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Mulderije verwelkomt eerste
bewoners van 'Het Joostink*

Wethouder D. Mulderije bracht vorige week donderdag f^Ubezoek aan de eerste be-
woners van nieuwbouwwijk 'Het Joostink'. Ze verraste de^eer en mevrouw Mulder
met een bos bloemen en een boterletter. Het gebaar van het gemeentebestuur werd
bijzonder op prijs gesteld door het echtpaar Mulder.

Mini-kerstmarkt op vrijdag 11 en zaterdag 12 december:

Pleinfestijn Welkoop Vorden
De Welkoop in Vorden houdt evenals
vorig jaar weer een pleinfestijn met
een mini-kerstmarkt. Dit spektakel
heeft plaats op vrijdag 11 en zaterdag
12 december. Er is tijdens deze markt
weer van alles te zien. Zo bestaat er de
mogelijkheid kerstbakjes te maken.
Verder zijn er diverse demonstraties.
Voor de kerstbomen geldt er op deze
twee dagen een speciale aktiepiijs.
Genoeg redenen dus om op 11 of 12
december een bezoekje te brengen
aan de Stationsweg 16 in Vorden.

Het pleinfestijn van vorig jaar was een
groot succes. Vandaar dat Wim en Gonny
Weenk besloten hebben om dit jaar weer
een pleinfestijn te houden. "We hebben
weer hele leuke demonstraties", vertelt
Gonny Weenk. "Zo zal imker Dick

Wassink uit Varsseveld de mensen laten
zien hoe je van bijenwas kaarsen kunt
maken. Verder is er een demonstratie vo-
gelvoedertaarten maken. De materialen
die hiervoor worden gebruikt, zijn alle
mal bij ons in de winkel te koop. De klan-
ten kunnen dus ook thuis aan de slag als
ze dat willen. Datzelfde geldt voor het
maken van kerstbakjes. Want het mag
duidelijk zijn dat onze winkel een uitge-
breid assortiment biedt op het gebied
van kerstmateriaal", aldus Gonny
Weenk.

Ook bakker Gerard Berendsen is weer
van de partij met zijn zelfgemaakte olie
bollen. Verder wordt er tijdens het plein-
festijn glühwein geschonken. Voor elke
bezoeker ligt er op 11 en 12 december
een leuke attentie klaar.

Zondag 20 december

Kerstconcert Gebroeders
Eijkelkamp
In verband met de beschikbare ruimte bij 't Wapen
van 't Medler -125 zitplaatsen - vinden er op zondag
20 december twee kerstconcerten plaats van de
Gebroeders Eijkelkamp.

Het eerste concert begint om 11.00 uur en het tweede
om 14.00 uur. Voor beide concerten is een toegangsbe
wijs nodig dat gratis is af te halen bij 't Wapen van 't
Medler aan de Ruurloseweg 114 en bij de VW in
Vorden. Reservering van plaatsen is niet mogelijk.

Na afloop van beide concerten wordt een collecte ge
houden. De baten zijn bestemd voor de gezamenlijke
kerken in Vorden.

ëekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 dec. 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 dec. 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 dec. 10.00 uur ds. HA. Speelman, vie-
ring HA; 19.00 uur ds. HA Speelman.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 12 dec. 18.30 uur eucharisitieviering,
volkszang.
Zondag 13 dec. 10.00 uur eucharisitieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 dec. 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 13 dec. 10.00 uur woord/communieviering.

Weekendwacht pastores 13-14 dec. pastoor C.
Loeffen, Lochem, telefoon (0573) 251457.

Huisarts 12-13 dec. dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
telefoon 551255. 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 op-
bellen (zonder afspraak) komen of een dringen-
de visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet
tot deze spreekuren kunn|^vachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overo^P

Tandarts 12-13 dec.].]. de Kruyf, Vorden, telefoon
(0575) 553372. Spreekuur voor spoedgevallen zater-
dag en zondag van 11.30-12.00 uur.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/min).

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

Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonum-
mer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575)551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Ope-
ningstijden dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Streekziekenhuis Het SpittaaJL Ooyerhoekseweg Begrafenisdienst Meidadres tel. 06-8212240.
8, tel. (0575) 59 25 92. Bez|^feren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.3^*ir. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0314) 626140. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0314) 62 61 26.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30-
20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

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

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

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.

Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen.
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

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



Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Simon

20 november 1998.

Gerard Lenselink
Sandra Bloemen

Svindbeakvej 16
Thyregod
7323 Give, Denemarken
Tel. 0045-75734639
tussen 11.00-12.00 en 20.00-
21.00 uur

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

• Oliebollenactie Concor-
dia 11 en 12 december

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

• Sfeervolle kerstmarkt op
12 december in Vierakker
vanaf 14.00 uur. Zaal Lud-
gerus

• Te koop: kerstbomen (1 tot
4 meter). G. Walgemoed,
Brandenborchweg 10, Vorden

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

• Werkend stel zoekt: zelf-
standige woonruimte in re-
gio Vorden/Lochem/Ruurlo.
Tel. (0573) 25 54 74

• Een blauwspar als kerst-
boom? En dat voor de prijs
van een gewone spar.
Verkoop zat. 12 en 19 dec.
Eind doodlopend gedeelte
Bar. van Tuyll van Seroos-
kerkenweg, Ruurlo

• Hebt u een computer?
Werk vanuit huis! Log online
www.hbio.com Voer in gebrui-
kersnaam: ANKE password:
BIZ 0025

• Te koop: kerstbomen. H.
Heuvelink, Oude Borculose-
weg 16, Warnsveld, tel. (0575)
43 13 35

• Te koop: kerstbomen
blauw en groen met of zonder
kluit, van 1 tot 6 meter, vers
van het land Zelhemseweg 14,
(0575) 46 30 34, Hengelo
(Gld.)

• Te koop: kleine en middel-
grote kerstbomen op zater-
dag 12 en zaterdag 19 de-
cember tussen 09.00 en 16.00
uur. DJ. Rouwenhorst, Mis-
pelkampdijk 7, Vorden

• Te koop: mooie kerstbo-
men. Slotsteeg 10 Hengelo
(Gld.) en Ruurloseweg 45,
Vorden. Tel. 55 12 17

• Oliebollenactie Concor-
dia 11 en 12 december.

• Te koop: kerstbomen.
Kappert, Ruurloseweg 87, Kra-
nenburg, tel. 55 69 35. Tevens
staan wij zaterdag op de
kerstmarkt in Wichmond

• Geen letter gehad? Of is hij
al op? Geen nood. Deze
maand repen chocolade met
ca. 15% korting bij de We-
reldwinkel

• Vrijdagavond 11 december
organiseert Amnesty Interna-
tional in Vorden de jaarlijkse
fakkeltocht. De tocht begint
rond 18.45 uur bij de We-
reldwinkel

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

• Te koop: 2e hands compu-
ter met RUMA rundveema-
nagement en Minas-program-
ma. Tel. (0314) 62 42 79

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

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering.

DATUM:
27 FEBRUAR11999

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

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

f 77,50 p.p.
PAKTYRESTAURANT DE SMID

Kerkstraat 11, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 93

-HUISDEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Huur
Mister Steatn

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam K te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

HETELUCHTKANON
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

ROLSTEIGER
te huur

JL*

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kerstkaarten

DRUKKERIJ
WEEVBJS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Te koop verschillende soorten

KERSTBOMEN
in alle maten
met of zonder kluit.

GRAFTAKKEN
vanaf f 15,-

BOOMKWEKERIJEN
l M.G.SPIEGELENBERGB.V.

Oude Zutphenseweg Sa, Vorden
Ljel. (0575) 55 14 64/Autotel. 06-
•tf 23046 - Fax (0575) 55 11 05

BALKENBRIJ EEN
WINTERSE LEKKERNIJ

1 kilo nu f 6,95

WOENSQAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
schnitzels
f 1,50 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

vandaag voor f 1j~ per 100 gram!!!

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
3 Hollandse biefstukken

f 10,-
2 eigengemaakte PIZZA'S f 1O,—

WEEKENDAANBIEDING

Hamlappen
f 9,95

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram F 4j98

1 kilo f 6,95

COMBI-VOORDEEL

4 slavinken +
4 boerengehaktschnitzels

samen f 7,95

Hef adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Aanbiedingen geldig
maandag 7 december t/m zaterdag 12 december

Import
Sperziebonen

500 gram

Doyenne
HANDPEREN

Clementine
mandarijnen

3."75 voor

per kilo 1."
Panklare

Koolraap
199

•

500 gram GOULASH
met GRATIS rijst

6."

500 gram

Klazien
salade

200 gram Am

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Winterse aanbiedingen
keuze uit ruim 30 soorten vlaaien

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

Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room en vers fruit en geen conserveringsmiddelen

APPEL-CARAMEL VLAAI
gewoon weer 'ns wat anders

voor maar 15?5

APPEL-KRUIMELVLAAI
goed voor 8 punten

nu 8.50

BOTERKOEK
volgens oud-Hollands recept

dit weekend voor maar
495

TIP VAN DE WEEK
HACKFORT VOLKOREN

een meergranenbrood boordevol
vitamines en minaralen
puur natuur dat proeft u

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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



Een stille wens,
werd een verlangen naar jou.
Een klein mens,
jij hebt hoop door geluk vervangen.

Dankbaar en blij geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter

Vera

Vorden, 4 december 1998

Peter en Trudy Nijenhuis-Wentink

H.K. van Gelreweg 23
7251 XK Vorden

Op 14 december 1998 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Gerard en José

Dat willen wij vieren op vrijdag 18 de-
cember a.s. bij Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 in Vorden.

De receptie is van 15.00 tot 16.30 uur.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Gerard en José Smeenk-Ebbers
Corine

Zelstweg 1, 7251 JR Vorden

RECTIFICATIE

27-05-1985 19-11-1998
"The heart will go on"

WODAN
ik zal je ontzettend missen.

Dick

IEDERE DAG
Wat er ook gebeurde,
wat er ook niet gebeurde,
iedere dag
toch weer het licht,
het zo welwillende licht,
Wat er ook gebeurde,
wat er ook niet gebeurde,
iedere dag toch weer
een dag om mens te zijn,
onherroepelijk
en onvergetelijk mens.

Intens verdrietig maar trots op hoe en wie hij was,
moeten wij u mededelen dat op donderdag 3 de-
cember 1998 onze lieve zoon en broer is overleden.

BERNARDO EVERHARD
WUNDERINK

TIMO

Bert, Ineke en Corien Wunderink

B. van Hackfortweg 64
7251 XD Vorden

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Intens verdrietig zijn we door het overlijden van ons
lief kleinzoontje en neefje

TIMO

Opa en oma Wunderink

Gerrit en Gerdien Wunderink
Gerk en Bouke
Joanne
Ben

Minie en Henk Meijerink
Dewalt
Bastiaan
Rianne /
Michelle

Vorden, 3 december 1998

"Als het leven lijden wordt,
kan het einde een bevrijding zijn."

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het goede
dat zij ons heeft gegeven, is na een periode van
ziek zijn in alle rust ingeslapen mijn geliefde vrouw,
onze lieve moeder en oma

BERENDINA GEERTRUIDA
LENSELINK

ECHTGENOTE VAN J.W. NIJLAND

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden:

Vorden:

Zutphen:

J.W. Nijland

Henk Nijland
Ada Nijland-ten Brinke

Wendy en Geert
Ingrid

Johanna Hissink-Nijland
Henk Hissink

30 november 1998

Zelledijk 5
7251 NB Vorden

De begrafenis heeft op vrijdag 4 december plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Dag lieve

bedankt voor alles.

OMA

Wendy
Ingrid

Vorden, 30 november 1998

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

BERENDINAGEERTRUIDA •
NIJLAND-LENSELINK

DINE
ECHTGENOTE VAN JAN WILLEM NULAND

op de leeftijd van 70 jaar. ^^

Hengelo (Gld.): Jan Lenselink
Gerda Lenselink-Harmsen

Drempt: Jantje Hendriksen-Lenselink
Jan Hendriksen

Vorden: Anneke Bloemendaal-Nijland t
Gerrit Bloemendaal

Hengelo (Gld.): Toos Wassink-Nijland
Bertus Wassink t

Neven en nichten

Vorden, 30 november 1998

Met ontroering hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons geliefd lid

DINE NIJLAND-LENSELINK

"Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren."
(Rom. 14 : 8)

HVG Linde

Vorden, 30 november 1998

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

Dankbaar voor alle liefde die hij ons heeft gegeven,
delen wij u mede, dat de Heere tot ons groot ver-
driet uit ons midden heeft weggenomen mijn innig
geliefde, zorgzame man en onze belangstellende,
lieve vader en opa

JAN HENDRIK WILTINK

* 11 december 1934 16 december 1998

Zie op ons in gunst van boven;
Wees ons toch genadig, Heer.

Ps. 25 : 8

D.W. Wiltink-Ebbers

Marjan

Anke en Leo
Willemieke, Arianne, Heleen,
Leonie, Rutger

Ina en Bernard
Joost, Stijn, Rozemarijn

Hester en Herbert
Jochem, Martjan, Hilbert

Smidsstraat 18
7251 XS Vorden

Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 9 de-
cember van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donder-
dag 10 december om 10.00 uur in het kerkgebouw
van de Gerefomeerde Gemeente, Bezelhorstweg
54 te Doetinchem, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Vooraf is er nog gelegenheid tot condoleren in het
kerkgebouw vanaf 09.30 uur.

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

Geen bloemen.
Eventueel wordt een gift voor het Kon. Wilhelminafonds

op prijs gesteld

Met droefheid ontvingen wij het bericht van het
overlijden van onze voormalige werkgever en op-
richter van ons bedrijf, de heer

J.H. WILTINK

Zijn betrokkenheid met ons en het bedrijf zal in on-
ze herinnering blijven voortleven.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe met
het verwerken van dit verlies.

Installatiebedrij Wiltink
en personeel

Vorden, 6 december 1998

In verband met bovenstaand overlijden is

INSTALLATIEBEDRIJF WILTINK
DONDERDAG 10 DECEMBER
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Voor dringende storingen kunt u contact opnemen
met

INSTALLATIEBEDRIJF BOSMAN
Enkweg 28, telefoon (0575) 55 26 27

Muziekvereniging

Concordia
Vorden

verzorgt op
vrijdag 11 december en
zaterdag 12 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

Koopt allen onze
lekkere oliebollen

opbrengst t.b.v. instrumentenfonds
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NFORMATIE-AVOND VOOR KRANEBURGERS OVER OPVANG
ASIELZOEKERS

Op 10 december 1998 houdt het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) een in-
formatieavond over de komst van asielzoekers naar het voormalig klooster. Deze
avond begint om 20.00 uur in Gasterij Schoenaker. De heer P.T. Wagensveld van
het COA zal informatie geven over de gang van zaken binnen een tijdelijk opvang-
centrum en proberen vragen die leven te beantwoorden.

Alle Kranenburgers zijn van harte welkom.

NDERGRONDSE OLIETANKS

Op 15 augustus 1998 trad het gewijzigde Besluit opslaan in Ondergrondse Tanks
(BOOT 1998) in werking. De regeling geldt voor ondergrondse ̂ ktanks bij particulie-
ren, zowel in gebruik zijnde als niet meer in gebruik zijnde. Inliet kort gelden de vol-
gende verplichtingen:

IN GEBRUIK ZIJNDE ONDERGRONDSE OLIETANKS

- jaarlijkse keuring van de tank met bijbehorende installatie^^
- jaarlijkse keuring grondwater;
- verplichte afsluiting van verzekering tegen gevolgen van bodem- en grondwater-

verontreini- ging.

Niet meer üxgebruik zijnde ondergrondse olietanks
Eigenaren van deze tanks hebben nog tot l januari 1999 de keus tussen het onklaar-
maken en verwijderen. Na l januari 1999 moet de tank verwijderd worden. Dit is glo-
baal twee keer zo duur is als onklaar maken.

Hoe langer u wacht hoe groter de schade
Onderzoek naar de aanwezigheid van een tank is noodzakelijk; uiteindelijk komt de
aanwezigheid altijd boven water. Hoe langer dat duurt hoe groter de kans op ernstige
bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten. De potentiële schade kan
groot zijn, zoals olieresten die het grondwater kunnen verontreinigen. Bomen en
planten kunnen afsterven en er kan stankoverlast ontstaan. Ook is schade aan kabels
en leidingen van de nutsvoorzieningen mogelijk. De kosten van een ingrijpende
schoonmaakoperatie kunnen makkelijk in de tienduizenden guldens lopen waarvoor
de eigenaar over het algemeen wettelijk aansprakelijk is.

Heb ik een tank in mijn tuin l
De meeste tanks liggen in gebieden die pas zijn aangesloten op het gas- en leidingen-
net. Ook in oudere wijken kunnen tanks bij huizen liggen. U kunt zelf nagaan of er
bij uw huis een tank in de grond ligt. Aanwijzingen kunnen zijn: putdeksel, koperen
dop, ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Ook kunt u met een metalen staaf in
de grond prikken in de buurt van een kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen
nooit meer dan l meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken. Ook
dichtgemaakte gaatjes in de muur kunnen een indicatie zijn dat er vroeger (mogelijk
bij vorige bewoners) leidingen hebben gelopen.

Informatie
Hiervoor kunt u terecht bij de heren R.E. Benjamins (doorkiesnummer (0575) 55 75
34) en H.J.G. Brussen (doorkiesnummer (0575) 55 75 32) van het bureau milieu.

LEINSCHAUG KAMPEREN

De heer Pater verzocht burgemeester en wethouders om een ontheffing op grond van
de Wet op de openluchtrecreatie voor het kleinschalig kamperen op perceel Van
Lennepweg 6 in Vorden.

Van 20 augustus tot en met 17 september 1998 leggen burgemeester en wethouders
de aanvraag en de ontwerpbeschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter
inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis (units). Kopieën van deze stuk-
ken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en
wethouders bij de definitieve beslissing.

f i. IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met de midwinterwandeling op 13 december 1998 hebben burgemeester
en wethouders besloten om een eenzijdig parkeerverbod in te stellen voor de westzij-
de van de Kapelweg tussen de kruising Mosselseweg en de kruising met de
Wildenborchseweg.

ERGROTEN HOOFDGEBOUW HET EELMERINK l TE VOEDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 15
WRO) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid 1992"
voor het vergroten van het hoofdgebouw op het perceel het Eelmerink l te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
10 december 1998, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burge
meester en wethouders kenbaar maken.

/W,ELZIJNSPLAN1999-2003

Het Welzijnsplan bevat de visie van het gemeentebestuur van Vorden op het welzijns-
beleid in Vorden voor de periode 1999-2003.

Van 10 december 1998 tot en met 7 januari 1999 leggen burgemeester en wethouders
het ontwerp-Welzijnsplan voor de periode 1999-2003 tijdens openstellingsuren (maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis (units). Kopieën
kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage is kosteloos.

Ook u kunt uw zienswijze kenbaar maken. Na afloop van de openbare voorberei-
dingsprocedure neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over het
Welzijnsplan. Bij deze beslissing betrekt de raad ook de ingebrachte zienswijzen. Op
basis van het Welzijnsplan nemen burgemeester en wethouders beslissingen over de
subsidiëring van verenigingen en instellingen.

OUW: EEN PERSPECTIEF VOOR BEDRIJVEN

Onder deze titel organiseert GLTO Vorden-Warnsveld-Zutphen, AJK Warnsveld en AJK-
Vorden met GLTO, GAJK en GMF een informatiebijeenkomst over biologische land-
bouw op:

donderdag 10 december orn^O.OO uur in hotel Bakker te Vorden.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

OUWAANVRAGEN

plaats
Biesterveld 55
Weppel 2

aanvrager
G.E.Valster
F.F. van Ditshuizen
en mw. M. Steintjes

inhoud
bouwen woning
bouwen woning

datum ontvangst
30-11-98
02-12-98

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

ERGUNNINGEN

bouwvergunningen
plaats
Insulindelaan 15
Insuiindelaan 17
Ruurloseweg 124

aanvrager
DJ. Gotink
J.W. Golstein
J.G. Schaafsma

inhoud
vergroten woning
vergroten woning
bouwen éénroedige
hooiberg

kapvergunningen
plaats
hetjebbink38
Riethuisweg 8

aanvrager
mw. G. Kriek-Jacobse
Vereniging Natuur-
monumenten

inhoud
vellen l sierkers
vellen 7 berken en
18 coniferen

vrijstelling
hoogte
hoogte
bouwen kapberg
(hoogte 6m)

herplantplicht
l mispel

4 fruitbomen
(stamomtrek 8-10
cm)

sportterrein voet- Sportvereniging Ra tri vellen 25 populieren
balvereniging Ratti

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



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van maandag 14 december 1998 tot en met
10 januari 1999, voor een ieder op de gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
"Bungalowpark Mosselseweg".

Het plan wijzigt de geldende bestemming ter plaatse voor
kampeerdoeleinden in een (nader uit te werken) bestem-
ming voor maximaal 31 recreatiebungalows. Tevens wordt
de geldende agrarische bestemming voor de aanwezige
boerderij omgezet in een bestemming voor woondoelein-
den.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan de
gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VOR-
DEN.

Vorden, 9 december 1998.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.
Als presentje

mag u
een leuk

cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax(0575) 551086

KERSTSHOW
onze kassen zijn weer helemaal nieuw ingericht met veel ideeën

KERSTBOMEN
in alle soorten en maten in pot, met kluit of
gezaagd.

KERSTMATERIALEN
windlichten, planten, kaarsen, lantaarns, kerst-
sterren, ballen, enz. enz. enz.
Alles voor creatieve doe-het-zelvers

KERSTBLOEMWERK
kransen, schalen, manden en vazen, hangend en
staand in diverse stijlen.

Gezellige sfeer

Open: maandag t/m zaterdag van 08.00-12.00 uur
en 13.00-18.00 uur. Zaterdag tot 16.00 uur

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406

KOOPZONDAG
13 DECEMBER

10.00 - 17.00 UUR

Sint Micolaasactie

Vierde trekking 7 december 1998

15 VLEESPAKKETTEN
Naam Adres Plaats
Segaar Snethlageweg 6 Hengelo
Lenselink Het Wiemelink 3 Vorden
Bruil Vogelzang 12 Wichmond
H. Groot Roessink Mispelkampdijk 4 -Vorden
B. Golstein De Hanekamp 1 Vorden
J. Berenpas Mosselseweg 5 Vorden
M. Doornink v. Lennepweg 4 Vorden
Tjoonk Het Kerspel 22 Vorden
B. Steenbreker Molenweg 26 Vorden
K.A. Nieuwenhuis Brinkerhof 75 Vorden
J.J. Vreeman-Dekker Zutphenseweg 10 Vorden
Ruben Schimmel Staringstraat 19 Vorden
H. Franken Het Molenblick 6 Vorden
Marjoleen Derksen Addinkhof4 Vorden
Jansen H.K. van Gelreweg 12 Vorden

40 VERRASSINGSPAKKETTEN
Naam
J.Stokkink
E.J. Kamperman
Esther Jansen
G.J. Lubbers
J.W. ten Have
F.J. Burger
R. Brunsveld
Dinant Teunissen
B. Helmink
Dorien Michels
Reverdink
W.J. Sarink
D.C. de Jong
H. Wielaard
Nobel
J.L. Poelder
A. Mentink
L. Kortster
J.W. Loman
G.J. Kroese
A. Peters-Hulshof
Th. Leisink
Joke Rossel
Bea Brinkman
Romijnders
J. Besselink
F. van Hammen
Lilian Engel
H. Buis
Gerda Mullink
H. Koning-Pardijs
G.J. Kroese
A. Degenkamp
Mevr. Breuker
J. Veen
A. van Bruggpn

C. Besselink
A. Krimp
J. van Wijk
Bauke ten Have

Adres
Brandenborchweg 10
Prins Clauslaan 8
Industrieweg 1
Wiemelink 15
Hoetinkhof 106
Het Leemgoor 6
Wildenborchseweg 26
Ruurloseweg 69
De Bongerd 21
Ganzensteeg 1
Vordenseweg 34
Hamminkweg 2
Beatrixlaan 24
Hoetinkhof 82
Ruurloseweg 84
Hoetinkhof 19
B. Galleestraat 57
Hoetinkhof 283
Galgengoorweg 5
Julianalaan 17
Zutphenseweg 96
Schuttestraat 1
Wilhelminalaan 18
Boggelaar 5
Banenkamp 5
Eikenlaan 9
Veldslagweg 4
Ruurloseweg 67
Insulindelaan 28
Ganzensteeg 7
Mulderskamp 8
H.K. van Gelreweg 15
Het Wekenstroo 9
Almenseweg 58
Margrietlaan 7

Brinkerhof 77
Hoetinkhof 28
HetJebbink67
Koekoekstraat 17

Plaats
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker

SNIKKERS

Muziek: Q-Select
French Kiss
Swinging Mozar t

Artiestenbemiddeling

Geluid & lichtverhuur

'60 jaren band
'70 en '80 jaren
super party t r io

Country en Caribische groepen

Tevens: Geluid- en l i ch tve rhuur
DECORS (Sixties en Count ry )
Par tytenten

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

liit Spakenburg staat opkunt bij ons terecht voor uw
isspecialiteiten voor de feest-
agen.
oe uw bestelling op dinsdag

december
it voorkomt teleurstelling op
insdag
2 december.

dinsdag voor de Kerst
Ir* Vrcten op tiet kerkplein

GEROOKTE PALING GEFILEERDE PALING

GEST. MAKREEL

HOLL, GARNALEN
FUN E ZUUR WAR EN

RQE>E GARNALEN

SPRÖTFILET
verzorgen ook vl«-

hotels
5 personen

oor 1' 59.95
KABELJAUVVFILET
£ALM MOTEN

SCHOLFILET
ZALMFILET
MOSSELEN

k bij ons
andse nieuwe

ers van het mes
FILET EN KIBBELING
or\ze klanten fijne feestdagen

Proefstolletje

5.50
nu

Kerstkransjes 250 gram

met suiker 6 15 £30
• met amandel Vl •

10<
• korting

geldig tot 19 december

Christofïelvlaai

10.95
deze week

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405

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

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

OSTEOPOROSE EEN NOG VRIJ ONBE-
KENDE ZIEKTE

Vrouwen hebben na hun vijfentwintigste
levensjaar 25% kans op de ziekte osteopo-
roseAls ze 80 jaar zijn, is die kans geste
gen tot 50%.Mannen lopen minder risi-
co. Als zij 55 jaar zijn, hebben zij 5% kans
op osteoporose en op hun tachtigste 25
%. Bij mannen is de oorzaak vaak het ge
bruik van bepaalde medicijnen, waaron-
der Prednison. Bij vrouwen is de over-
gang de grote boosdoener. Door verande
ringen in de hormoonhuishouding ver-
liezen vrouwen gemiddeld 16% van hun
botmassa; dat is bijna 1/6 van al het bot.
Eenmaal verloren gegaan bot kan "niet
meer worden hersteld. Wel zijn er ge
neesmiddelen die het resterende bot
sterker maken. Het risico op een breuk
wordt daardoor twee maal zo klein.
Sommige medicijnen hebben echter bij-
werkingen, zodat het beter is osteoporo-
se zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorkomen

Iedereen kan zelf van alles doen om de
botmassa zo groot mogelijk te maken:
van jongsaf aan veel bewegen, voldoende
melkprodukten gebruiken, veel zonlicht
vangen en niet roken. Deze leefregels
neDDeii ai tij a erreci, ook ais je ze pas laat
opvolgt. Voor vrouwen die voor de over-
gang weinig botmassa hebben, kan me
dicatie uitkomst bieden. Artsen kunnen
met een botdichtheidsmeting bepalen
hoeveel bot er is. Met calciumsupple
menten kun je 5 tot 7 procent extra bot
opbouwen, mits je tijdig begint te slik-
ken. Dat wil zeggen enkele jaren voor de
overgang. Met hormoonaanvulingen pak

je het probleem op een andere manier
aan. In Nederland is men in verband met
de hieraan verbonden nadelen wat voor-
zichtig mee. Het belangrijkste bezwaar is
dat na vijfjaar slikken de kans op borst-
kanker 1,4 keer zo groot wordt. Reden
om wel te slikken is dat hormoonsupple
menten de kans op hart- en vaatziekten
halveren en daaraan overlijden meer
mensen dan aan kanker. Bovendien is
sinds kort bekend dat hormonen waar-
schijnlijk ook een zekere bescherming
bieden tegen de Ziekte van Alzheimer.

Toekomst

Binnen enkele jaren verwacht men hor-
moonpillen die niet de nadelen van de
huidige hebben en medicijnen die de
botten op een betere manier bescher-
men. Maar de echte winst zit 'm in het
voorkomen van de ziekte. Uit: Plus)

TIPS VOOR MENSEN DIE NIET MEER ZO
HANDIG ZIJN

Maak het u gemakkelijk. Ouderen heb-
ben vaak door allerlei klachten bewe
gingsbeperkingen waardoor veel dage
lijkse handelingen moeilijk zijn uit te
voeren. Voor sommige handelingen zo-
als het snijden van brood, koek, kaas of
groente is de oplossing vrij eenvoudig: al
deze artikelen zijn in gesneden vorm te
koop. Er zijn echter handelingen waarbij
een hulpmiddel^Énselijk is
om deze nog zeimandig uit te kunnen
voeren.

Enkele hulpmiddelen:
- een stevige greep aan uw sleutel voor het

open- en dichtdfcien van het deurslot.

een greep, zgn. contouropener, voor
het openen en sluiten van kranen en
radiatorknop.
een boekensteun bij het lezen
een lusje aan de trekker van uw rits.
klittenband ter vervanging van een
knoopsluiting
manchetknopen met elastiekjes.
een knopenhaakje voor knoopsluitin-
gen.
een flesje vloeibare zeep in plaats van
een glibberig stuk zeep
een nagelborstel met zuignappen.

De meeste hulpmiddelen zijn te koop in
een winkel voor huis houdelijke artike
len, een hobbyzaak e.d. Een aantal arti-
kelen is alleen te koop bij winkels die re
validatieartikelen verkopen b.v. thuis-
zorgwinkels

VOORLICHTINGSMIDDAG WEERBAAR-
HEID

Op maandag 12 januari 1999 van 14.00
tot 16.00 uur wordt in samenwerking
met de COSBO, de vrouwenraad en de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden een
voorlichting/ demonstratiemiddag ge
houden in het Stampertje van het
Dorpscentrum. (Zie artikel elders in dit
Contactï

De komende Feestdagenj^- 26 decem-
ber en l januari, is het kantoor van de
SWOV gesloten. Wilt u aan- en afmel-
ding van o.a. Tafeltje Dek-Je en alarme
ring van de SWOV, indien het mogelijk
is, op tijd doorgeven (op werkdagen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur). Tel̂ m 553455.

Voorlichtingsmiddag
over ^weerbaarheid
en zelfverdediging*
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden, de
Vrouwenraad en de Cosbo houden op 12
januari een voorlichtingsmiddag over
'Weerbaarheid en zelfverdediging'. Deze
bijeenkomst heeft plaats in 't Stamper-
tje. Iedereen is van harte welkom en de
entree is gratis.
Veel vrouwen vinden het niet zo vanzelf-
sprekend om 's avonds op de fiets of lo-
pend naar bijvoorbeeld een vergadering
te gaan. De onveiligheid op straat - of de
vermeende onveiligheid - maakt vrou-
wen bang om alleen over straat te gaan.
Deze voorlichting beoogt de angstgevoe
lens te verminderen. Vrouwen moeten
voor zich zelf opkomen en voet bij stuk
houden en zich zelf verdedigen. Mentale
weerbaarheid is hier even belangrijk als
zelfverdediging.
Onderwerpen die aan de orde komen
zijn onder andere uitstraling, houding,
ademhaling, balansoefening, verdedi-
gings- en aanvaltechniek en kwetsbare
plekken bij de tegenstander. Er zal tij-
dens de voorlichtingsmiddag een video-
film gedraaid worden met praktijkvoor-
beelden. Daarna is er nog de mogelijk-
heid om een paar oefeningen te doen.
Deze middag wordt gepresenteerd door
Henny van Woerkom uit Terborg.

Kerstbakjes maken
Dinsdag 15 december is er weer de mo-
gelijkheid om kerststukjes te maken met
de Nutsfloralia. Men kan hiervoor op de
ze dag zowel 's middags als 's avonds te
recht bij het Dorpscentrum. De leiding is
in handen van de dames van het bestuur
van de Nutsfloralia. De entree is gratis en
eventuele materialen kunnen tegen een

vergoeding verkocht worden. Het is wel
handig om een mes, snoeischaar, draad-
tang en eventueel een lijmpistool mee te
nemen. Voor meer informatie kan men
bellen met A. Bouwmeister: 55 39 78.

Basisschool De Garve
uit Wichmond
wint schooldammen
Ook dit jaar werd het kampioenschap
van Vorden voor de basisscholen georga-
niseerd door de plaatselijke damclub.
Afgelopen week streden negen teams
van vijf scholen om de hoogste eer. En
net als vorig jaar was school de Garve uit
Wichmond oppermachtig.
Onder aanvoering van Fleur Pardij s en
Oscar ter Bogt werden alle wedstrijden
op overtuigende wijze in winst omgezet.
Wel bleef het lang spannend omdat
school het Hoge uit Vorden slechts van
de Garve verloor en loerde op die ene
kleine misstap. Deze kwam er dus niet
en school het Hoge moest genoegen ne
men met de tweede plaats. Met dit fraaie
resultaat zijn beide teams geplaatst voor
de regiofinales op 19 december.
De derde plaats ging naar het tweede
team van de Garve en om het succes
compleet te maken eindigde het derde
team op de gedeelde vierde plaats, sa-
men met de Kraanvogel en het tweede
team van het Hoge. Bij al dit geweld
moesten de teams van de Dorpsschool en
de Vordering het antwoord schuldig blij-
ven.

Troubadour Groot
Zwaafünk met
'Scrooge' in linde
De Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink brengt u op zondagmiddag 20
december op geheel eigen wijze in kerst-

stemming met het beroemde 'Scrooge'
van Charles Dickens. Het optreden heeft
plaats in theater Onder de Molen in
Linde. Kaarten kunnen van te voren wo-
ren gereserveerd via 55 69 87.

Kerstmarkt Hengelo
Op zondag 13 december organiseert de
Kerstmarkt-commissie van onderne
mingsvereniging HKM in Hengelo haar
jaarlijkse Midwinter koopzondag. Naast
de winkelopenstelling is er een kerst-
markt met vele attracties. De Kerstmarkt
zal dit jaar op twee lokaties worden ge
houden, namelijk rondom de Welkoop
in de Spalstraat en op het plein hoek
Raadshuisstraat/Kerkstraat. U kunt op
deze dag gratis gebruik maken van de
engelse dubbeldekker, die U naar de ver-
schillende lokaties zal vervoeren. U kunt
de bushaltes herkennen aan de borden
met het Midwinter koopzondag logo.

Er is een levende kerststal en passende
sfeermuziek. De Jongeren Werkgroep
Roemenië organiseert de Hengelose trek-
zaag kampioenschappen. Als U daar niet
warm van wordt, dan zijn er kerstvuren
die daar wel voor kunnen zorgen.
Op een langlaufbahn kunt U al vast wer-
ken aan uw wintersportconditie onder
vakkundige leiding van Sportcentrum
Aerofitt. Zijn uw spieren los genoeg, dan
kunt U dat bewijzen op de mechanische
stier van de Landelijke Rij-vereniging
Hengelo. Gospel Reborn zal als rondtrek-
kende groep op meerdere lokaties een
optreden met kerstliederen ten gehore
brengen.

De kramen met kerstartikelen, glüh-
wein, warme snacks en oliebollen zullen
bijdragen aan een sfeervolle kerstmarkt.
Een bezoek aan de Hengelose Midwinter
koopzondag is dus zeker de moeite
waard.

Veel belangstelling
voor nieuw talent
De tentoonstelling 'Nieuw Talent' die
momenteel in de galerie van de biblio-
theek wordt gehouden, trekt veel be-
langstelling. Een flink aantal bezoekers
heeft al haar handtekening met opmer-
kingen in het gastenboek geplaatst. Vrij-
dagavond 11 december bestaat de moge
lijkheid om met de exposanten van ge
dachten te wisselen over de achtergron-
den van hun werk. Een ieder kan dan
over het gemaakte werk praten. Dit werk
bestaat uit de poppen van mevrouw Van
Snellenberg, de karakterpoppen van
Marijke Ellenkamp, de olieverfschilderij-
en van de heer De Boer, de druktechnie
ken en collages van mevrouw Molendijk
en de aquarellen van mevrouw De Klerk.
De tentoonstelling duurt tot en met 24
december.

Kerstmarkt
Zaterdag 12 december wordt er in 'De
Bosrand' in Vierakker een Kerstmarkt ge
houden. Het publiek kan daar van alles
op kerstgebied bekijken en natuurlijk ko-
pen. Ook aan de inwendige mens wordt
gedacht.

Jong Gelre
Zaterdag 12 december gaan de afdeling
Vorden en Warnsveld met de bus naar
Zetten om daar het 85-jarig bestaan van
de Plattelandsjongeren Gelderland te
vieren, 's Middags worden de leden op de
proef gesteld tijdens een spectaculaire
sportdag.
Voor zaterdagavond staan optredens op
het programma van de groep 'Burn
Wood', 'Enge Buren' de 'Venga Boys' en
niet te vergeten 'De Band Zonder
Banaan'. Ook op theatergebied is er van
alles te beleven. Tijdens de maaltijd wor-
den de deelnemers aan liet festival b?
diend door 'Theaterobers' en daarna
waart toneelgroep 'Op de Geest' rond.

Pannenkoekenrit
De Vordense auto- en motorclub De
Graafschaprijders' houdt zondag 13 de
cember haar Pannenkoekenrit. Dit is een
puzzelrit voor iedereen door de winterse
omgeving van Vorden. De start en finish
zijn bij de Vordense Pan. Na afloop be
staat er de mogelijkheid pannenkoeken
te eten.

Veldtoertocht
VRTC 'De Achtkastelenrijders' houdt
zondag 13 december een veldtoertocht
over een aft tand van 45 kilometer. De or-
ganisatie verwacht, gezien het succes
van vorig jaar ook voor komende zondag
een groot aantal deelnemers. Vorig jaar
deden er maar liefst 900 mensen mee. De
start van de veldtoertocht is vanaf het
sportpark aan de Oude Zutphenseweg
11. Er is een parcours uitgezet in de om-
geving van Mossel, Wildenborch en
Lochem. Onderweg is een pauze ingelast
bij 'de Ruighenrode' aan de Lochem-
seweg.

Kerstmarkt Vorden
Zaterdag 19 december wordt in
Vorden de jaarlijkse kerstmarkt ge
houden rondom de NH Kerk. In de
ogen van veel bezoekers is dit de ge
zelligste kerstmarkt van de Achter-
hoek. Dit blijkt ook wel uit het aantal
bezoekers, want elk jaar lijkt het alsof
er weer meer mensen naar Vorden ko-
men. Een groot aantal plaatselijke on-
dernemers zal zich op zaterdag 19 de
cember aan het publiek presenteren.
Verder verlenen diverse plaatselijke
zangkoren, muziekverenigingen en
dansgroepen hun medewerking aan
dit evenement. Ook aan de jeugd is
gedacht. Evenals vorig jaar zijn er
weer leuke prijzen te winnen in het
kader van de Vordense Winterspelen.



te organisatiebureau

t.
Uw feestadviseur voor:

• personeelsfeestfes • tentfeesten (incl. vergunning)
•familiereünies • verenigingsfestiviteiten

themadagen • catering • thuis een feestje bouwen ...
• entertainment

Kortom als er wat doen is: eFFe bellen!

Fred Fransen

Stel uw gasten niet teleur,
bel de feestadviseur!

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

ClasCarage
specialist in autoruiten

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

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

RECHTSTREEBÉ AFHANDELING MET ALLE VERZEKERAARS

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Bouwen aan een onafhankelijke toekomst

Vissen met
m'n vrienden Eindelijk tijd

vóór elkaar

Waarschijnlijk bent u al bezig met uw financiële

toekomst. Bijvoorbeeld met een pensioen via uw

werkgever of via voorzieningen op eigen initiatief. Het

kan zijn dat u deze nog wilt aanvullen of dat u nog

niet alle fiscale mogelijkheden ten volle heeft benut.

In dat geval willen wij u graag attenderen op de

koopsom- en lijfrentepremiepolissen van Interpolis.

Die bieden u keus uit vier varianten om meer vermogen

op te bouwen. Met korte of langere looptijden. Met

gegarandeerde opbrengsten en op beleggingsbasis.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden

die Interpolis u kan bieden om te bouwen aan een

onafhankelijke toekomst? U bent altijd van harte

welkom bij de adviseur van uw Rabobank voor een

uitgebreide toelichting en

praktisch advies.

Bel voor een afspraak

0575 - 55 78 91-

Gemakkelijk geregeld bij Rabobank Graafschap-West
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Amandel Kerststol Magere Riblappen Kersisterren
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Ook dat iS Albert

m oiie/water B Mdstar aa rdappe
voo3,98 .i'̂ tT 2,

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Tel.: (0575) 46 12 05

Wegens onze gevorderde leeftijd
verkopen wij geen kerstbomen
meer.

Allen hartelijk dank voor die vele jaren.
Wij wensen u gezegende feestdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.

Fam. J. Peppelman
Kerkhoflaan 1 a, Vorden

Zondag 13 december:

witd/koud/warm en
nagerechtenbuffet

f32,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

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

Vrijdag 25 december Kerstmiddag:
koud~/warm- en nagerechtenbuffet f 49,50

Kerstavond:
buffet-dansant f 69.50

Zaterdag 26 december:
Kerst a la carte

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

warnsodds
Jnarmenkoor

brengt zondag 13 jĵ mber in de
Martinuskerft1A/a|nsveld een

m.||.v. blazers en |agwerk

Linda vanf|er Mee vle|gel
Merel SJIeepens mefzo-sopraan
Ludo Eijjcelkamp bariton
Paul E||elkamp ba|

Muzikfle leiding Dickl/an Heuvel

Aanvang 15.00 uur, kerk open 14,30 uur
entree f 12,50. donateurs en 65^ f 10,-

Kaartvoorverkoopadressen:
Boekhandel Hulshoff, Bonendaal 4 te Warnsveld

The Readshop, Dreiumme 55 te Warnsveld
de leden van het koor

CERTIFICAATHOUDER

VF

het oog

DRLJKKERU
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA

GI
ISO 9002

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 opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedf- glas in lood atelier
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

fff
Jansen & gal

autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHKN
(incl. terrein Revelhorst)
^ (0575) 5228 16

W
BDVAG

Bij inlevering van uw filmpje
van 24 of 36 opnames

gratis
min/poster

van 20x30 cm
tot en met 31 december.

Met vriendelijke groeljes,

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

Toneelvereniging TAO Wildenborch

UITVOERING
op vrijdag 11, zaterdag 12 en
vrijdag 18 december 1998

Gespeeld wordt het blijspel in dialect:

DERINGMEESTER
geschreven door 0. Schwartz en C. Mathern, uit het Duits ver-
taald door Henk Karstens.

De toegangsprijs bedraagt f 6,50 per persoon. Kinderen tot en
met 12 jaar betalen f 3,50. Alle avonden beginnen we om 20.00
uur precies. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Telefonische reservering vanaf maandag 7 december tussen
18.00 en 19.00 uur bij Fryda te Lindert, telefoon (0575) 55 67
26. Zorg dat u niet teleurgesteld wordt. Dus reserveer vooraf.
Toneelvereniging TAO Wildenborch mag het blijspel 'de Ring-
meester' opvoeren met speciale toestemming van het IBVA
'Holland' te Alkmaar.



O Kerstbakjes vanaf

O 2 Cyclamen

O 3 blokken oase's 4' GRATIS

O 2 Bos bloemen

12,95
9,95
4,95
9,95

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

'Omdat het verser is'
Zutphensmng IA - Telefoon (0575) 55 18 85

de echte roodstovers...

GIESER WILDERMAN
2 kilo

malse

SPERCIEBONEN
500 gram 298

heerlijke zoete

CLEMENTINES
20 stuks 598
blank

WITLOF
heel kilo slechts

£98
alle aanbiedingen zijn geldig van

woensdag 9 t/m zaterdag 12 december

Alvast een tip voor de komende
KERSTDAGEN.

Wij hebben voor U een staafje geitenkaas
gerold in spek.

Dit doet U vijf minuten in de oven of koe-
kenpan, iets laten smelten. Serveren op wat
gemengde salade en U heeft een feestelijk

voorafje voor een van de
KERSTDAGEN.

Tevens hebben wij voor U enkele kaas-spe-
cialiteiten, feestelijke kaasjes voor de feest-

ten... !!!

'n Lekker
kerstpakketje van

Keiirslager

shoarmapakket
500 gr. shoarmavlees, 5 broodjes en

150 gr. saus, samen voor

beef Mozzarella,
100 gr.

achterham,
100 gr.

gebraden kipfilet,
100 gr.

v~—

325 kalkoenschnitzels,
100 gr.

ham-preisalade,

269 700 gr.
karbonade
elke 4e GRATIS

259 colmar gehakt,
100 gr.

1
*

75

VlogmanKeurslager

Zutphcnseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Pleinfestijn in kerstsfeer

met medewerking van
Bakkerij Berendsen
uw o\'\ebo\\ene>pec\a\\et.
oliebollen
f 0,95 per stuk

10 voor T

vrijdag 11 december
van 9.00 tot 22.00 uur

zaterdag 12 december
van 9.00 tot 17.00 uur

**£*+*> A "t-X> IJX/ P0» ^J
C \U» *• U ^ ii DE GROEN EN DOEN WINKEL t

O** «/^KÖOP
Stationsweg 16«Vorden * Tel. (0575) 55 15 83

.^
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STOP!
CONTACTDOOS
3-VOUDIGE TAFELCONTACTDOOS
• m*t randurd*

13 december koopzondag

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

maak nu een afspraak met uw fotograaf!

Zondag 13 december open dag
Studio 150 m2 met diverse mogelijkheden.

P.S. Telefonisch reserveren

Fotostudio

Spalstraat 10, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 23 86

cafe-restaurant
partycentrum

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

Ook dit jaar serveren wij op Eerste Kerstdag
een grandioos

Kerstbuffet
Heerlijk genieten van een keur aan gerechten in een

sfeervolle kerstambiance
voor f 59,50 p.p.

Vanaf 17.00 uur kunt u terecht voor een aperitief
om 18.00 uur beginnen wij met het kerstbuffet.

U bent van harte welkom maar wel reserveren,
dan zetten wij een mooie tafel voor u klaar.
Voor info en reservering tel. (0575) 46 12 12

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

Kom naar de kerstmarkt in Hengelo (Gld.)

4 4

(MECHANISCHE RODEOSTIER)

ZONDAG 13 DECEMBER A.S. OP ONZE
KERSTMARKT BIJ DE LANDELIJKE
RIJVERENIGING HENGELO-GLD

Deelname:
Van 11.00 uur tot 11.30 uur : gratis
Van 12.00 uur tot 16.30 uur : kompetitie*
Van 16.30 uur tot 17.00 uur : gratis

Deelname voor eigen risico.

Kosten, per keer
in de leeftijdscategorie vanaf 16 jaar

vanaf 11 jaar tot 16 jaar
tot 1 1 jaar

fl. 2,50
fl.1,00
gratis deelname

Prijzen:
fl. 50,- in de leeftijdscategorie vanaf 16 jaar
fl. 25,- in de leeftijdscategorie van 11 jaar tot 16 jaar

* Degene die in zljnfhaar categorie het langst op "De bolle van Hengelo"
bluft zitten heeft gewonnen en ontvangt één van bovenstaande prijzen.

PRIJSUITREIKING: OM 17.00 UUR BIJ DE KRAAM
VAN DE LANDELIJKE RIJVERENIGING HENGELO-GLD

LET O PI IN ONZE KRAAM OP DE KERSTMARKT TEVENS VERKOOP VAN:
• Met de hand, op natuurlijke basis, gemaakte decoratieartikelen ter verhoging van de (kerst)sfeer in uw woonfwerk-omgeving



m^r ff* , m M m • •Koffie met gebak staan voor n klaar

Behang
Verf
Gordijnstof
Tapijt
Vloervinyl
Marmoleum
Laminaat
Parket
Binnen-
zonwering
Schilderwerk
Behangwerk
Stoffeerwerk

xaecos

HOMEHARM&N
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

Al onze producten
zijn onder één dak te

combineren.

Ons 'metamorfose-
team' kan alle

werkzaamheden voor
u uitvoeren.

Doordat deze werk-
zaamheden door één

team worden uitge-
voerd, zit u er altijd

weer snel gezellig bij.

Bovendien ontvangt u
bij elke 'metamortese-
in richting' van on™ en

garantiecertificaat
voor optimale
tevredenheid.inhe

Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u
een gratis kleurenwaaier.

Volop
parkeergelegenheid

Proefde sfeer van weleer
Een steeds wisselende collectie van glas,

aardewerk, antiek en curiosa
Maar ook nostalgisch speelgoed

(blik & hout)

17
Kerkstraat 17

Hengelo (Gld.)
{0575} 46 50 17

Trefpunt • Clubcafé van
r, voetbalvereniging PAX • Zaal

Wolbrink
Voor al uw:

Feesten tot 250 personen
Koude en warme buffetten
Gezelligheid in bar en zaal

Voor de kerst diverse salades
Vroetijdig bestellen om teleurstelling te voorkomen.

Bestellingen tot woensdag 23 december.
Afhalen Kerstavond tot 18.00 uur.

Alle dagen van het jaar
staan wij voor u klaar.

Bleekstraat 3 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 40

in een modern zinken vaas

Gezellig voor binnen en buiten

B L O E M E N V E R K O O P K A S

7.95

Kerkstraat 5a
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 73

• • ̂ r-m' -**- -•»- ̂ ^^ -^^^ -m- -^t^ _•-. -•_ * _m. ^^_^ '̂ to^P^ ^^^ ^^

wenst iedereen Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1999

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 35

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69

DEL^SPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo (Gld.)
telefoon (0575) 46 14 84

Lubérs t?
wonen ff »lapen LUBBÉRS

Raadhuisstraat 45 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 46 00

DE HENGELOSE MEUBELZAKEN: RUIM 8000M WOONPLEZIER



Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67

H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Verzorging financiële administratie
midden- en kleinbedrijf

alsmede agrarische sector
Mineralenadministratie

Loonadministratie
Samenstellen jaarstukken en

tussentijdse rapportage
Verzorging alle belastingzaken

Deskundige adviezen
Bedrijfsbegeleiding

Aangesloten bij:
Fiscount Adviesgroep / Ned. College van Belastingadviseurs

Federatie Adviserende Beroepen

V.O.F. klompenfabriek

Annex Museum

Heeft de beste kwaliteit
en zeer goede service
en messcherpe prezen

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

• klompen al vanaf f 12,50
orthopedisch voetbed

• klompschoenen
• laarzen
• werkschoenen
• werkkleding + pantoffels

't Past als bast, eigen fabricage

Actiemaand december:
• bontlaarzen vanaf f 42,50
• thermolaarzen, C/e échte

eenmalig f 140,-
uw laarzenspeciallst

Kom, kijk en overtuig uzelf. Goede koop en niet duur.
U bent van harte welkom
Uilenesterstraat 10a • Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 b.g.g. (0575) 46 25 48

Drugslaboratorium
opgerold in Vorden
De Regionale Politie Drente heeft vorige
week dinsdag een drugslaboratorium op-
gerold op de grens van Vorden en
Ruurlo. Dit nieuws maakte dagblad De
Gelderlander afgelopen zaterdag be-
kend. In dit pand werd er op grote schaal
amfetamine gemaakt voor de produktie
van de pepdrug speed. Bij de inval werd
de 41-jarige bewoner van het pand gear-

^resteerd.
Volgens het bericht in de Gelderlander
kwam de politie het drugslaboratorium
op het spooor na een woningbrand in
Drente. De politie vermoedde dat het
hier ging om brandstichting en ging
daarom de gangen van de laatste bewo-
ner na. Op deze manier kwam de politie
terecht bij de 41-jarige man die een vrij-
staand pand nabij het landgoed De
Wiersse had gehuurd. Bij de inval kreeg
de Regionale Politie Drente assistentie
van twee medewerkers van de politie van
het district Achterhoek.

f en gratis fles wijn
Wie ons door middel van een kaartje feliciteert met
ons 4-jarig bestaan, ontvangt een gratis fles rode of
witte Sanvito wijn.
Kaarten kunnen naar onderstaand adres worden
gestuurd en dienen voor vrijdag 18 december bij ons
binnen te zijn. Vanaf 22 december tot en met 24
december ligt er dan een lekkere fles Sanvito voor u
klaar in onze zaak.

Tijdens de hele ux.
december zijn op dinsdag
alle schotels f 15,- met uit-
zondering vcin nr. 71 en op
woensdag a//e pizza s voor

l 12,50 met uitzondering
van nr. l 7

Zutphenseweg l
7251 DG Vorden

Tel. (0575) 55 42 22 J
t _*—JinJ

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Inciustrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ie weet
^^•^^^^•^^^^^••^^^•î M^^BH^^^HHB^^^^^^H^^^BV • ; • :

welkebank

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdehkershedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

zich binnenkort gaat vestigen in

kantoorvilla
'CELEBES'
te Lochem

maakt kans op een spaarrekening
met een beginsaldo van

ƒ50,
Uit de goede inzendingen zal

notaris Mr. W.A. van Hoff
10 winnaars

trekken.
In de eerste week van januari 1999

zullen de winnaars in dit blad
worden bekend gemaakt.

Uw oplossingen zien wij gaarne
tegemoet voor 24 dec. a.s.

Inzenden naar:

Ü

iNCIËLE PLANNING

Kantoorvilla 'Celebes'
Nieuwstad 44

7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 300
Fax 0573-255 381
deregt@deregt.nl

Mr. drs. B.H.J. de Regt
L.J. Koetsier

Gecertificeerd Financieel Planners

Verschijning Contact
rond de feestdagen
Weekblad Contact zal eind december
gewoon wekelijks blijven verschijnen.
Voor de edities Vorden en Ruurlo gel-
den in week 52 en 53 de normale in-
levertijden voor kopy en advertenties.

De redactie

^ f o f

DeWonerij in Ruurlo; daar vindt u

alles wat mogelijk is op het gebied van

vloerbekleding en raamdecoratie tot in

detail. Grenzen in design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collectie.

Tot ziens bij DeWonerij,

Hartje Achterhoek.

net

_ DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel. : 0 5 7 3 45 12 39



De Verbouwing
In verband met de verbouwing van ons kantoor

aan de Raadhuisstraat l in Vorden zijn wij op

vrijdag 11 december 1998 om 16.00 uur gesloten.

Vanaf maandag 14 december 1998 zijn wij u

graag van dienst in het tijdelijke kantoor op het

parkeerterrein achter de bank.

De geldautomaat zal op vrijdag 11 december

a.s. naar het tijdelijke kantoor worden verplaatst.

ABN AMRO Debank
Raadhuisstraat l, Vorden, telefoon^)575) 55 18 86

Schoonheidssalon Harma
'een vertrouwd adres in een ongedwongen sfeer'

Openingsaanbieding
standaéfd schoöhheidsbehandelingen

worcJen in de maand december
afgesloten met een

gratis feest make-up & presentje

Schoonheidlsèlon Harma Duyn -Teunissen
Ina Boudier Bakkëriaan 49 • 7207 KX Zutphen

Telefoon (0575) 57 28 89

Feestmaand-tip:

verwen ook eens een ander
met een geschenkbon

Informatie^
bijeenkomst over
biologische landbouw

Donderdag
10 december
aanvang 20.OO uur
Hotel Bakker

Deze avond is bedoeld voor leden van
GLTO en AJK maar ook andere geïnteres-
seerden zijn^^i harte welkom.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een
complete collectie

kaarten van diverse
leveranciers o.a.

HUWELIJK
JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

het kussen dat nek- en
hoofdpijn helpt voorkomen!

ri n Interieuradviseur

gieter s e
De "Y;oonwinkel" van Warnsveld

Rijksstraaiweg 39 7231 AB Wamsveld Tel. (0575) 525132

INGEZONDEN MEDEDELING
HUI II N Vi:R/\NI\V()OKI)|N(, VAN Dl KI DACTIi:

Wie betaalt het zwakke
Bestuur van Vorden?
Springlevend zijn nog de bezwaren van
de bewoners tegen de illegale speeltoe-
stellen voor de deuren van het bejaar-
dencomplex aan de Vunderinkhof. Maar
toch zal weer geld geleend gaan worden
voor de aanschaf van peperdure speeltoe-
stellen ten behoeve van het zwembad in
Vorden. Gemeentebestuur, het geld daar-
voor ligt in de Vunderinkhof, U hoeft het
alleen maar te verplaatsen. Dat is voorde-
liger voor U maar ook voor de burgers
van Vorden.

H. Stokkink, Vunderinkhof 21
Vorden

W. e l r e n n e n
Paul Wolbrink, lid van RTV Vierakker/
Wichmond is zoekende naar de juiste
vorm. Een seizoenopening in Harderwijk
leverde hem een tweede plaats op in het
regiokampioenschap. Deze vorm kon hij
helaas door ziekte niet vasthouden.
Momenteel strijdt Wolbrink rond de 20e
plaats. In Eerde werd hij dan ook 22e. Hij
gaat even gas terugnemen en rijdt zon-
dag in Vorden de veldtoertocht
Martin Weijers, de cyclosportieve uit
Hengelo (Gld.), behaalde een kanppe vijfe
plaats in Eerde op een besneeuwd par-
cours. Winnaar werd Freyters. Ook Rudi
Peters stond in Eerde aan de start. Hij
werd in zijn categorie veteranen netjes
achtste. Piet Burgers werd hier eerste.
Deze wedstrijd stond in het teken van ve-
le valpartijen. Door de invallende dooi
en de bevroren grond ontstonden op het
parcours diverse supergladde passages.

V o e t b a l

PROGRAMMA VORDEN
Vorden Dl-Brummen Dl; Brummen
D3-Vorden D2; WHCZ F2-Vorden El;
Eefde El-Vorden E2; Erica E2-Vorden E3;
Vorden Fl-Be Quick F2; Vorden F2-
Voorst Fl; Vorden F3-Warnsveldse Boy
F5; Vorden F4-Diepenveen E4; Vorden
E5-Teuge E2.
Vorden Al-Gazelle Nieuwland Al; Socii
BI-Vorden BI; Vorden Cl-Harfsen C2.
Vorden 1-Loenermark 1; Grol 4-Vorden
2; Eerbeekse Boys 4-Vorden 3; Vorden
4-Klein Dochteren 2; AZC 5-Vorden 5;
Vorden 6-Be Quick 7.

PROGRAMMA RATTI
Ratti 5 vrij. Ratti Bl-Gorssel BI; Ratti Cl-
PaxC2.
Ratti 1-KSH 2; Be Quick 6-Ratti 2; Erica
'76-Ratti 3; Ratti 4-Dierense Boys 6; Ratti
dames l-Kleine Dochteren 2.

Z a a l v e t b a l

GROL - VELOCITAS 4-6
Vrijdagavond speelde Velocitas in Groen-
lo een zeer slechte wedstrijd. Dennis
Wentink scoorde binnen 20 seconden.
Samen met Jeroen Tijssen speelde hij
met een l-2tje de verdediging uit en
scoorde. Velocitas leek helemaal op ro-
zen te zitten toen weer Wentink scoorde
na een solo. Vlak voor strafschopgebied
stak hij de bal op de punt en verraste zo
de keeper. Daarna leek Velocitas het wel
goed te vinden, het team verslapte en
kwam eigenlijk niet meer lekker in de
wedstrijd. Grol nam het initiatief en
kwam snel langszij. Eerst was er een af-
standsschot dat voor Gerrit Wenneker
onhoudbaar was en vlak daarop werd
een fout in de achterhoede afgestraft.
Net voor rust nam Velocitas weer de lei-
ding. Ronald de Beus dook goed de ruim-
te in, de pass werd op maat gegeven en
het schot was schitterend. De bal ver-
dween bij de tweede paal achter de kee-
per keihard in de bovenhoek.
De tweede helft leek Velocitas de inzin-
king teboven. Dick Smit zorgde voor de
2-4. Maar ook nu was het zo weer gelijk.
Doordat Velocitas collectief faalde tij-
dens het verdedigen, kwam Grol snel op
4-4. Na de gelijkmaker zakte het wed-
strijdniveau naar een bedenkelijk peil.
Ook de scheidsrechter ging hier in mee.
Door veel onduidelijke beslissingen raak-
ten beide ploegen behoorlijk geïrriteerd.
Een speler van Grol kon zich niet beheer-
sen en kon 2 minuten gaan zitten.
Velocitas kon deze meertalsituatie niet
uitbuiten. Vijf minuten voor tijd scoorde
Jeroen Tijssen de 4-5. Hij kwam van ach-
teruit op waarna Ronald de Beus de bal
breed tikte. Het werd dit keer geen hard
schot maar de bal werd met de binnen-
kant door de benen van de keeper ge
speeld. Grol ging nu vol op de aanval spe-
len maar het lukte ze niet meer om te
scoren. Rob Enzerink scoorde nog wel
een keer. Nadat Velocitas viermaal een

kans voor open doel had laten liggen
scoorde Enzerink dus wel 4-6 wat tevens
de eindstand was.
Aanstaande vrijdag speelt Velocitas thuis
in sporthal't Jebbink.

B r i d g e n

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen van 30 november.
Groep A: 1. Bergman/Walter Kilian 61.3%;
2. en 3. Busscher/Graaskamp en echtpaar
Wullink 57.7%.
Groep B: 1. Ambtman/Vruggink 65.8%; 2.
Eyerkamp/Kamperman 59.7%; 3. echt-
paar Koekoek 55%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 2 december.
Groep A: echtpaar Führi Snethlage
62.8%; 2. Den Elzen/Gerichhausen 60.8%;
3. Van Asselt/Vruggink 58.7%.

Groep B: 1. Hooyveld/van Leuvensteijn
Breukink 65.1%; 2. echtpaar Speulman
63.5%; 3. Dam/Vredenberg 55.2%.

SNEL EN VOORDELIG:

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

Vraag vrijblijvend prijs

10
Ff|rï
VGI!

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (OS76) 661010 - FAX [0676) 661088
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 725O AA
BBS 554040 - E m.il: inlo«WMV*ra.nl - ISDN SS 1329



Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVER8
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
SHERIVAN,S

DUBBEL LIKEUR
50CL VAN 2495

VOOR 2095

öT"
U

AMARfTTO
DISARONNO

70CL VAM 2595
VOOR 2295
+ 5 ROCKS

fLORIJN
JENEVER

L7RVAN2195
VOOR 1995

l '°^(l1 n]f \hvrR

FLORIJN
VIEUX

LTR VAN 2295
VOOR 1995

SONNEMA
BEERENBURG

LTR VAN 2395
VOOR 2095
+ 5 ROCKS^

B K K K N B L B G

GLEN TALLOCH
WHISKY

LTR VAN 2995
VOOR 2695

VINK 30%
BORREL VIEUX
LTR VAN 1795

VOOR 7595

DE VINK

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

MSARONNO!
AMARIETTO

Slijterij
Wilbert
Dorpsstraat

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

MARTINI
BIANCO/ROSSO
LTR VAN 1125

VOOR 995

HAKT1N!
>•

[Aanbiedingen geldig tot en met 19 december 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

-
n Ws verkoper in



Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 52

Eigen merk jonge jenever

Eigen merk CB

Eigen merk appelkorn

|| v.o.f.

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

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

***& Tonny Jufriëris
J 3J> <" AUTOSCHADE

" STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP l, 7261 AH RUURLO TEL/FAX (0573) 45 11 61

Koopzondag
13 december

nieuw nieuw nieuw nieuw
FD Trinitron - DVD
Dolby digitaal - CDR - minidisk
toekomst?
Welnee, nu al volop aanwezig,
kom luisteren en zien.

INTERNET
Internet langzaam? Niet bereikbaar tijdens het inter-
netten? Torenhoge telefoonrekeningen?
Nu internetten via uw kabelbedrijf! Veel sneller, geen
belkosten en uw telefoon is normaal bereikbaar!
Kom kijken naar een demonstratie.

TEFAL GOURMET
Met de feestdagen gezellig gourmetten met de hele
familie. Kom kijken naar het assortiment van TEFAL
en eet meteen een hapje mee!

AREIMDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.)
TEL (0575) 46 25 11, FAX (0575) 46 30 89

Tijdens de koopavond op alle cd's 70% korting

De nieuwe "H-end
van Nissan:

elektrische ramen, lederen stuurwiel,
chromen accenten, ABS, airco, twee airbags,

centrale portiervergrendeling met
afstandbedieniiî

Nu bij ons: de Nissan Primera Irend
met ƒ 2.600,- voordeel.

De Nissan Primera is zonder twijfel

de compleetste auto in z'n klasse.

Zou er nog enige twijfel over bestaan

dan maakt de nieuwe Trend van

Nissan daar definitief een eind aan.

Met een heel scala aan extra's laat de

Nissan Primera Trend namelijk aan

zowel comfort als veiligheidsvoor-

zieningen helemaal niets te wensen

over. En je herkent hem direct aan z'n

chique uitstraling. Al met al is de

Nissan Primera Trend 4- of 5-deurs of

Estate, de voordeligste manier om

veiligheid en comfort te combineren.

Kom gauw bij ons langs in de show-

room dan vertellen wij u graag meer

over de vele aantrekkelijke kanten van

Nissan rijden.

NISSAN

Think about it.

Er is al een Primera Trend vanaf / 40.395,-. Consumentenadviesprijs inclusief BTW en B PM exclusief
verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. U least al een Primera vanaf / 885,- (excl. BTW) via Nissan Lease

op basis van 60 maanden/20.000 km per jaar (full operational lease). Wijzigingen voorbehouden

AUTOBEDRIJF DOETINCHEM Plakhorstweg 14, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
HENGELO G. Hummetoseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurïo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

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

De schilder
geeft weer een

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

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

De schilder. De beste vriend van \c huis.
' Oc/r premie geldt vaar purtiiuliercn bij een opdnulil vm> iniiiiiiinnl tint in i i i i i l i iyrn r n i i f u i i n vooi wmiiilrn.

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

ERKEND SCHILDER-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

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



Grote kranen plaatsen
rioolbergbezinkbassin

Met twee imposant grote mobiele
kranen is vorige week woensdag een
rioolbergbezinkbassin geplaatst op
de hoek van de Zutphenseweg en de
Mispelkampdijk. Het bassin wordt
straks gebruikt voor het bergen en
bezinken van overstortwater uit de
riolering tijdens hevige regenbuien.
De twee kranen werden ingezet zijn
de op één na grootste mobiele kra-
nen van Nederland.

In de bebouwde kom van Vorden wordt
vuilwater en regenwater afgevoerd via de
riolering in de straat. Bij extreme buien
is het riool niet in staat alle water te ver-
werken en wordt het overtollige water
door middel van overstorten direct op
het oppervlaktewater gestort. De ge
meente Vorden heeft in totaal elf van de
ze zogenoemde overstorten. De water-
schappen in Nederland zijn van mening
dat er geprobeerd moet worden zo min
mogelijk verontreinigd water op het op-
pervlaktewater te lozen. Steeds meer

overstorten zullen dan ook vervangen
worden door rioolbergbezinkbassins. De
twee bestaande overstorten aan de
Mispelkampdijk en de Zutphenseweg
worden als gevolg hiervan opgeheven. Bij
hevige regenval stort het vervuilde riool-
water in dit gebied straks over in het
woensdag geplaatste bergbezinkbassin,
waarin de vervuiling tot bezinking kan
komen. Het water wordt op deze manier
eerst gereinigd alsvorens het in het op-
pervlaktewater terecht komt.

Het bergbezinkbassin is 25 meter lang, 7
meter breed, 3 meter hoog en heeft een
gewicht van 455 ta^Als alle werkzaam-
heden Volgens scMKa verlopen kan het
bassin nog voor de kerst in gebruik wor-
den genomen. Het bassin is overigens
niet bedoeld voor het overtollige water
van Het Joostink. Deze nieuwbouwwijk
krijgt een geschei^fc rioolstelsel. De vij-
ver in het midden ^m het nieuwbouw-
plan zorgt voor de berging van regenwa-
ter.

E N D A
DECEMBER
ledere dag:

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

9 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
9 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink

12 Klein Axen: pottenbakken
13 Midwinterwandeling in de Wilden-

borch
14 Dorpscentrum: Bridgeclub Vorden
16 De Wehme: Welfare kerkcontactmid-

dag
16 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
16 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
16 NBvP: Kerstviering
16 HVG Wichmond: Kerstviering met

ouderen
17 HVG Wildenborch: Kerstfeest
17 PCOB: Kerstliturgie
17 Dorpscentrum: Bejaardenkring, kerst
18 t/m 20 Expositie PKV in de Herberg
19 Kerstmarkt in het centrum van Vorden
21 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
21 HVG Dorp: viering Kerstfeest
21 Damesclub Medler: Kerstviering
22 NCVB Vorden: Kerstviering
22 HVG Linde: Kerstviering
22 Bejaardensoos Kranenburg:

Kerstmiddag
23 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
23 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
28 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
30 ANBO: klootschieten bij 't Olde Lettink
30 Dorpscentrum: Bridgeclub BZR Vorden
31 Excursie oudej aarswandeling bij kas-

teel Hackfort

Volleybal
DASH 2 - DASH 3 3-1
Afgelopen zaterdag speelden de eerste
twee teams van de dames van Dash op-
nieuw tegen elkaar. Nog niet zolang gele
den hebben ze ook tegen elkaar gespeeld
maar aangezien de Bond bang was voor
competitievervalsing, moesten beide
wedstrijden (uit en thuis) in de eerste
helft van de competitie gespeeld worden.
Wederom waren de dames van het twee
de team te sterk voor het eerste.
De eerste en tweede set gingen redelijk
makkelijk naar het tweede team. De da-
mes van het eerste begonnen gespannen
en konden door de moeilijke opslag van
het tweede de pass niet geheel onder
controle krijgen waardoor er geen goede
aanval tot stand kon komen. Deze sets
eindigden met respectievelijk 15-5 en
15-8.
In de derde set kwamen de mensen van
het eerste beter in hun spel. Hierdoor
werd het tweede overdonderd en konden
ze de set niet winnend afsluiten. Deze set
ging naar het eerste met 7-15. De vierde
set had Dash 2 weer alles onder controle
en wonnen ze met 15-6. Hiermee houdt
Dash 2 de eerste plek in de competitie.
Deze wedstrijd had een bijzonder tintje
omdat Evelien het tweede tijdelijk gaat
verlaten om te bevallen van een tweede
kindje. Dit was voorlopig haar afscheids-
wedstrijd maar volgend seizoen is ze te
rug. Tevens werd de trainer van Dash 2
Gerrit Limpers verrast met een gedicht
van de Sint waarin hij werd uitgeroepen
tot 'Klaas van het Jaar'. Een pluim voor
het aanwezige publiek dat ruim was op-
gekomen om de dames van beide teams
aan te moedigen.

UITSLAGEN
Dames: Dash 2-Dash l 3-1; Tornado
l-Dash 6 3-0; Access/BVC 5-Dash 7 3-0;
SVHarfsen 2-Dash 5 10-12. Meisjes: Re
flexAl-DashA10-3.

PROGRAMMA
Heren: Dash l-Reflex 3; Halley 3-Dash 2;
VW 2-Dash 3; Dash 4-Vios Eefde 2.
Dames: Dash I-Dynamo Tubbergen 1;
Wevoc l-Dash 2; Dash 3-Morvo '76 1;
Dash 4-SC Gorssel 1; Sparta 4-Dash 6;
Harfsen 4-Dash 7.
Meisjes: Dash Al-DES Al; WSV B2-Dash

BI; Harfsen Cl-Dash Cl; Harfse-
Dash C2.
Jongens: Dash C3-RWTornax Cl.

Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor geeft woens-
dagavond 16 december een kerstconcert
in de Antoniuskerk in Kranenburg. Aan
dit concert werkt verder het Gemengd
koor Montferland mee. Beide koren
staan onder leiding van dirigent Bert
Nijhof. De toegang is gratis.

Biej ons
in d'n Achterhoek
't Is allange gin geheim meer veur de meesten van ons dat t'r in 't buutn gebied
nogal wat veranderingen op stapel staot. Grote lapn grond met boerderi'jen d'r
op zolt in de naoste toekoms opekoch wodn deur Natuurmonumenten. Grote
lapn grond waor 't roet straks de kans weer krig umme baas te wodn op 't land.
A'k daor altied boer was ewes zol mien de groezel oaver de rugge trekn. Maor te
genholn ko'j 't neet, met geld is alles te koop. Ok at t'r een heeln hoop mot we
an umme ow zin te kriegen.
In de gezondheidszorge schient t'r altied geldgebrek te wean maor as 't umme
natuur(monumenten) geet schient t'r van dat grei zat veurhanden te wean.
Maor goed, de boem die veur dat doel de grond vekoopt doet 't nog deels uut ei-
gen wille.

Iets anders is 't met de varkensboern. die kont nog wel effen tegenspatteln ma-
or at de prieze neet gauw antrekt zolt die van armoe wel motn uutscheien.'of
ze wilt of neet. Twee drieduuzend gulden in de wekke d'r biej lapn ko'j wel een
hotjen doen maor een keer is de soep op. En van een leag bord kan gin mense
etn. Die plaatsen wod dus oaver neet al te lange tied ok opekoch deur luu met
een dikke pottemenee uut 't westen. Dat wod dan een recreatieboerderi'je met
een peerd en een schaop. Met coniferen um 't huus inplaatse van een mei-
doornhegge. Wn grote raams in 't achterhuus in plaatse van een echter- of stal-
deure.

Natuurlijk zolt t'r wat oaverschakeln op kippen of wat anders. Maor met kip-
pen hoeft ze ok neet te beginnen want daor de room ok zo af. Neet zo wiet l! l? t
de buurte begint <^ne m :̂-en hok veur yü.ÜOO kippen. Zonder dat de markt
veur de eier groter wod.^Pb wat mot t'r gebeurn?. De kleintjes an de kant, we
gewerkt deur de groten. Zo he'w straks meschien nog een stuk of tiene agrari-
sche bedrieven umme ons hen waor allene nog plaatse is veur harde zakelijk-
heid en allene nog oaver geld wod epraot. Maor daor is gin mense die dat te
genhold, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Eerste lustrum galerie Agnes Raben:

Zondag 13 december opening
van jubileumtentoonstelling
Ter gelegenheid van het eerste lus-
trum van galerie Agnes Raben in
Vorden exposeren van 13 december
1998 tot en met 24 januari 1999 in to-
taal twaalf kunstenaars uit verschil-
lende landen en verschillende kunst-
richtingen. Van ieder wordt een ze-
vental werken geëxposeerd, waarvan
één geïnspireerd op het thema licht*.

De feestelijke opening is zondagmiddag
13 december. Het duo Arnold Slaghek (gi-
taar en zang) en Hans Heutinck (gitaar)
zal deze middag opluisteren met mu-
ziek. Naast de gebruikelijke openingstij-
den is de galerie ook open op Tweede
Kerstdag. Eerste Kerstdag en Nieuwjaars-
dag is de galerie gesloten.
André Ernst uit Doetinchem exposeert
bij Galerie Agnes Roben met werken op
papier, doek en paneel. Hij maakt onder
meer gebruik van zeer ongebruikelijke
materialen zoals teer, lijm, drukinkt, en
krijt. Verder zijn er werken te zien van
Anne Glynn uit Ierland. Zij exposeert
kleine plastieken van papier. Haar uit-
beelding van mensen en dieren verwij-
zen naar een oude cultuur. De lichamen
bouwt zij laagsgewijs op met strookjes
handgescherpt papier.
Annet van 't Wout uit Dieren exposeert
plastieken van papier. In een eigen tech-
niek met papier als basismateriaal. Zij
plaatst haar figuren meestal in een be
paalde omgeving of situatie waardoor de
emotie benadrukt of versterkt wordt.

Bram van Gelderen uit Apeldoorn is zich

pas de afgelopen jaren gaan bezig hou-
den met het ontwerpen van joodse cere
moniële gebruiksvoorwerpen in heden-
daagse vormgeving. Hierbij moet men
denken aan Sjabbatkandelaars, kande
laars voor Chanoeka en zout- en krui-
denbusjes. Onlangs werd een ontwerp
van hem genomineerd voor een exposi-
tie in Chicago.

Marielle van der Schrier uit Utrecht en
Nicoline Reinders uit Deventer werken
samen onder de naam 'The Coloured
Motion'. Nicoline Reinders maakt de ma-
terialen en Marielle de hoeden. Hill
Metselaar uit Groningen exposeert met
sieraden en objecten. Veel van haar ont-
werpen balanceren op de grens van
draagbaar en niet draagbaar.

Hugo Pasman uit Zutphen heeft zich toe
gelegd op goaches en olieverfschilderij-
en. De werken van hem zijn onder meer
geinspireerd op de ruimten in de kerk
van Chapaize en de Kathedraal van
Tournus in Frankrijk. Karin Kortenhorst
uit Utrecht toon draagbare sieraden ge
maakt van verguld of verzilverd mes-
singdraad.
Olbram Zoubek uit Tsjechiee exposeert
wandreliefs van cement. Van hem zijn re
liefs van cement, papier en tin te zien.
Vladimir Komarek uit Tsjechië komt met
stille, mysterieuze etsen. Van Walter
Kinings en Wlly Heyer, beiden uit
Duitsland, is momenteel nog niet be
kend met welke werken zij in Vorden ex-
poseren. , ,



Lich+feest
Steek uw licht op bij de kerstshow van Tuincentrum Vorden
en profiteer van feestelijke aanbiedingen.

Sfeervolle hangen-
de fles met tnee-
\\cr\thouder
van 10,95
voor.

Fraaie grote
kaars
20 cm hoog
van 0,95
voor:

RUURLO

Windlicht op voet. maar liefst A-O cm hoog.
~~ alle mogelijkheden om er \ete> m
van te maken. Van f 55,00 voor:

^ V .

Tip:
houdt uw auto schoon,

laat uw kerstboom inpak-
ken!

Zondag 13 december
van 10.00 t/m 17.00 uur

geopend

Wildpaté met cranberrysaus
***

Wüdbouillon met bospaddestoelen
***

Hazenbout gesmpord in oude jenever en
appel met stoofpeertjes

***

Ruurtoseweg 65a - Vorden
Telefoon (0575) 55 36 71

Luchtige bavarois met hazelnoot

U kunt deze menu's bestellen voor 24, 25, 26 en 27 december.
Uw traiteurbestelling dient uiterlijk 21 december

in ons bezit te zijn.

Vïeesschotel a ƒ15,25 p.p. (vanaf 4 pers.)
Vislcihotel a ƒ 18,50 p;p^ (vanaf 4 pers.)

42*50
Ie & 2e Kerstdag en zondag 27 december

van 11.00 - 14.00 pir kunt u onbeperkt gerfeten
van een rijkelijk gepresenteerde kerstbmnlÉu

Internet: wwwavenarius.nl

Dorpsstraat 2 > Ruurlo :* M. (0673) 45 Ü 22

met het
op uw toekomst
partners in
pensioenen,
hypotheken

employee-
benefits Uf&Jk ""''«S»*ü

mmC**. ::;?*««*r»*a*|p«Mr~""*mmm immm
1SSSS?^jnm

FINANCIËLE PLANNING

Kantoorvilla 'Celebes'
Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 300
Fax 0573-255 381

Mr. drs. B.H.J. de Regt
L.J. Koetsier

Gecertificeerd Financieel Planners

Kerkstraat 3 Vorden (0575) 55 15 19

Restaurant DE ROTONDE
Stel zélf uw drie-gangen kerstmenu samen

KERSTMENU 69,50
Kies uit 8 voorgerechten, 11 hoofdgerechten

en 6 nagerechten uw eigen favoriete kerstdiner.

Ook kindermenu's. Reserveert u tijdig?

Eerste en Tweede Kerstdag geopend.

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

UU

uu

MOSMAN
GROENSPECIALIST

zeer mooie kwaliteit
van eigen kwekerij
groene kerstboom
blauwe Servische spar
Korea-spar
Nordman den

gezaagd • wortel • kluit • pot

Alle kopers van een kerstboom mogen gratis
kerstgroen uitzoeken zoals hulst, coniferen-
groen, skimmea enz. zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.0O uur.
Kervelseweg 23 (zijstraat Rondweg)
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 462619

diverse partijen
sierbestrating

en tuinhout

SPECIALE PRIJS

Ruurloseweg 45 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 17

WARENHUIS JANSEN-SMID

Ook voor al uw
haarden, kachels
en toebehoren.

Al meer dan 75 jaar
een begrip in Hengelo (Gld.)

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

hendrik kettioft

Deze winter
hebben wij
tijd voor uw
pallettransport
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• gesloten wagen
• 12 normale of

15 euro pallets
• laadklep en pompwagen
• 10.300 kg laadvermogen
• nationaal en

internationaal

vaste planten en transport

hendrik keiholt
Regelinklaan 1
7255 DA Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 55
Fax (0575) 46 39 03
Mobiel 06 53 20 02 09
Privé (0314) 62 41 66



Informatiebijeenkomst voor agrariërs bij Hotel Bakker: 14 december vuurwerkdemonstratie in Vorden:

Biologische landbouw in de lift
Biologische landbouw: een perspec-
tief voor bedrijven in onze streek?
Onder deze titel heeft er op donder-
dagavond 10 december een informa-
tiebijeenkomst plaats bij Hotel Bak-
ker hl Vorden. De avond is een initia-
tief van GLTO Vorden-Warnsveld-
Zutphen, AJK Warnsveld, AJK Vorden
en GLTO, GAJK en GMF. De informa-
tiebijeenkomst is bedoeld voor de le-
den van de GLTO en AJK maar ook an-
dere geïnteresseerden zijn van harte
welkom.

De markt voor biologisch geproduceerde
produkten groeit sterk. Steeds meer con-
sumenten zijn bereid iets meer te beta-
len voor produkten welke gemaakt zijn
met veel aandacht voor mens, dier, na-
tuur en milieu. Grote winkelketens bie-
den steeds meer produkten met het EKO
keurmerk aan. Albert Heijn bijvoorbeeld
heeft nu al meer dan 40 biologische pro-
dukten in de schappen liggen voorzien
van haar eigen AH-biologisch huismerk
en in ieder dorp kan men via groente-
speciaalzaken een biologisch groente-
abonnement krijgen. Ook regionaal
groeit de belangstelling via boerderij-
winkels, boerenmarken en groente-abon-
nementen of vleespakketten direct van
de boerderij.
Om aan deze groeiende vraag te kunnen
voorzien worden er allerlei initiatieven
genomen om meer biologische produk-
ten aan te bieden. Zo komt Coberco
Zuivel met een eigen lijn biologische zui-
vel onder de naam 'NatuurBest' op de
markt. Dumeco en het Productschap
voor Vee en Vlees zijn bezig met het ont-
wikkelen van een biologische varkens-
vleesketen. In deze groeimarkt is er
ruimte voor meer boerenbedrijven om
om te schakelen naar biologische land-
bouw. Voor een aantal agrariërs binnen
het natuur- en milieugevoelige WCL de
Graafschap zou dit een interessant per-
spectief kunnen bieden voor de ontwik-
keling van hun bedrijf.
De GLTO-Gelderland, GAJK en de
Gelderse Milieufederatie werken samen
om de kansen die er zijn voor biologi-

sche landbouw zo goed mogelijk te be-
nutten in Oost-Gelderland. In samenwer-
king met GLTO Vorden-Warnsveld-
Zutphen wordt er daorom voor de leden
een informatie-avond over biologische
landbouw gehouden. Er zijn voor deze
bijeenkomst diverse sprekers uitgeno-
digd. De avond wordt geopend door wet-
houder D. Mulderije (WD) van de ge-
meente Vorden. Mevrouw Mulderije is
lid van de stuurgroep WCL de
Graafschap en denkt dat de biologische
landbouw voor veel agrariërs een inte
ressant nieuw perspectief kan bieden
voor de ontwikkeling van hun bedrijf.

Hierna zal Hanna Pluimes van DLV-melk-
veehouderij dieper ingaan op de uit-
gangspunten van biologische landbouw.
Verder vertelt ze waardeen bedrijf mee te
maken krijgt als men omschakelt op bio-
logische landbouw en wat de kansen zijn
voor agrariërs in deze streek. Sjors
Willems is coördinator landbouw
Platform Biologica. Hij vertelt over de
kansen en knelpunten voor varkenshou-
ders om om te schakelen naar biologi-
sche varkenshouderij. Hij zal ook ingaan
op de ontwikkelingen in de markt voor
biologisch varkensvlees en de afzetmoge-
lijkheden voor varkenshouders.

Tijdens de pauze is er een informatie-
markt waar bedrijven en organisaties het
publiek informeren over de verschillen-
de mogelijkheden van biologische land-
bouw. Na de pauze vertelt biologisch
melkveehouder Erik Ormel uit De
Heurne hoe het hem en zijn bedrijf ver-
ging tijdens het omschakelen. Erik
Ormel ziet volop kansen voor de biologi-
sche melkveehouderij aangezien er in
Nederland op dit moment een tekort is
aan biologische melk. De melkveehoude-
rij van Erik Ormel heeft nu l jaar het
EKO-Keurmerk. Q^el is voorzitter van
de belangenorganreatie voor biologische
melkveehouders in Oost-Nederland 'De
Dageraad in het Groene Oosten'. Na het
persoonlijke verhaal van Erik Ormel
wordt de avond Afsloten met een pa-
neldiscussie.

Prijsuitreiking Winteractie
afdeling Rabobank Reizen
Vroegtijdig je vakantiereis boeken
heeft onder andere als voordeel, dat
er nog volop keuzemogelijkheden
zijn. Je kunt je vakantie nog helemaal
naar eigen wens samenstellen zonder
te moeten horen: "Helaas, uw favorie-
te bestemming is uitverkocht".

Het vroeg boeken van de wintervakantie
bij één van de reisbureaus van Rabobank
Graafschap-West werd dit jaar nog eens
extra aantrekkelijk gemaakt. Iedereen,
die voor l november een vakantiereis
boekte met een verblijf van minimaal 8

dagen en een vertrekdatum tussen l no-
vember 1998 en 31 maart 1999, dong
mee naar één van de drie goed gevulde
spaarpotten ter waarde van f. 500,00. Een
leuk zakcentje voor de komende vakan-
tie.
Onlangs werden uit de gemaakte reser-
veringen de drie prijswinnaars getrok-
ken. Dit zijn de familie Raterink uit
Hengelo, de familie Snijders uit Vorden
en de familie Verheul uit Steenderen. De
prijzen werden uitgereikt op het reisbu-
reau van de Rabobank Graafschap-West
in Hengelo.

Kerstkaarten voor militairen
Tijdens de komende kerstdagen be-
vinden zich ongeveer 2050
Nederlandse militairen ver van huis,
familie, vrienden en kennissen om
vredestaken te verrichten in crisis- en
oorlogsgebieden. Het Protestants
Interkerkelijk Thuisfront steunt alle
uitgezonden militairen.

Het "PIT" stuurt daarom circa duizend
kerstpakketten naar de Nederlandse mi-
litairen en geeft een herkenbare bijdra-
ge aan de circa 2050 kerstpakketten van
defensie voor alle op vredesmissie uitge-
zonden Nederlandse militairen. Een bij-
drage aan deze kerstpakketten is natuur-
lijk zeer welkom op giro 241 van
Stichting "PIT" te Rijswijk. Juist tijdens

de kerstdagen kunnen we de "Neder-
landse militairen op vredesmissie" met
een kerstkaart laten merken dat er aan
hen gedacfit wordt. Deze steun en be-
moediging worden bijzonder gewaar-
deerd. Vele afzenders hebben in voor-
gaande jaren een brief of een kaart terug
gehad. Wilt u dit jaar ook meedoen?
Stuur dan uiterlijk 10 december uw nor-
maal gefrankeerde kerstkaart met afzen-
der naar: Militair op vredesmissie, p/a
Stichting PIT, Geestbrugweg 91, 2281 CH
Rijswijk. Het PIT-bureau zorgt ervoor dat
uw kerstkaarten tijdig en goed terecht-
komen bij onze uitgezonden militairen,
waar ook ter wereld.
Voor uw steun wordt u heel hartelijk be-
dankt!

Welkoopwinkels geven gratis
acht vuurwerkpakketten weg
De welkoopwinkels uit deze regio
houden op maandagavond 14 decem-
ber een spectaculaire vuurwerkde-
monstratie op de weide voor kasteel
Vorden. Door middel van deze de-
monstratie willen de welkoopwin-
kels laten zien wat ze dit jaar alle-
maal in huis hebben aan vuurwerk.
De vuurwerkdemonstratie is een ini-
tiatief van de welkoopwinkels uit
Vorden, Ruurlo, Hengelo en Toldijk.

Het assortiment van Welkoop is dit jaar
drastisch veranderd. Dit komt mede door
de nieuwe regelgeving op het gebied van
vuurwerk. De Nederlandse vuurwerk-
handel heeft door de nieuwe wetgeving
de mogelijkheid aangegrepen de illegale
handel in vuurwerk voor een groot ge-
deelte uit te schakelen. Eind 1997 werd
door de overheid een revolutionaire wij-
ziging doorgevoerd. Door deze verrui-
ming in de regelgeving zal de invoer en
verkoop van vaak gevaarlijk vuurwerk
voor een groot deel tot het verleden be
horen. Waar tot voor kort nog slechts
voorzichtig spetterende sterren en licht-
kogeltjes uit de fonteinen kwamen, zul-
len we nu de meest fantastische kome
ten en fonteinen op de markt zien ver-
schijnen. De echte vuurwerkliefhebbers,
die vorig jaar nog massaal naar België
trokken om met veel risico hun vuur-
werkinkopen te doen, zullen nu bij de
plaatselijke vuurwerkhandel terecht
kunnen. Exclusieve vuurwerkseries als

Royal Class, Next Generation brengen
fonteinen en kometen met maar liefst
200 gram kruit op de markt. Zo mogen
vuurpijlen 40 gram en mortieren en ro-
meinse kaarsen 50 gram kruit bevatten.
Deze verruiming in de regelgeving, waar
door de Nederlandse vuurwerkhandel ja-
ren voor gestreden is, zal de komende
jaarwisseling duidelijk zichtbaar zijn.

De vier welkoopvestigingen in deze regio
zullen maandagavond 14 december la-
ten zien wat ze allemaal in huis hebben.
De vuurwerkdemonstratie op de weide
voor kasteel Vorden is voor iedereen gra-
tis toegankelijk. Tijdens deze avond zul-
len er bestellijsten worden uitgedeeld.
"Met een bestellijst in de hand kan het
publiek precies zien wat wij afsteken.
Alles gaat namelijk op volgorde. Op die
manier kan het publiek gelijk bestellen
wat ze mooi vinden", aldus eigenaar
Wim Weenk van Welkoop Vorden.

Als klap op de vuurpijl geven de vier wel-
koopwinkels gratis acht vuurwerkpak-
ketten ter waarde van honderd gulden
weg. "Om in aanmerking te komen voor
een gratis vuurwerkpakket moeten de
mensen hun bestellijst uiterlijk op zater-
dag 19 december bij één van de vier wel-
koopwinkels inleveren. Op het eind van
die dag zullen wij per welkoopwinkel
twee namen trekken. In totaal geven we
dus acht vuurwerkpaketten weg", aldus
Wim Weenk.

Schoonheidssalon Jtorma in Leesten West geopend:

'Een vertrouwd adres in
een ongedwongen sfeer*

Harma Duyn-Teunissen is gestart
met een schoonheidssalon in Lees-
ten-West. Schoonheidssalon Harma
is gevestigd aan de Ina Boudier Bak-
kerlaan 49. Het telefoonnummer van
de salon is 57 28 89.

Nadat Harma Duyn haar opleiding
schoonheidsverzorging en manicure had
afgerond, besloot ze zich verder te be-
kwamen in gespecialiseerde huidbehan-
delingen. "Niet ieder huidtype is ge
schikt voor bepaalde behandelingen of
verzorgingsprodukten", zegt Harma
Duyn. "Daarom wordt de behandeling
na een gedegen huidanalyse altijd aan-
gepast aan de huidtype van de klant.
Verder werk ik uitsluitend met produk-
ten van hoge kwaliteit", aldus Harma
Duyn.
Volgens Harma Duyn beschouwen nog

veel mensen een schoonheidsbehande-
ling als een luxe en besteden ze hier wei-
nig of geen aandacht aan. "Het is jam-
mer dat veel mensen de schoonheidssa-
lon nog niet ondekt hebben. We leven
momenteel in een tijd waar de arbeids-
produktiviteit alsmaar wordt opgedre-
ven en om aan deze lichaamsinspannin-
gen te kunnen blijven voldoen is een per-
manente verzorging van lichaam en
geest noodzakelijk".

Naast de standaardgezichtsbehandelin-
gen zijn ook Mini-facelift, lichaamspee-
ling, Algen lichaampakking en
Parafango afslankbehandelingen moge-
lijk. Schoonheidssalon Harma beschikt
over een luxe douche-cabine. Verder is
het binnenkort mogelijk om een af-
spraak te maken voor elektrisch ontha-
ren.
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WARMTE AAN BOD

Op onze damesafdeling
Pullovers
winkelwaarde 139,00

Velours pullovers
winkelwaarde 89,95

Velours T-shirts
winkelwaarde 89,00

Op onze herenafdeling
Kabelpullovers uni
winkelwaarde 129,00

Pullovers dessin
winkelwaarde 129,00

69po

59po

nu

nu

99po

99,oo

ruurlo

dorpsstraat 22
tel. (0573) 451438

GEHEEL NIEUWE COflLECTIE

PLANKEN VLOEREN
Leverbaar in: Nu bij aankoop van elke m2 van bovenvermelde
• wisselende breedtes collectie
• brede delen ' '••• . .-_--«.
• nog bredere delen lm2 LAM 11 NAAT van 45,- p. m2

• verschillende
kleuren voor 15, p. m

Lochem
Parket $ Tapijt

258952

Een a

Kantoorvilla 'Celebes
Nieuwstad 44
7241 DR Lochem
Tel. 0573-255 307
Fax 0573-255 381

WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE WINTERACTIE

grote voordeelactie

snoeien van tuinen, houtwallen, beplantings-
singels, bomen, enz.

f 100,- korting Per man per dag
(min. 2 mandagen werk en geldig tot en met
februari 1999).

Deze korting geldt alleen voor bovenstaande
werkzaamheden.

Uitgevoerd door vakbekwame hoveniers met
moderne gereedschappen en machines.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575) 462619
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Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 23 november t/m
zondag 29 november 1998.

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 m'
looo m3

i200 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

hoorteen
streefver-
bruik voor
deafgeloper
week van:

33 m3

41 m3

49 m3

57 m3

65 m3

73 m3

Sim3

90 m3

98 m3

106 m3

114 m3

122 m3

134 m3

147 m3

159 m3

171 m3

183 m3

204 m3

224 rn3

244 m3

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

no m'
138 m3

166 m3

193 m3

220 m3

247 m3

274 m3

303 m3

330 m3

358 m3

386 m3

412 m3

454 m3

496 m3

537 m3

577 m3

619 m3

689 m3

757 m3

825 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen

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

O8OO - 1548

Particuliere
elke zaterdag
afspraak.

op

U kunt ons vinden
richting Varsselring

Kerst
Hengelo
Tel. (0575) 46 28 92
of 06-53 36 23 00

bij De Heesterhof
zaterdag 12 en 10 december
Kerstbomen - kerstbakjes - kerstgroen - graftak-
ken - kerstkransen.
Het is er allemaal In veel soorten en prijsklassen.
Kerstbomen worden deze dagen gratis thuis
bezorgd.
Tot ziens op De Heesterhof

Kwekerij

De Heesterhof
••pr • VAN 12.00 TOT l 7.00 UUR

Zondag as, zijn we
l december a.s

int u nog profiteren
van onze Jubileumactie!
Helmink Meubelen bestaat 40 jaar!
En heeft een reputatie opgebouwd als een
eigentijdse meubelzaak met een enorme
keus in de nieuwste woonideeën, zowel
modern als klassiek. Tot 31 december 1998
kunt u nog profiteren van onze spetterende
kraslotenactie met

tot 109% Kans
op gratis kopen!

X

l w

Bij besteding van elke ƒ 100,- ontvangt u tij-
dens ons jubileumfeest een kraslot. Elk lot is
prijs, met een bedrag van ƒ5,- tot ƒ 100,-.
Bij een aankoop in 1999 wordt het totale
bedrag in mindering gebracht. Dus hoe
meer loten, hoe lager uw aankoopbedrag in
1999 uitvalt. Kom daarom nu hiervan
proofiteren, want dat voordeel mag u
natuurlijk niet missen!

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

^ |̂ïj?

HELMINK
meubalen

sï:&i.

13 december koop-
Hetmmk

FAUTEUIL
In prachtig Old Saddle
leer, nu tijdelijk
van 1895,- voor

/595.-
LAMOUS BANKSTEL
Extra comfort door de hoge rugleuning en
makkelijk in onderhoud. A Q Q F
Div. kleuren.2-zits en 3-zits bank ^rOf J»'

Salonkast in kersenkleur
met veel bergruimte en 6 laden 3^LQ C

Salontafel in kersenkleur
Ovaal. Afm. 135x85 cm 1375.-

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T HE M O O l E R B ƒ U T H U / S
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