind en dier bij PKV

Evenals afgelopen jaren organiseert
de Pluimvee- en konijnenvereniging
P.K.V. in Vorden een wedstrijd kind en
dier voor de jeugd uit Vorden en om-
streken. Deze wedstrijd houdt in wie
het best zijn of haar dier kan verzor-
gen.

Het staat open voor jongens en meisjes
van 5 tot en met 14 jaar en met de vol-
gende diersoorten kan worden deelgeno-
men: kippen, duiven, konijnen, watervo-
gels, siervogels, cavia's en andere kleine
knaagdieren. Het behoeven geen rasdie-

ren te zijn. Deze wedstrijd bestaat uit
twee gedeelten, nl. een bezoek aan huis
en een gezamenlijke keuring. Eind no-
vember of begin december brengt een
deskundige jury een bezoek aan dier en
verzorger en let daarbij op huisvesting,
gezondheid en verzorging in het alge
meen van het dier. Op zaterdagmorgen
13 december zal een gezamenlijke keu-
ring in "De Herberg" plaatsvinden, bij
deze keuring kan de jeugd ook uitleg ge-
ven. De behaalde punten van het huisbe-
zoek en dj^zamenlijke keuring worden
bij elkaar opgeteld; per diergroep komt

er een winnaar uit, maar iedere deelne-
mer krijgt een herinnering. De prijsuit-
reiking vindt na de keuring op 13 decem-
ber plaats tijdens de tentoonstelling van
P.K.V. Hierbij is iedereen van harte wel-
kom. Deze wedstrijd staat niet alleen
open voor alle kinderen uit de gemeente
Vorden, maar ook voor de jeugd uit de
omliggende gemeenten.

Inlichtingen en opgave voor deze wed-
strijd (graag voor 22 november) bij de
heer D. Kuiper, Del^igerd 30, 7251 CD
Vorden, tel. (0575) 5^.9 31.

Wij zijn op zoek naar

BEZORGERS(STERS)
voor de bezorging van radio- en

W-gidsen, kranten, week- en
maandbladen, folders e.d. in
Vorden kom en buitengebied

(Zutphenseweg,
Wildenborchseweg e.o.).

Ben je minimaal 15 jaar en heb
je zin in een leuke bijverdienste,
schrijf dan een kort en bondig
briefje met je pers. gegevens

naar:

Media Expresse
Postbus 49, 7261 DA Ruurlo

W. 45 25 32

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lcenanto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(incl. lerrcin Rcvelhorsl)
v (0575) 52 28 16

NIEUW:

E&n Pain
voorgebakken

broodjes
Vers snijbaar

deze week per zakje

2,50
Burg. Galleestraal 22, Vorden

Telefoon (0575) 55 18 77

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Internet komt er aan!
De wereld staat niet stil. De trekschuit werd
een auto, de kroontjespen een computer.
En munten en bankbiljetten worden opge-
slokt door bankpasjes en chipknips. Maar
één ding hield stand: het boek. Al eeuwen
is het onveranderd, gemaakt van papier en
bedrukt met letters.
Dat dachten we lange tijd. Maar er wordt
geknaagd aan de wortels van het boek. De
radio nam een stukje over van de voorlich-
tende taak van het boek. De televisie slokte
een deel op van het overdragen van kennis.
Ook de videoband en de CD-rom probe-
ren de taken van het boek over te nemen.
En als laatste biedt zich aan Internet, waar-
door de communicatie tussen mensen nog
directer en veelzijdiger wordt. Er zijn nu al
jongeren die nog nooit een boek in handen
hebben gehad of gelezen. Maar die zijn op-
gegroeici met het beeldscherm dat verloren
uren opvult met informatie of entertain-
ment of met zappen langs de elektronische
snelweg.
Al wordt de plaats van het boek onder-
mijnd door de moderne media: het is er
nog steeds. En er worden steeds meer boe-;
ken verkocht. En het aantal uitleningen van
boeken in de openbare bibliotheek van
Vorden blijft al jaren nagenoeg gelijk. Met
andere woorden: het boek verdwijnt niet.
Er wordt nog steeds veel kennis uit boeken
gehaald. En nog veel van genoten. Je kunt
nu eenmaal niet met een computer naar
bed om nog lekker een poosje te lezen. En
een PC in een trein is ook erg lastig.
Toch kun je een deel van die moderne ont-
wikkelingen niet tegenhouden. En dat noeft
ook niet, want ze hebben ook voordelen.
En zo breekt deze maand ook het moment
aan dat de openbare bibliotheek zich aan-
sluit op Internet. Allereerst om zelf gebruik
te maken van de mogelijkheden, bijv. om te
communiceren met uitgevers, met de pro-
vinciale bibliotheekcentrale en collega-bibli-
otheken. Daar gaan de medewerksters er-
varing mee opdoen en dat zal het werk ver-
gemakkelijken en versnellen. En als er vol-
doende ervaring is verkregen komt dat
Internet-programma ook beschikbaar voor
onze 'klanten', dat zijn u en alle inwoners
van ons dorp die zelf (nog) geen aansluiting
op Internet hebben maar wel die nieuwe
mogelijkheid willen verkennen. Vandaar
die kreet boven dit artikel: Internet komt er
aan! Want de wereld staat niet stil. En uw
bibliotheek slaat graag nieuwe wegen in en
wil ervaring opdoen die we weer door kun-
nen geven aan wie daar behoefte aan heeft.

Boekamer

oh OOK DAT IS ALBERT HEIJN
Met de nieuwste Koelpresentatiel Die moet u gezien hebben oh

BLOEMKOOL UH ons nieuwe assortiment
MONA GOEDE MORGEN
DRINKONTBIJT n QQ
div. smaken, 0,5 liter U p w 9

AH HUISTRAITEUR PIZZA
6 05pvV

AH ZALMFILET
100 gram 2,99

KRABBETJES

kg, naturel/gemarineerd

Albert Heïjn Hengelo (Cld.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo



Zilver en goud voor slagerij Rodenburg

Slager J. Rodenburg van de Dorps-
straat in Vorden is tijdens de interna-
tionale slagersvakbeurs in Utrecht
maar liefst vijf keer onderscheiden.
Deze beurs werd gehouden in okto-
ber. Afgelopen week kwam de heer
RH. van Trigt naar Vorden toe en
overhandigde hij de bijbehorende
certificaten.

De internationale slagersvakversbeurs is
een tentoonstelling van wereldniveau.
Tijdens deze beurs vinden er verkiezin-
gen plaats om de beste worst, vleeswaren

en vleesspecialiteiten. Vanuit de hele we
reld zenden slagers hun specialiteiten in.
Afgelopen beurs ging het om 4.000 in-
zendingen. ^^

Een uitermate deskundige jury beoor-
deelde heel kritisch de vleeswaar van sla-
ger-worstmaker J. Rodenburg. Daarbij
werd er gelet op de smaak, versheid van
het vlees, gebruik JMI kruiden en spece
rijen en de ambac^Plijke afwerking. De
balkenbrei, rookworst, kookworst, ring-
leverworst en bacon van Rodenburg zijn
volgens de jury produkten van eenzame

klasse en daarom onderscheiden met
zilver en goud. Het is de tweede keer dit
jaar dat Rodenburg succes heeft. Eerder
dit jaar mocht hij een certif^at ontvan-
gen van TNO-voeding te '/^}. Gehakt,
kipfilet, nasi, rundvleessalade en ge
kookte worst zijn op het TNO-laborato-
rium onderzocht. Deze produkten ver-
dienen samen een 8,5.

"We blijven staan voor perfqjl kwaliteit
en eigengemaakte worst en vleeswaar
die smaken zoals vroeger", aldus de heer
J. Rodenburg.

Steenblik viert honderdste verjaardag

Najaarconcert Jubal in
Ludgerusgebouw op
zaterdag 22 november
Muziekvereniging Jubal houdt op zater-
dag 22 november haar najaarsconcert.
Het concert heeft plaats in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker. Zowel de harmonie
als de drumband zullen hun medewer-
king aan deze avond verlenen. Voor meer
informatie zie advertentie.

EHBO Baak-Vierakker
neemt afscheid van
voorzitter W. Schipper
Voorzitter W. Schipper van de EHBO
Baak-Vierakker legt na 26 jaar bestuurs-
werk de voorzittershamer neer. Van die
26 jaar is Schipper 24 jaar voorzitter ge
weest. Hij kreeg voor zijn grote inzet in
dit hulpverleningswerk de gouden on-
derscheiding van de Nationale EHBO
Bond. Zijn vrouw mocht hem dit ere
goud opspelden.
De heer H. van Aken - afgevaardigde van
het hoofdbestuur - noemde Schipper een
gedreven mens en een promotor van de
hulpverlening aan medemensen. Van
Aken was eerder op de avond naar me-
vrouw M. Tiemessen uit Vierakker ge-
weest. Mevrouw Tiemessen was vanwege
ziekte verhinderd naar Baak te komen.
Ook mevrouw Tiemessen maakte meer
dan 25 jaar deel uit van het EHBO-be
stuur Baak-Vierakker. Ze kreeg thuis de
gouden onderscheiding van de nationa-
le EHBO opgespeld.
Duidelijk onder indruk bedankte Schip-
per de heer Van Aken voor zijn gouden
onderscheiding. "Vanzelfsprekend blijf
ik actief lid van de EHBO Baak-Vierak-
ker", zo memoreerde hij. "Ik ben dit
werk met hart en ziel toegedaan". De
heer Schipper maakt nog deel uit van
het EHBO District Gelderland en tevens
zit hij in het bestuur van de EHBO
Provincie Gelderland.
Vanuit de eigen afdeling werd hij be-
noemd. tot erelid van de vereniging. Deze
benoeming was eerder op de avond ook
aan mevrouw Tiemessen ten deel geval-
len. Het bestuur werd aangevuld door
mevrouw A. School tink en de heren J.
Klein-Lenderink en B. Meijer. Het is nog
niet duidelijk wie de voorzittershamer
van de heer Schipper gaat overnemen.

Toneel
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Warnsveld, de Christelijke
Plattelandsbond en de Landbouwmaat-
schappij houden samen een feestavond
in de zaal van caférestaurant De Bogge
laar in Warnsveld. Deze avond heeft
plaats op vrijdag 28 november. Op het
programma staat het blijspel "Donder
Dagen". In de pauze zal er een verloting
worden gehouden. Na afloop van het blij-
spel is er gelegenheid om een dansje te
maken op de muziek van The Fun-
makers.
De ouderen uit Leesten, Vierakker,
Warken, Warnsveld en Wichmond kun-
nen op woensdagmiddag 26 november
genieten van dit blijspel. Deze middag
heeft eveneens plaats in De Boggelaar.
Indien men vervoersproblemen heeft,
kan men bellen met 52 11 05 of 52 06 97.

Geslaagd

- •.-•:•• . • • • • ; - - - - i B * a %

De heer W. Steenblik uit Delden is vorige week woensdag honderd jaar geworden. Samen met familie, vrienden en kennissen werd dit feest gevierd
bij De Herberg in Vorden. Vele mensen kwamen de heer Steenblik tijdens de receptie feliciteren.

Tijdens de najaarskeuringen voor het
Politiehond l certificaat in Oosterbeek
heeft de heer Vos uit Vorden samen met
zijn Mechelse herder een certificaat be
haald van 378 punten. De keuring die
een hele dag in beslag nam, bestond uit
verschillende aspecten: drie springoefe
ningen, het opzoeken van kleine voor-
werpen, het staande houden van een
zich met een stok werende man en een
reeds ingezette hond terugroepen.



BIJ EDAH VINDT U DEZE WEEK:

STER-AANBIEDINGEN
VLEESWAREN/KAAS-
^ AFDELING '

^ Nu verse afgebakken BROODJES

5 halen slechts 3 betalen
^ Vergeer jong belegen KAAS i

r 1 kilo
van 12,50 voor <

GROENTE-FRUIT-
AFDELING

NAVEL-
SINAASAPPELEN

CORNKIPSTICKS

BROODAFDELING

BOERENTARWE
met sesam brood

800 gram
nu 3 stuks
van 5,97 voor

Maandag 1 dec. '97
en gezellige avond
voor de kinderen
met medewerking van

3 zwarte pieten
nd is van 18.00-2O.C

Denk aan onze openingstijden:
maantf. tfmdonóérd.van 8.00-20.0Q uur
vrijdag va» i y. 8.00-2 WO uUr
zaterdag van 8 00-f 6.00 uur

G. BOTTERMAN BV
Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 20 00

Bij Edah ruime parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 17 - 22 november

ALVAST PROEVEN

Roomboter-
amandelstaaf

klein, nu450

'ADVOCAATVLAAT

95
nu

MUESLI-BOL

3!°deze week

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

VERHUISBERICHT
Met ingang van 20 november 1997 wordt het secre-
tariaat van de Landinrichtingscommissie voor de
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem verhuisd van het
DBU in Groenlo naar het Regiokantoor van de
Dienst Landelijk Gebied gelegen aan de Rosen-
daalsestraat 64 te Arnhem.

Voor het houden van spreekuren en vergaderingen
zal het gebruik van het kantoor in Keijenborg wor-
den voortgezet.

Het (post)adres wordt:
Landinrichtingscommissie
Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
Postbus 9079
6800 ED Arnhem
Tel. 026-3781331
(Bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur)

Namens de Landinrichtingscom-
missie voor de ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem,

B.W. Zemmelink, voorzitter
ing. B.W. lemhoff, secretaris

dienst landeli jk gebied

voor ontwikkeling en beheer

Echt slapen doe je p<
op een nieuwe matras

• RELLI

BEDMNG

Voor een goed advies gaat u
naar de woonwinkel van
Warnsveld

•RUS
l a a p c o m f o r t

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld1

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

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modem design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Dammen

D.C.V. Dostal Vorden
Dit weekend vierde Vorden de intocht
van Sinterklaas met zijn zwarte pieten.
Ieder jaar weer een schokkende gebeur-
tenis. Helaas had men bij het plannen
van de intocht geen rekening gehouden
met het competitie rooster van de plaat-
selijke damclub. Zo kon het gebeuren dat
de dammers moesten aanschuiven on-
der de welluidende klanken van de Vor-
dense harmonie.
Het eerste team van Dostal Wegenbouw
Vorden moest aantreden tegen het ster-
ke Maas van 't Hoog uit Hengelo Overijs-
sel. Het team uit Hengelo had dit jaar
een goede start en was vooraf favoriet. Zij
verschenen in hun sterkst denkbare op-
stelling met onder anderen de twee
kanonnen Harm Wiersma en Johan Kra-
jenbrink. De in wereldtitels grossierende
Harm Wiersma gaf andermaal blijk van
zijn grote klasse en veegde het bord aan
met Emmanuel Merins. De toch niet kin-
derachtige Merins kwam er niet aan te
pas en gaat nu driftig op zoek naar echte
tegenstanders in Berlijn. Het spelen van
wedstrijden op niveau is erg belangrijk.
Dankzij de zege van Harm Wiersma kwa-
men de bezoekers weer terug in de wed-
strijd. Want al vroeg in de middag had de
Vordense harmonie zijn eerste slacht-
offer gemaakt. Onder de indruk van hun
optreden trapte Faber pardoes in een
simpel zetje tegen Gerrit Boom. Gerrit
zie "dankjewel" en raapte de schijven op.
Na twee rustige remises was het de beurt

. aan Eddy Bude. Tegen de ex-kampioen
van Nederland Jos Stokkel koos Eddy in
eerste instantie voor de verdediging.
Ondertussen loerde hij natuurlijk op zijn
kansjes. Toen die zich tegen het einde
van de partij aandienden, sloeg Eddy als
een echte sluipmoordenaar toe. Een
voorsprong van vier punten. Zoals ge
zegd kwamen de gasten terug dankzij
Wiersma. Ook Ottink deed een duit in
het zakje door Henk Grotenhuis te ver-
slaan, waardoor de stand weer in even-
wicht was. Henk had een dolle bui en
koos al vroeg voor het dubieuze Ham-sys-
teem. Als aanhanger van spelsystemen
die in een kwaad daglicht staan, onder-
scheidt hij zich duidelijk van de topspe
Iers. Deze schudden meewarig hun
hoofd, want zij zullen dergelijke dwalin-
gen niet zo snel begaan.
Met de stand van 6-6 op het bord leek een
gelijkspel in het verschiet. Eerst zorgde
Hendrik van der Zee voor een goede zege
door Goudt te verslaan. Hendrik moest
er hard voor werken maar de twee was
verdiend. Een tegenvaller was de nul van
Theo Berends. Theo speelde een goede
partij maar raakte de weg kwijt in de tijd-
noodfase. Door het scoreverloop was de
ze wedstrijd bijzonder spannend voor
het publiek. Het was Gerrit Wassink die
zich als match winnaar leek te ontpop-
pen. Eerst had Gerrit nog rondgelopen
met soortgelijke plannen als Henk Gro-
tenhuis, maar gelukkig dacht Gerrit
"één gek is wel genoeg". Met normale
middelen vouwde hij zijn tegenstander
op en maakte het overtuigend af. Als
laatste kemphanen waren Nina Jankovs-
kaja en Johan Krajenbrink in een zwaar
gevecht verwikkeld. Na vier uur spelen
gaf niemand een cent voor de kansen
van Nina. Johan is zoals bekend opge
groeid in Vorden en heeft jaren voor de
plaatselijke damclub gespeeld. Sinds zijn
studie heeft hij het hogerop gezocht en
is uitgegroeid tot één van de sterkste
dammers van Nederland. Ook als dam-
trainer heeft Johan een grote naam op-
gebouwd. Voor hem was het dus een be
laden wedstrijd. En dan ook nog als laat-
ste bezig zijn. Misschien dat Nina de ge
moedsrust van Johan goed aanvoelde en
daarom alles uit de kast haalde. Wonder
boven wonder wist zij te ontsnappen en
sleepte het elfde punt binnen. Een geluk-
kige overwinning dus van 11-9.

Het tweede team van Dostal Wegenbouw
Vorden moest het opnemen tegen de
koploper in de tweede klasse. De wegen-
bouwers uit Schagen hadden tot nu toe
alle wedstrijden gewonnen, terwijl Vor-
den slechts l puntje had veroverd. Het
leek dus een moeilijke middag te wor- ,
den.
Zeker toen de topscorer van het tweede,

Jan Masselink, het al snel liet afweten. De
laatste dagen hadden natuurlijk onder
invloed van zijn kroost in het teken van
de goedheiligman gestaan. Jan kon zich
hiervan niet losmaken en beging een
kostbare blunder. De rest van de middag
kon hij toekijken.
Gelukkig lieten zijn teamgenoten zich
hierdoor niet uit het veld slaan. Met ver-
eende krachten ging men er eens goed
voor zitten. Op verschillende borden
kwamen de Vordenaren in het voordeel.
Vooral Simon Wiersma was dicht bij de
overwinning, maar mist de benodigde
killers mentaliteit. Net als in de vorige
wedstrijden liet Simon zijn prooi nog
ontsnappen. Ook Harry Graaskamp en
Bennie Hiddink moesten genoegen ne
men met remise. Wat dat betreft had de
ploeg uit Schagen de zaak redelijk dicht-
getimmerd na de vroege voorsprong. Met
zeven remises op rij leken de gasten af te
stevenen op een nipte 9-11 overwinning.
Met een tussenstand van 7-9 waren na
vier uur spelen nog twee partijen aan de
gang. Chris Grevers leek op weg naar re
mise en Johan Haijtink eveneens. Maar
Johan had nog winstkansen in het eind-
spel. Iedereen zette dus zijn geld op een
tweetje voor Johan. En Johan had nog
wel beloofd dat hij op tijd thuis zou zijn.
Mooi niet dus! Weer moest hij overwer-
ken waar anderen zich aan de bar kon-
den laven. Maar toen gebeurde het on-
verwachte. Met een glunderend gezicht
kwam Harry Graaskamp zich melden
aan de bar: "Chris heeft gewonnen". En
jawel de tegenstander van Chris had een
afschuwelijke fout gemaakt. Na bijna zes
uur spelen waren beiden dodelijk ver-
moeid. Gelukkig was Chris nog wel wak-
ker en de twee zwaar bevochten punten
deden de hoofdpijn vergeten. Ging Vor-
den dan zowaar nog winnen?
De vermoeidheid eiste echter ook zijn tol
in de laatste partij. Geheel in stijl koos de
tegenstander van Johan voor een wegge
vertje. Hij offerde zijn dam voor de remi-
se. Tenminste dat dacht hij. Wat hij ech-
ter niet zag was^nt Johan met twee
dammen kon slaan. De ene was remise
en de andere winst. Ook Johan zag het
niet en sloeg de verkeerde. Spijtig maar
een overwinning was teveel van het goe
de geweest. Dit ge^&spel tegen de koplo-
per geeft het tw^pb moed voor de ko-
mende wedstrijden. Een herstel remise
zoals dat heet.

Wielersport
RTV
Op zaterdag 15 november werd in Vor-
den de tweede wedstrijd van de GOW-
veldritcompetitie verreden. Op het par-
cours aan de Wildenborchseweg kwa-
men ongeveer veertig renners aan het
vertrek, waaronder veel leden van de
RTV. Er werd gestart in twee categorieën,
de A en de B-categorie. In de A-categorie
reden de eliterenners, veteranen, cyclo-
sportieven, recreanten en junioren. In de
B-categorie reden de nieuwelingen en de
dames.
Het parcours was erg afwisselend. Er wa-
ren snelle stukken, technische stukken,
beklimmingen en stukken met wat mod-
der. De A-categorie moest een uur rijden.
Het was John Slot die na een uur als eer-
ste over de streep kwam, voor RTV-er en
ATB-prof Jan Weevers uit Zelhem. Derde
werd Martin Weijers uit Hengelo (Gld)
voor Dick van Dalen. De overige uitsla-
gen waren: 5e Marcel Meijer, 6e Peter
Makkink uit Hengelo (Gld), 7e Edwin
Maalderink uit Warnsveld, 8e Marco
Loman, 9e Reynold Harmsen uit Warns-
veld en 10e Robert ter Bekken.
Bij de B-categorie ging de overwinning
naar Joost Posthuma, voor RTV-ers Arne
Cornegoor en Paul Wolberink. Vierde
werd Robsen Stamsnijder, de zoon van
Hennie Stamsnijder, vijfde werd Winand
Hoenink en zesde Margrehta Klein Brin-
ke uit Vorden.
Op zondag 16 november werd in
Ettenleur een nationale veldrit verreden.
Bij de veteranen ging de overwinning
naar Nederlands kampioen Jan Steens-
ma. Rudi Peters werd hier zesde.
Op zaterdag 22 november worden in
Woerden de districtkampioenschappen
verreden. Bij de kanshebbers voor de ti-
tel zitten ook een paar RTV-ers, zoals
Martin Weijers bij de cyclosportieven en
Rudi Peters bij de veteranen.

Volleybal

Voorwaarts l - Dash l
Afgelopen donderdag was het dan zover.
Het "tweede eerste" team van Dash
moest, zij het enigszins verzwakt, aantre-
den in Twello tegen koploper Voor-
waarts.
Voorwaarts heeft het gepresteerd om
(totdat zij een zeer gretig Dash op bezoek
kregen) nog geen enkele set te verliezen
dit seizoen. Zij waren inclusief de beker-
wedstrijden acht keer in actie gekomen.
Resultaat: acht keer een 3-0 overwinning.
Dash had besloten dat hier maar eens
een eind aan moest komen en ging vol
goede moed op weg naar Twello.
Na het eerste fluitsignaal liet Dash zien
waar het voor kwam. Een lekkere, en-
thousiaste pot volleybal spelen en zo mo-
gelijk een setje meepikken. Voorwaarts
nam echter de leiding al vlot in handen
en kwam halverwege de se't op een 10-6
voorsprong. DasH toonde aan, dat een re
latief "oud" team ook veel ervaring met
zich meebrengt en knokte zich terug
naar 13-13. Voorwaarts wankelde en
dreigde tegen het eerste setverlies aan te
lopen. Juist op dat moment kwam het
kwaliteitsverschil tussen de koploper en
Dash (dat zevende staat op de ranglijst)
boven drijven. De set ging verloren met
15-13.
"Nieuwe ronde, nieuwe kansen in de
tweede set", dacht Dash. Afgesproken
was dat door de opstelling 3 posities door
te draaien Dash meer grip op de gevaar-
lijkste aanvaller zou krijgen. Voorwaarts
had dit blijkbaar verwacht en stond bij
de beginopstelling ook 3 posities doorge-
draaid. Tactiek mislukt.
De tweede set werd er één om snel te ver-
geten. Pas op een 13-0 stand wisten de
Vordenaren het eerste punt op het score-
bord te brengen. Dat deze set verloren
ging mag duideljn. De stand: 15-5.
Zouden de mannen uit Twello dan toch
weer met 3-0 winnen? Nee dus! In de der-
de set begon de Vordense tjflki ineens vol
op stoom te komen. Door jPRl spelverde
len van Richard Bijenhof en een veel sco-
rende Herman Vlogman liep Dash al snel
naar een 7-3 tussenstand. Voorwaarts
nam time-outs, wisselde enkele keren en
probeerde met vervelend^fcersoonlijke
opmerkingen Dash te o^ffegelen. De
rood-zwarten gingen er juist scherper en
agressiever door spelen. Dankzij een se-
rie messcherpe opslagen vanachter de
brede rug van Bert Nijbroek wist partti-
mer Mark Droppers Voorwaarts nog
meer onder druk te zetten en de voor-
sprong uit te bouwen tot een 12-7 stand.
Maar Voorwaarts begon ook weer sterker
te spelen en gevarieerd aan te vallen. Met
enkele prikballen dachten zij te scoren.
Zij hadden echter niet op "stofzuiger"
Wietze ten Kate (de aanbieding van vori-
ge week geldt nog) gerekend. Hij veegde
veel van deze ballen van de vloer en
dankzij enkele harde klappen over het
lange-Voorwaarts-blok zorgde Gerard
Wullink ervoor dat Voorwaarts voor het
eerst dit seizoen een set af moest geven.
Deze set werd gewonnen met 15-9.
De vierde set werd een formaliteit. Voor-
wa,arts was bepaald niet onder de indruk
van de derde set en wist de vierde set
overtuigend te winnen. Dash wist Voor-
waarts nog vier volledige rotaties op 14
te houden door goed side-out spel alvo-
rens er een 15-10 score werd genoteerd.
Jammer alleen dat Voorwaarts erg verve
lende opmerkingen bleef plaatsen, dat
had het niet nodig.
Ondanks een 3-1 nederlaag was Dash-
coach Patrick Groenendal tevreden over
het vertoonde spel. Dash kreeg waar het
voor kwam; een set en een leuke pot vol-
leybal. Aanstaande zaterdag speelt Dash
wederom een uitwedstrijd. Nu in Schalk-
haar tegen SVS.

Paarden s port
Zaterdag 15 september werd er in Brum-
men een springwedstrijd voor paarden
gehouden. Hier behaalde Inge Regelink
met haar paard Kirone een vijfde plaats
in de klasse B. Zondag was er een spring-
wedstrijd voor pony's in Brummen. Hier
behaalde Cynthia Kornegoor met haar
pony Tosca een vijfde plaats in de klas-

.-.se.L'.v

Voetbal

Socii
Uitslagen
Be Quick F - Socii F 0-10; Socii E - Almen E
8-0; Stokkum C - Socii C1-1; Socii A - Zelos
A 2-6.
S.H.E. - Socii 2-3; Socii 2 - KI. Dochteren 2
3-3; Erica '67 5 - Socii 3 3-3; Socii 4 - Erica
'67 8 5-1; Gorssel 5 - Socii 5 5-1; Varsseveld
10 - Socii 6 7-0.

Programma
Socii F - Zutphania F; Brummen E - Socii
E; Socii C - H. en K. C; Peeske A - Socii A.
Socii - SVBV; Vios B 3 - Socii 2; Socii 3 -
Steenderen 2; SHE 4 - Socii 4; Socii 5 -
Vorden 6; Socii 6 - Stokkum 3.

Volleybal
Kidang - Dash
Vol goede moed, maar zonder spelver-
deelster Nicole Scharrenberg (werkver-
plichtingen), vertrok het eerste dames-
team van Dash zaterdag j 1., in het busje
van subsponsor VEGA Autoverhuur BV
uit Lochem, richting Bemmel, alwaar
moest worden aangetreden tegen het op
de elfde plaats in 3G staande Kidang. Op
papier twee gelijkwaardige tegenstan-
ders. Bij binnenkomst in de plaatselijke
sporthal werd dit al enigszins bevestigd;
Kidang heeft ook een relatief jong team.
Naar later zou blijken was het spelbeeld
en -peil vergelijkbaar met dat van Dash.
Veel spanning en veel individuele fouten.
En vooral angst om fouten te maken.
Twee slecht tot matig optredende teams
was het gevolgd, waarbij Dash nog net
wat slechter acteerde dan de tegenstan-
der en derhalve met lege handen huis-
waarts keerde (uitslag 3-1, setstanden 15-
4/13-15/15-8/15-10).
"Wij hadden hier echter, evenals bij
Longa eerder dit seizoen, winstkansen.
Maar onze service, tijdens de trainingen
inslaand als mokerslagen was te voor-
zichtig. Niemand durft in een wedstrijd
al zo ver te gaan als op de trainingen. Dit
vertaalt zich dan weer in een ingehou-
den aanval. Maar juist als je te voorzich-
tig gaat spelen maak je fouten, of kan de
tegenstander je aanval pareren en moet
je zelf in de verdediging. Het sleutel-
woord lijkt dus lef. Aan lef ontbreekt het
echter. Fouten maken mag als je in op-
bouw bent", aldus analyseerde coach
Louis Bosman het falen van zijn team.
Op de vraag "Hoe nu verder?", antwoord-
de hij even simpel als treffend: "Geduld!"
"Of ik dat heb? Zeker. Ik weet dat we
moeten, investeren en teleurstellingen
moeten verwerken. Elke week opnieuw.
De lichtpuntjes deze wedstrijd waren dat
de pass acceptabel was, dat we een set ge
wonnen hebben en dat Bianca Doorne
bosch in het achterveld weer inzetbaar
is. Maar we hebben nog een lange weg te
gaan. Overigens zit het ons ook niet mee.
Juist in een wedstrijd waar je kansen
hebt mis je een spelverdeelster, ligt
Hanneke Maljers op vrijdag nog met 38
graden koorts en griep in bed, is Joyce
Wentink om dezelfde reden weer net op
de been, is Anoek Dalhuisen wegens
ziekte niet inzetbaar en kampt Mirjam
Boel nog steeds met de naweeën van de
ziekte van Pfeiffer. Er is dus geenszins
sprake van een fitte selectie", licht de
Vordenaar verder toe om te besluiten
met de opmerking dat het met de be-
langrijkste voorwaarde voor teamsport
wel in orde is en dat is de sfeer in de
ploeg.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 12 november
1997
Groep A:
1. Greidanus/Kloosterman 62.9%; 2. v
Gastel/v Schievee 56.3%; 3. mv/hr Polstra
54.6%.
Groep B:
1. Bergman/Gerichhausen 76.9%; 2. Hooy-
veld/v Leuvensteijn/Breukink 56.5%; 3. de
Vries/Lenderink 54.6%. »>••••



ENORME KEUS IN
KARPETTEN
170x230 cm nu vanaf
UNIKARPET
Diverse moderne kleuren
170x230 cm van 179,-voor

KARPETTEN
170x230 cm
Diverse kleuren en dessins
Chinees handwerk van 698,- voor

69.-
129.-
398^

"SAFFlf R

Nu pe

Vond
*F

>n meubelen
Ook leginstructie

video te huur?

Zutpheiiseweg 24
Tel. 0575-551514

mode voor
het héle gezin

^^ ̂  ~ W^ ^H

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN«DAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
EVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

DAGEN
VANAF WOENSDAG 19 NOVEMBER IS VEEL NAJAARSMODE STERK IN PRIJS

VERLAAGD. DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN, IN DE WINKEL
HEBBEN WE NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN.

Kinderjoggingspakjesruuntepnjs 3750
Kindersweaters ruuntepnjs 25.00
Kinder k o l p u l l i ' s r u u n t e p r i j s nso
Kinderrokjes . . „ Twnteprijs 25,00
Baby denitobroekjes Jwnteprijs 19,95
Babysweaters Twnteprijs 19,95
Alle kinderjacks HU fUSM KORTING
Alle babyjacks M fi.WM KORTING
tieren dessin blouses Tuantepr/js 35,00
Heren sweaters _ Tuwteprijs 49,95
Volwassen bodywarmers ruuntepnjs 39,95
Volwassen kolpttUÏS — ^.Juunteprijs 19,95

Dames dessin rokken Juunteprijs w,95
Dames truien met kot ruuntepnjs 79,95

nu 25,00
nu 1730
nu 730
nu 15,00
nu 1230

nu 9,95

nu 25,00
nu 35,00
nu 15,00
2voor25,00

nu 29,95
nu 59*95

PIKT
Kom beslist even kijken, want het loont de moeite.

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

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 23 november

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

ƒ27,50
s.v.p. reserveren, vol = vol

Zondag 30 november kerstmarkt

Hoofdstraat 39 GORSSEL Tel. 0575 491349

Country Ciothing & Home-decoration

, m rund- of
schapenieder, al vanaf

Open: di t/m zat vanaf 10.00 uur,vrijdag tot 20.00 uur

ZONDAG 23 NOVEMBER
KOOPZONDAG van 11.30 -17.00 uur

C a f é - R e s t a u r a n t

MENTINK
• Diners, koude en warme buffetten,

vele soorten pannenkoeken

• Kleiduiven schieten, een dagje vermaak
voor heel het gezin.
Erkend Rijks-schietinstructeur

• Dag-/avondfeest

• Huifkartocht, fietstocht, autodropping,
dropping, voetbalveld, handboog- en
kruisboogschieten, vossenschieten,
vogelschieten, levend ganzenbord buiten
of binnen voor het hele gezin.

• Karaoke/soundmix-avond

• Grote en kleine zalen vor feesten en
vergaderingen.

• Barbecue of steengrillen per partij.

• Elke dag geopend.

C a f é - R e s t a u r a n t

MENTINK
Groenloseweg 57 • 7261 RM Ruurlo

,. ,,,,,,,



HVG Wicnmond
De Hervormde Vrouwengroep in Wich-
mond iverde op woensdag 22 november
haar 50-jarig bestaan. Een gebeurtenis
om even bij stil te staan. De presidente
opende de avond op de gebruikelijke wij-
ze. Ook was er een jubilaris in het mid-
den. Mevrouw M. Groot Roessink werd
gehuldigd omdat zij al vanaf de oprich-
ting lid is.
Dominee Walpot feliciteerde de dames
van de Hervormde Vrouwengroep vervol-
gens en overhandigde een bijbel, waarna
erelid mevrouw Fortgens terugblikte in
de tijd. Na het officiële gedeelte was er
een optreden van het Operette Gezel-
schap Warnsveld. Vervolgens was het de
beurt aan de Bouwmeisters. Alles bij el-
kaar was het een zeer geslaagde avond
waar de aanwezigen met veel voldoening
op terug kunnen kijken.

Fotografe Van Arkel
exposeert in galerie
bibliotheek Vorden
Fotografe Meta van Arkel exposeert van-
af deze week in de galerie van de biblio-
theek in Vorden. De kunstenares is een
dochter van oud-burgemeester A.E. van
Arkel die eind vorig jaar overleed. De ten-
toonstelling is te zien tot en met 30 de-
cember.
Van Arkel is op haar 35e begonnen met
fotograferen. Nadat ze haar opleiding
aan de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam had afgerond,
waren haar werken te zien op diverse
tentoonstellingen en exposities. Het is de
eerste keer dat het werk van Van Arkel in
Vorden te zien is. De tentoonstelling in
de bibliotheek heeft als titel "Wachten"
meegekregen.
"Mijn fotografie richt zich op het verval",
zegt M. van Arkel. "Mijn streven is het in
onbruik geraakte, de afgestorven mate
rie, de schijnbaar nutteloze dingen hun
verhaal te laten doen om zo de schoon-
heid en de betekenis van de vergankelijk-
heid zichtbaar te maken." Van Arkel
zoekt haar objecten op afgelegen plaat-
sen. Zo hangen er in de bibliotheek in
Vorden enkele foto's die gemaakt zijn in
een vervallen huis ergens in Frankrijk.
"Ik ensceneer niets. Ik fotografeer het ta-
bleau zoals ik dat aantref'.

Plattelandsvrouwen
De afdelingsavond van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen zal woens-
dag 26 november in het teken staan van
Omroep Gelderland. Deze avond is na-
melijk Arie Ribbers te gast. Met ingang
van dit winterseizoen is het oudste pro-
gramma van Radio Gelderland "Um de
Meddagpot" opgehouden te bestaan.
Momenteel presenteert A. Ribbers op za-
terdagmiddag "In de Gelderse Roze".
Van 10 tot en met 23 november verblijft
Arie Ribbers in Amerika. Ook hiervan
zal hij in Vorden ongetwijfeld verslag
doen. Centraal daarbij staat de vraag of
er in Wisconsin, Michigan en (misschien)
Toronto en omgeving nog Achterhoeks
wordt gesproken.
Sinds kort bestaat er ook TV Gelderland.
A. Ribbers presenteert op maandag het
programma "Orde op zaken", waarin
mensen met allerlei soorten ergernissen
centraal staan. De bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen wordt gehouden in
"de Herberg".

Vrouwendub Medler
De dames van het Medler hebben een be
zoek gebracht aan Chateau Bejo in Haar-
lo. Hier bevindt zich een wijngaard en
een geheel ingerichte kelder waar ze
Nederlandse wijn uit de Berkelvallei pro-
duceren. Na het bezichtigen van het bre
de assortiment van wijnen en likeuren
werd er natuurlijk ook geproefd. De mid-
dag werd besloten met een glühwein van
eigen recept,

Kranenburgs Belang
houdt forumavond
met Vordense politici
Kranenburgs Belang houdt op dinsdag
avond 2 december een forumavond in
Gasterij Schoenaker. Onder leiding van
Arie Ribbers van Omroep Gelderland zul-
len stellingen en vragen worden voorge-
legd aan de vier Vordense politieke par-
tijen.
Het bestuur van Kranenburgs Belang
heeft ter voorbereiding een aantal stel-
lingen geformuleerd. Centraal staat hier-
bij de leefbaarheid van het platteland.
Bezoekers van deze forumavond krijgen
volop de mogelijkheid om zelf ook vra-
gen te stellen.

Cadeaumarkt van
Werkeldwinkel
trekt veel publiek
De Wereldwinkelcadeaumarkt die vrij-
dag in het Dorpscentrum werd gehou-
den, werd druk bezocht. Van te voren
was op verschillende scholen aandacht
besteed aan de produkten van de Wereld-
winkel. Ook het doel van de Wereld-
winkel kwam natuurlijk aan de orde.
Daardoor werden veel kinderen gestimu-
leerd om op de cadeaumarkt sinterklaas-
inkopen te doen. Verder waren er ook
veel volwassenen die een kijkje kwamen
nemen. De loterij werd gewonnen door
de familie Denekamp van de Doeschot 6
in Vorden.

Volleybal

Uitslagen
SV Voorwaarts l - Dash l 3-1; SV Voor-
waarts 2 - Dash 2 2-2; Dash 3 - Overa 2 3-0;
WSV 3 - Dash 4 l^WSV/Dash Combi -
Devolco 3-0; Kidai^ - Dash l 3-1 15 /̂13-
15/15-8/15-10; Dash 2 - Harambee 3-1 15-
13/15-5/7-15/15-13; Heeten l - Dash 3 3-2;
DSC l - Dash 4 1-2; WSV 3 - Dash 5 2-1;
Side Out 3 - Dash 6 0-3; Dash 7 - Heeten 4
2-1; Dash l - Side Q^ 3-0; SV Voorwaarts
l - Dash l 0-3. V

Programma
Dash l - Side Out 2 (DR); Dash l - SKV
(Ddiv. 3G); Blok '71 - Dash 2 (Ddiv. 3B);
Dash 3 - Side Out l (DP); Dash 4 - WSV l
(D2); Dash 5 - ABS 3 (D3); Dash 6 - WSV 4
(D3); Devolco 11 - Dash 7 (D4); Dash l -
WIK l (mA); Devolco 2 - Dash l (mB);
Dash l - DSC l (mC); SVS 2 - Dash l (HP);
Dash 2 - WSV l (Hl); Dash 3 - DSC 3 (H3);
Dash 4 - ABS 2 (H3); Devolco 2 - WSV/Dash
l Ü'B).

Socii uitslagen
Dames: Socii - Terwolde 3-0.
Recreanten: Dames B - Vios 0-3; Mix II -
Olympia II1-2.

Bridge
Uitslagen bridge 10/11 '97
Groep A:
1. Echtp. v/d List 64%; 2. Echtp. Hoftijzer
58.8%; 3. v Burk/Hendriks 57.8%.
Groep B:
1. Echt. Speulman 61.1%; 2.'Wiillink/Gr.
Landeweer 54.1%; 3. Echtp. de Niet
50.7%.

Help watersnoodgebied in Polen
Aan de grens Duitsland/Polen is het
water^ dat enkele maanden geleden
voor een grote overstroming heeft ge-
zorgd, weer gezakt. Aan de Duitse
kant van de rivier de Oder zijn de dij-
ken verzwaard en is men met het op-
knappen begonnen, gesteund door
Duitse hulporganisaties en de over-
heid. Maar in Polen ziet de zaak er
voor honderden dorpen slecht uit.
Wegens het ontbreken van financiële
middelen is de armoe onder de bevol-
king weer groot. Niet alleen huizen
en andere bezittingen zijn verloren
gegaan, maar ook de oogst waarmee
velen de winter moeten doorkomen.

Mevrouw Bokstart, die zich al vijftien
jaar inzet voor hulpzendingen naar
Polen, gaat een grote inzamelingsaktie
houden, met name voor dit grote water-
snoodgebied. "Mensen die daar hebben
rondgekeken zijn geschrokken van de
hoge nood. Het kleinste stukje vloerbe
dekking dat nog enigszins te gebruiken
is, wordt nog schoongemaakt. Uit de
groentetuin valt niets meer te halen, van
hun kleine inkomen moeten de mensen
in hun dagelijkse levensbehoefte voor-
zien. De situatie is bijzonder treurig".

vertelt mevrouw Bokstart. Mocht u nog
spullen in de kast hebben, die u niet
meer gebruikt, dan houdt zij zich daar-
voor aanbevolen. Er is dringend behoefte
aan warme kleding en schoeisel, met na-
me laarzen. De goederen dienen uite
raad heel te zijn. Men heeft ook behoefte
aan schoonmaakmiddelen en houdbaar
voedsel (in potten of blikken). De kinde
ren zou u heel blij kunnen maken met
allerlei speelgoed.
In de derde week van november zal er
een vrachtwagen met goederen vanuit
Lochem vertrekken naar de watersnood-
gebieden in Polen. Mocht u het een en
ander willen meegeven, dan kunt u de
spullen afleveren aan het huisadres van
mevrouw Bokstart, Schoolstraat 28. Als
het brengen problemen geeft, dan kun-
nen de goederen ook wel worden opge
haald. Het telefoonnumer van mevrouw
Bokstart is 45 12 82. Wilt u de aktie fi-
nancieel steunen, dan kunt u uw bijdra-
ge storten op de Rabobank Ruurlo, num-
mer 3567. 62.475, ten name van C. Bok-
start, aktie Polen.
Zaterdagmorgen 22 november staat ook
een wagen klaar voor de inzameling bij
de Nederlands Hervormde Kerk in Vor-
den.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Kearl, wat maak iej ow toch druk en dat nog wel in de reagen"
Toon van de Spitsmoesj^s met een barkenbessem 't blad an 't biej mekare
keern. "Iej hebt groot g^ik en wat mien betreft lig dat blad d'r met de kasda-
ge nog. Maor a'j etrouwd bunt mo'j ok rekkening holn met ow wederhelfte. En
Riek zit iets anders in mekare dan ikke. Zee holt van kassigheid umme de pos-
te."

og wel een hötjen druk, die grote eiken bunt nog
bladblaozer koopt, dan geet 't jao volle makkelij-

A'k mien dat zo bezie
lange neet kaal. Da 'j o
ker."
"Dat niejermoodse gedoete hoefik neet. A'k 't blad biej mekare heb eveagd he'k
veur vandage weer genog lichaamsbeweaging ehad. Luu met zo'n bladblaozer
mot nao tied nog weer an 't joggen umme 't vet van de butte teholn. Maor zo is
't tegeswoordig, alles mot zo makkelijk meugelijk gaon en dan daornao hard-
loopn."'

Da's in ieder geval nog better as hard jagen met 'auto, of liever ezeg onverant-
woord riejen met 'n auto. Daor he'k vegange wekke nog een mooi staaltjen van
eheurd. Mien breur was too nao 't Hengelse zand en had daor met zien huus-
hollong een flinke wandeling emaakt . Um dizzen tied van 't jaor is 't daor jao
alderbastend mooi met al die vekleurde blaje.

Too zee weer nao huus woln gaon zei 'n oldsten van de jonges: "Va, laot mien 's
een endjen riejen, hier in 't zand is toch haos gin verkeer. Dan ken ik 't al een
betjen a'k volgende wekke mien eerste riejles kriege. Mien breur von dat goed.
De jonge achter 't stuur en mien breur d'r naost.
't Ging aadig goed. Veur een of twee tegenliggers ging e goed an de kante en 't
gas, daor was e goed baas oaver.

Tot t'r inens een ree oaver de weg sprong. De jonge gaf van schrik een pille gas
en gooien 't stuur umme. Mien breur grep nog nao 't stuur maor 't was al te la-
te. 'n Dikken eike brach eur tot stilstand. Met een afgeknapte bumper en een
opgestoekte motorkappe konnen ze op huus an.
Zo ziej maor , zukke jonges ko'j maor better laotn blaje veagen as autoriejen, ok
biej ons in d'n Achterhoek.

H.Leestman.

Kerstwensenaktie Amnesty Vorden
Op 10 december 1948 werd zoals be-
kend de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens aangenomen
door de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties. Dit wordt door
Amnesty elk jaar op 10 december her-
dacht. Dit jaar doet Amnesty dit door
een Kerstwensenaktie. Iedereen
wordt opgeroepen een kerstwens aan
Amnesty International in Amster-
dam te adresseren.

Die instelling stuurt deze wensen door
aan een bedreigde mensenrechtenakti-
visten over de gehele wereld. Dit kunnen
op dat moment politieke gevangenen

zijn, maar ook stuurt Amnesty de wen-
sen door aan familieleden van hen, of
slachtoffers van schendingen van men-
senrechten, advocaten van aktivisten en
slachtoffers en naar mensenrechtenorga-
nisaties.
Ook de Werkgroep Vorden doet aan deze
aktie mee. Met deze kaarten wil men
vanuit Nederland hun een hart onder de
riem steken, die onder zeer moeilijke
omstandigheden werken voor de men-
senrechten. Onze bekende dorpsgenoot
Peter Hoefnagels draagt deze aktie een
warm hart toe. "Natuurlijk doe ik mee
aan een aktie voor mensen die alleen
vanwege hun eigen mening in de gevan-

genis zitten. Dit is de belangrijkste vorm
van politiek zijn: vanuit onze vrijheid die
gevangenen morele steun bieden", aldus
P. Hoefnagels.

Wanneer men wil mee werken aan deze
aktie dan verzoekt de Werkgroep van
Amnesty in Vorden iedereen vriendelijk
een ondertekende (kerst) kaart in te leve
ren op een van de volgende adressen: Het
Jebbink 55; Prins Bernhardweg 17 of het
Vogelbosje 18. Men stelt het op prijs wan-
neer er een postzegel van een gulden op
de kaart wordt geplakt. De Werkgroep
Vorden zorgt vervolgens voor de adresse
ring.



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

ZbrgGroepOpstGelderland
Eten, zindelijkheid en slapen
Op dinsdag 16 december 1997 organiseert de ZorgGroep Oost-Nederland een
thema-avond over eten, zindelijkheid en slapen voor ouders van peuters tus-
sen plm. anderhalf en vier jaar.

Veel ouders hebben vragen over 'eten, zindelijkheid en slapen'. De vragen over eten lo-
pen nogal uiteen. Het gaat om kinderen en vervelend doen met eten tot moeilijk eten-
de peuters. Hoeveel voeding heeft een kleuter dagelijks nodig? Wat is het nut van een
goede voeding en samen aan tafel zitten?
De vragen over zindelijkheid geven de volgende onderwerpen: Wanneer beginnen
met zindelijk maken en hoe pak ik dat aan? Sommige kinderen willen niets op het
potje doen en wachten totdat ze weer een luier om heM^n. Andere kinderen gaan
hun ontlasting ophouden met allerlei gevolgen van die^P
Een kind dat niet goed slaapt, is doodvermoeiend. Vele gebroken nachten hebben tot
gevolg dat ouders en kinderen overdag prikkelbaar en gespannen zijn. Er zijn best op-
lossingen te bedenken waardoor een land beter gaat slapen, al vragen ze vaak wel een
wat andere aanpak dan ouders gewend zijn.
Wilt u hier meer over weten of heeft u behoefte aan een^rsoonlijk advies? Kom dan
naar deze thema-avond. Door een opvoedingsdeskund^^worden adviezen gegeven
en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast is ruim de tijd om met ande-
re ouders ervaringen uit te wisselen. Tot slot krijgt u een informatiemap mee met tips
en een literatuurlijst.

Inschrijven kan via het telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min. 24 uur per dag bereik-
baar). De kosten bedragen voor leden van het kruiswerk f 10,- per persoon en voor
niet-leden f 15,- per persoon.
De avond vindt plaats in het gebouw van de ZorgGroep Oost-Gelderland, Zut-
phenseweg l c te Vorden. Heeft u interesse, reageer dan zo snel mogelijk. U kunt in-
schrijven tot uiterlijk 2 december en ontvangt een bevestiging plus eenmalige mach-
tiging.

Drift en koppigheid
Op woensdag 10 december 1997 organiseert de ZorgGroep Oost-Gelderland
een thema-avond over "drift en koppigheid" voor ouders van peuters in de
leeftijd van ca. 1,5 tot 4 jaar. Deze avond heeft plaats in het Wijkgebouw aan
't Rikkelder 22 in Ruurlo.

Rond het tweede levensjaar maken de meeste kinderen een koppigheidsperiode
door. Het meest herkenbare aan deze periode is dat het kind heel dwingend "nee"
gaat zeggen, doet of alles van haar of hem is en het speelgoed niet kan delen met
andere kinderen. Het kind leert zijn eigen "ik" af te bakenen van de anderen en
wil ontdekken wat het allemaal zelf kan. "Zelf doen" roept het kind vaak. Veel
peuters worden boos en driftig wanneer dat "zelf doen" nog niet zo goed wil luk-
ken. Ze uiten dat door bijvoorbeeld met hun speelgoed te gaan gooien of zelf drif-
tige bewegingen te maken.

Voor ouders schommelt de keuze tussen veiligheid en bescherming bieden, regels
stellen en daarnaast de ruimte geven voor eigen keuze van het kind. Het is geen
gemakkelijke periode voor de ouders, maar wel noodzakelijk voor een goede ont-
wikkeling van het kind. Omgaan met een kind in deze ontwikkelingsfase vraagt
om veel uithoudingsvermogen, tact, humor en geduld van een ouder.

Tijdens de thema-avond over "drift en koppigheid" komen zo veel mogelijk aspec-
ten aan bod. Daarnaast is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en kun-
nen ouders ervaringen uitwisselen. Juist ouders kunnen elkaar zeer nuttige tips
geven. Tot slot krijgt u nog een informatiemap mee naar huis met nuttige adres-
sen en boekentips.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen met onze 24-uurs bereikbare
zorgcentrale 0900-8806 (22 ct./minuut). U kunt inschrijven tot uiterlijk 26 novem-
ber.

Actie
'zuinig
stoken'
Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks dé meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 3 nov. t/m zondag

9 nov. 1997.
Bij een
jaarverbruik
van:

800 m3
1000 m3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van;

17 m3
22 m3
26 m3
30 m3
35 m3
39 m3
43 m3
48 m3
52 m3
56 m3
61 m3
65 m3
72 m3
78 m3
85 m3
91 m3
98 m3

109 m3
119 m3
130 m3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-1K97
van:

17 m3
22 m3
26 m3
30 m3
35 m3
39 m3
43 m3
48 m3
52 m3
56 m3
61 m3
65 m3
72 m3
78 m3
85 m3
91 m3
98 m3

109 m3
119m3
130 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

G AM G
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0575 - 597 280

aeree-schag^
> .^ B.uirlO ••£>• • - I XBuurto e.o.

'BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. l.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Gewijzigde
openingstijden

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Maandag
gehele dag
gesloten
Di. t/m vr.
voormiddag
gesloten

Nu ook
dinsdags
geopend

^k l̂lm^^Wm MolenstraatLocnem -̂>
Parket £ Tapijt

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE

(0575)
551519

Schnitzel
mixed g

lone, entrecote, rib-eye, varkenshaas, kalkoen,
:eewolf, zalmmoot, shaslick, duitse biefstuk . ..

30 HOOFDGERECHTEN
Grote stukken vlees voor de grote eter, kleine porties voor de kleine eters

en/of senioren en alle maten daartussenin.

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

De winter wordt
^jP ir feest

als de,'.......

is geweest.
«er man

De schilder maakt uw huis 'n feest om in te wonen. Want de schilder combineert de modern-
ste technieken met de perfecte ondergrondbehandeling. Zodat uw kostbaarste bezit niet
alleen wordt verfraaid maar ook degelijk wordt beschermd. Daarbij adviseert de schilder u
vakkundig waar het gaat om stijlvolle kleurcombinaties. En voor behang- en binnenschil-
derwerk geeft de schilder u ook nog een fraaie winterpremie!

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Zelhem,tel.(0314)621998
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 40 00



Restauratieconcert Sint Janskerk
Na het schitterende openingsconcert
klinkt er op zondagmiddag 23 no-
vember opnieuw een buitengewoon
fraai muziekprogramma in de
Zutphense Sint Janskerk.

Te gast zijn musici uit Nederlands groot-
ste orkesten zoals het Koninklijk
Concertgebouw Orkest, het Residentie
Orkest en het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. Zij maken deel uit van The
Amsterdam Windplayers en kunnen te-
rugzien op succesvolle concertreizen
naar Sint Petersburg, Moskou, Praag en
Japan en het bekende Poulenc Festival in
Souillac. Pas nog werd een optreden in
de grote concertzaal van de Musikverein
in Keulen rechtstreeks op de WDR uitge-
zonden.

Het blazersensemble wordt geleid door
Jeroen Weierink, sinds 1989 vaste diri-
gent. Hij studeerde aan het Twents
Conservatorium en het Sweelinck Con-
servatorium Amsterdam. Daarnaast is hij
als hoornist verbonden aan het Radio
Symphonie Orkest.

Verder zal de bekende mezzo-sopraan
Bernadette te Heyne aan dit concert mee-
werken. Zij is solist in het eerste deel van
dit programma, Mozart's 'Cosi fan tutte'
en in de 'Cinq Noëls Francais' van Albert
de Klerk.
Bernadette ter Heyne studeerde aan de
conservatoria van Enschede, Maastricht
en Wenen, waar zij reeds tijdens haar
studie de rol van Cherubino in Mozart's
'Nozze di Figaro' vertolkte in het theater
van Schloss Schönbrunn. Naast vele bin-

nen- en buitenlandse concerten werkte
zij o.a. voor de Vlaamse opera in
Antwerpen en de theaters van Hildes-
heim, Munster en Pforzheim. Dit jaar de
buteerde zij bij de Nederlandse Opera in
Jenufa van leos Janacek waar zij voor het
eerst de rol van Pastuchyna zong.

We mogen deze middag in Zutphen ken-
nis maken met een veelbelovend talent
met een repertoire dat loopt van barok
tot en met hedendaagse muziek. Het
concert wordt besloten met de Symfonie
nr. 31 KV 297 'Pariser' van WA Mozart.

Jeugdleiders Ratti in het nieuw

Zaterdag 8 november overhandigde de heer B. Rondeel van Bouwbedrijf Rondeel de jeugdleiders
en trainers van Ratti nieuwe sportj'assen. De afspraak hierover was gemaakt bij de overname
door Bouwbedrijf Dijkman uit Warnsveld. De heer]. Dijkman - oud Ratti-speler - wilde zijn oude
club met deze geste tegemoet komen. De leiding van de jeugd van Ratti was maar wat blij met
deze "warme" belangstelling voor de komende winterperiode.

Voetbal

Vorden l - Epse l
Op papier leek het een gemakkelijke te
genstander. Maar in het veld was dit wel
iets anders. Dat Epse in de onderste re
gionen vertoeft was aan het spel niet te
zien. Vooral de eerste speelhelft speelde
Vorden onder de maat.
Epse begon met een sterk offensief. In de
12e minuut was het kopsterke spits Ton
Aarnink die fraai scoorde: 1-0.
Hierna drong Epse nog feller aan. Een
paar opgelegde kansen werden door de
voorwaartsen van Epse verprutst. Door
fel op de huid van de Vorden-spelers te
zitten kwam Vorden niet aan kombine-
ren toe. Ook de passing liet te wensen
over. In de 2e helft kwamen Ronnie de
Beus en Peter Hoevers in het veld. In de
68e minuut mikte Dick Smit de bal op
Peter Hoevers die onhoudbaar inkopte:
1-1.
Vorden kreeg hoop. Een schot van Peter
Hoevers ging voorlangs. Toch was het
een counterend Epse die de meeste kan-

sen kreeg. Maar het gelukte hen niet om
te scoren. Vijf minuten voor het eindsig-
naal kreeg Mark Sueters een unieke kans
om de drie punten mee naar Vorden te
nemen. Geheel wij voor de keeper schoot
hij naast. Twee minuten voor tijd scoor-
de Arjan Dommerhold voor Epse wel: 2-1.
Een enorme kater voor de spelers van
Vorden.
Zondag is Vorden vrij. Zondag 30 novem-
ber moet Vorden in Twello spelen tegen
V. en K.

Uitslagen
Vorden Al - SDZZ Al 3-1; WHCZ B3 -
Vorden BI 1-4; Overwetering Cl -Vorden
Cl 8-3; Vorden Dl - Eefde Dl 1-13; WHCZ
E3 -Vorden El 2-10; Vorden E2 - Be Oj.iick
E2 10-0; Vorden E3 - WHCZ E7 0-0; Vorden
E4 - Warnsveld E6 14-1; Warnsveld F2 -
Vorden F.l 1-2; Vorden F2 - WHCZ F4 1-7;
WHCZ F5-Vorden F3 5-3; SHE F2-Vorden
F4 1-3.
Epse l - Vorden l 2-1; Reunie 2 - Vorden 2
1-2; KSH 2 - Vorden 3 0-2; Vorden 4 - Zut-
phania 3 3-2; Vorden 5 - SHE 3 4-2; Vorden
6-SCS35-1.

Programma
MVR Al - Vorden Al; KSH Al - Vorden A2;
Vorden Bi -ABS BI; Vorden Cl - Zutphen
Cl; Vorden Dl - De Hoven Dl; Vorden El -
Be Quick El; Vorden E2 - WHCZ E5; De
Hoven E2 - Vorden E3; Vorden E4 - WHCZ
E8; Gazelle N. F2 - Vorden Fl; Erica F2 -
Vorden F2; Vorden F3 - Oeken F2; WHCZ
F6-Vorden F4.
Vorden 2 - Grol 4; Vorden 3 - Markelo 4;
Steenderen 3 - Vorden 4; Worth Re. 5 -
Vorden 5; Socii 5 - Vorden 6.

E ,L T L/.-

Voetbal

Ratti verliest van Baakse Boys
Afgelopen zondag moest Ratti aantreden
tegen Baakse Boys. Na de overwinning
van vorige week had men bij Ratti goede
moed.
Maar al in de eerste 10 minuten werd
duidelijk dat Ratti niet echt goed in het
spel kwam. Baak drukte Ratti ver terug
naar het eigen strafschopgebied. Toch
kon Baakse Boys het voordeel niet uit-
drukken in uitgespeelde kansen en of
doelpunten.
Het was zelfs Ratti die de eerste echt goe-
de kans kreeg. Doch deze werd niet door
de voorwaartsen benut. De counter op
deze aanval was zeer gevaarlijk en
strandde voortijdig in het strafschopge-
bied van Ratti, penalty. De penalty werd
goed benut door de speler van Baakse
Boys. In het volgende kwartier liep Baak-
se Boys uit tot een 0-3 voorsprong. Het
was voor Ratti dan ook goed dat de rust
aanbrak.
Na rust was het Ratti die een duidelijk
veldoverwicht had. Echte kansen leverde
dit niet op. Het was uiteindelijk Oscar
Bleumink die het doel van de tegenstan-
der wel wist te vinden na wat geklungel
achterin bij Baakse Boys, 1-3. Daarna
ging Ratti op zoek naar de 2-3, maar zo-
als zo vaak in zo'n situatie was het de te-
genstander die het doel wel wist te vin-
den, 1-4. A
Ratti had de wedstrijd eigenlijk al in de
eerste helft verloren en kon dat niet
meer rechtzetten in de tweede helft.

Uitslagen j eugd ^^
Schalkhaar A3 - Ratti Al 6-^larkelo C2 -
Ratti Cl 0-9; S.S.S.E. Dl - Ratti Dl 10-1; Sp.
Lochem E2 - Ratti El 5-1; Markelo F2 -
Ratti Fl 2-3; Ratti F2 - Markelo F4 1-1.

Programma
Ratti Al - Groen Wit '62 A3; Ratti Cl -
Rietmolen Cl; Ratti Dl - D.E.O. Dl; Ratti
El - Neede E2; Ratti Fl - Ruurlo F2;
Reunie F5 - Ratti F2; Eefde 4 - Ratti 5 (zat.).
W.H.C.Z. l - Ratti 1; Erica '76 8 - Ratti 2;
Ratti 3 - de Hoven 6; Ratti 4 - Zutphania
5; Neede l - Ratti l (dames).

Gemeente Vorden gaat
door met aanleg
riolering buitengebied
De gemeente Vorden gaat door met de
aanleg van drukriolering in het buiten-
gebied. Dat is vorige week dinsdagavond
besloten tijdens de commissievergade-
ring volkshuisvesting, economische za-
ken en gemeentewerken.
Door het ontheffingsbeleid van de pro-
vincie Gelderland stelde het college van
B en W voor om de aanleg van drukriole-
ring met twee jaar uit te stellen. De com-
missie stak daar een stokje voor. De heer
A.C. van Voskuilen (CDA) was de enige
die het voorstel van het college steunde.
De heer P. Hoogland (PvdA), R. Nobel
(D66) en R. Pelgrum (WD) vonden dat de
gemeente gewoon moet doorgaan met
de aanleg van drukriolering totdat er
een aanvaardbaar alternatiefis.
Ook wethouder Mulerije liet weten geen
voorstander te zijn van het opschorten
van de aanleg van drukriolering. Binnen
het college neemt de wethouder een
minderheidstandpunt in. De heer R.
Pelgrum (WD) is van mening dat het col-
lege de beslissing van de commissie niet
naast zich neer mag leggen. "Als dat ge-
beurt dan verwacht ik dat u daar uw po-
titieke consequenties uittrekt", aldus
Pegrum tegen de wethouder.

NOVEMBER
ledere dag:

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

18 HVG Wichmond: St. Operation
Eardrop

19 BZR: bridgen in 't Stampertje
19 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
19 De Wehme: welfare handwerken
19 N.B.v.P.: themamiddag agrarische

commisse
20 Bejaardenkring: Dorpscentrum
20 HVGWildenborch: dia's uit China,

mevr. van Arkel
20 P.C.O.B. Mr. J. Pruim spreekt over

Oranje en Nassau
24 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
24 Vrouwenclub Medler: de heer van de

Broek
25 NCVB: ZorgGroep Oost-Gelderland
26 BZR: bridgen in 't Stampertje
26 HVG dorp: Sinterklaasavond
26 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
26 N.B.v.P.: A. Ribbers, Omroep Gelder-

land
28 t/m
30 De Vogelvriend: clubtentoonstelling
28 ANBO Voorlichting door Reg. Patiën-

ten/Consumentenplatform in
't Stampertje. Indicatiestelling: de
toegangspoort tot de zorg

DECEMBER
Iedere dag:

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

1 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-
trum

2 KBO Kranenburg Vorden soosmiddag

2 Kranenburgs Belang Forumavond.
Politieke partijen in Gasterij Schoen-
aker

3 HVG Wichmond. Rechter Rogmans
vertelt

3 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde
Lettink

3 HVG Linde Sinterklaasavond
3 Welfare Handwerken Wehme
3 BZR Vorden in 't Stampertje
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
8 Sinterklaasfeest Vrouwenclub Medler
8 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
10 BZR Vorden in 't Stampertje
10 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
11 Plattelandsvrouwen. Bezoek "Can-

nenburg" in Kerstsfeer
12-13 Toneel TAD Kapel Wildenborch
12-14 PKV Expositie in de Herberg
14 Midwinterwandeling vd Kapel
15 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
16 NCVB Knutselmorgen i.v.m. Kerst
16 Toneel TAO Kapel Wildenborch
16 Adventsconcert Chr. muziekver. Sur-

sum Corda i.s.m. het Achterhoeks Vo-
kaal Kwartet in de Christus Koning-
kerk

17 Plattelandsvrouwen. Kerstviering
17 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
17 BZR Vorden in 't Stampertje
17 Welfare Kerstcontactmiddag Wehme
17 HVS Wichmond Kerstviering met ou-

deren
18 Bejaardenkring Dorpscentrum Kerst
18 KBO Kranenburg Vorden Kerstmid-

dag
18 HVG Wildenborch Kerstviering
20 Kerstmarkt in Vorden
22 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
22 Kerstfeest Vrouwenclub Medler
22 HVG Dorp Kerstfeest vanuit de Fakkel



f 20,- kassakorting
op de Braun Oral-B
Plak Control Ultra D 9
• Klinisch bewezen: poetst beter dan een

gewone handtandenborstel
• Meest geadviseerd en gebruikt door tand-

artsen
• Optimale plakverwijdering
• Met Power Tip Indicator opzetborsteltjes

BRflun
Actie geldt van 1-11 t/m 31-12-'97

ELIESEN ELECTRO
BAAK Zutphen-Emmerikseweg 46 tel. (0575) 44 12 64
VORDEN Dorpsstraat 8 tel. (0575) 55 10 00
ZUTPHEN Nieuwstad 45 tel. (0575) 54 32 02

Banden, velgen,
uitlaten, accu's e.d.

SCHERPE PRIJZEN

RtfTMAN

Slotsteeg 18, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 27 79

Boven 25 m
1 m2

GRATIS
Aanbiedingen uitgezonderd

Lochem
Parkei £ Tapijt
Maandag gehele dag gesloten

Di. t/m vr. voor de middag gesloten
Centrum Lochem, tel. (0573) 258952

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Nu ook bij free-wheel

VRIJDAGAVOND
KOOPAVOND

Gevoerde schaatshandschoenen

Haarbanden

Salopettes en jacks

Craft thermo-kleding

Slijpservice

Inruil van schaatsen

Verhuur van klapschaatsen

De schaats- en langlaufspecialist
bij u in de buurt!

SPORT EN RECREATIE
FPORTORGANISATIEBUREAU EN WINKEL

Zutphenseweg 8 • Vorden • Tel. (0575) 554228 / Fax 554253

{Gegarandeerd
i de grootste collectie

WAX
ZONDAG 23 NOVEMBER

KOOPZONDAG
van 11.30-17.00 uur

kleding in nederland
88 modellen, vele kleuren

The Country Store
! Hoofdstraat 39, GORSSEL

Telefoon 0575 491349 ,

/l U U MEE NAAR DE

SURPRISE-
SHOW

van
Henny Huisman?

in Aalsmeer
op 4 en 6 december

Nog enkele kaarten beschikbaar.
Bel voor meer inlichtingen:

HAVI Reizen

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

naar de grootste
Kwaliteit en service staan voorop bij de groeit
outdoor & wintersportspeciaalzaak van oost-nederland.

Hééél veel
Kleding

o.a. 1000 jacks
vanaf f 89,-

fSchoenen

Snow-Boards C
A|P!'

j _ Freende
and -BOOtS Freestyle

Schaatsen
RAPS - VIKING, enz.
Ronding slijpen, in-

uil, enz.

4 koopavonden
Individueel advies is
op afspraak mogelijk

cv Langlauf
Telemark

Schoenen Tour-langl
.——' ; •

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 u.
zaterdag van 9,30-17.00 uur A-1,

afslag Deventer,

Sportboulevard
RENÉ Vos

richting Zutphen,
Na 4 km linksaf.

GORSSEL, Hoofdstraat 39, tel 0575 ~ 49 39 89
OUTDOOR • CAMPING -TENNIS - IN-LINE SKATING - WINTERSPORT ~ VRIJE TUD i

TEBECAI

JEDEDELING
7\AN ALLE ABONNEES
VAN TEBECAI NETWERKEN B.V.

l

Op verzoek kunnen wij
een exemplaar van de
gewijzigde leverings-
voorwaarden toezenden.

IJZIGING
LEVERINGSVOORWAARDEN
Met ingang van 1 november 1997 zijn de individuele leve-
ringsvoorwaarden gewijzigd.

De leveringsvoorwaarden voor individuele aansluitingen zijn van
toepassing voor alle abonnees in onderstaande gemeenten:

Aalten, Bergh, Brummen, Doetinchem, Dinxperlo, Gendringen
(Breedenbroek), Hengelo, Ruurlo, Lochem, Lichtenvoorde, Vorden,
Warnsveld, Zelhem en Zutphen.

HCI Bouwwinkel
weekaanbied ingen

Steekbeitels
Voor kunststof of hout.

Slagvaste kop. roestwerende laag.
Vanaf:

Deurkruk duim
Kruklengte 112 mm.

Raamsluiting
Messing met nok.

Patentrozet
Met patentboutjes, nylon

gelagerd. 86 x 32 mm.

Lips profielcylinder
Voor insteeksloten. Slijtvast,

incl. 3 sleutels.

Prijzen incl. BTW

Deurkruk sabel
Kruklengte 130 mm.

BouwCenterSHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

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



Wat hebben
Hengelo, Ruurlo,

Steenderen,
Vorden, Warnsveld
Zelhem en Zutphen
met elkaar gemeen?

Natuurlijk
het zijn plaatsen in onze mooie Graafschap en

Achterhoek.
Maar ook zijn daar adressen waar u

over alle soorten

DRUKWERK
uitgebreide informatie ontvangt.

Bij onderstaande adressen kunt u terecht.
Zij willen u graag uitgebreide collecties tonen
op het gebied van geboorte, trouwen, jubilea

en privé drukwerk.
Maar ook zijn zij een contactpunt voor

handelsdrukwerk
zoals briefpapier, facturen, enveloppen,

mailings, brochures e.d.
Maak met hen een afspraak.

De deskundige begeleiding vanuit
Drukkerij Weevers in Vorden
staat garant voor drukwerk
waarmee uw bedrijf gezien

mag worden.

HENGELO

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
FELIX TAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERIJ WEEVERS. STUDIO MOL: ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TEL/FAX 0673 461286 - BAIICHEMSEWEG 7 • 7261 DA RUURLO - RABO RUURLO 3667.14.446

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

VORDEN

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

WARNSVELD

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79 - Fax (0575) 52 38 26

ZELHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

WEVO-MHJK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

Weet u ook nooit wat u Iemand moet geven op pakjeeavond?! Dan Ie uw pro-

bleem nu opgelost! Gulle Bottelier heeft namelijk bij de paters van de Trappieten-

bierbrouwerij Koningshoeve enkele ambachtelijke gebrouwen kruikjes bier gehaald!

Heel leuk om te geven, nog leuker om te krijgen! Bier bitter...? Voor de zoetekauwen

onder ons, hebben de paters een 100-jaar oud Pierlikeurrecept uit de kluis gehaald

dat In alle rust Is vervaardigd! Nu verkrijgbaar bij uw Gulle Bottelier!

\ Courvoieier
i VS Cognac

LA TRAPPE
Tripel/kruikje

Beaujolais Primeur
Villages /
Chalandon ___

3995

Smirnoff Vodka.~~ 2195

Malibu Coconut

Hoppe Vieux

Dropshot

P

2T95

2095

J T95

BISSCHOPWIJN
kruikje

) LA TRAPPE
Dubbel/kruikje

t HQI
l O

3IERLIKEUR
La Trappe

LA TRAPPE
Quadrupel/kruikje

l Drambule

l Gorter
l Jachtbitter

l Ljouwerter y Q95
l &eerenburg . , „ l " "

l Henkes O/195
l Jonge Jenever ^ U "

s Ballantine's OTQ?
| Scotch Whisky 27^

FHjzan zijn l l
afhaalprfjzen \£.

GULLE

BOTTELIER
zijn geldig t/m 29 november 1997

VAN LOON
Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

Tel. (0757) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon(a>tref.nl
Ruim en vrij parkeren - Oratie bezorgen

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Haute Cuisine

Dan nu naar
Wesseliiïk-Degro voor de mooiste

collectie keukens &
professioneel advies!

S S N K - D G R O

Contrescarp 2 - Telefoon: 0575-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Openingstijden:
EEINBOUWMMA?EHREI?LRE°NEP ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - ia.: 09.00-13.00

gouden gids
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