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Vordense politici verdeeld over plan Wientjesvoort:

Forumavond van Kranenburgs
Belang komt pas laat op gang

W E E K E N D D I E N S T E N

Halverwege de forumavond van
Kranenburgs Belang knapte er iets
bij mevrouw T. Tolkamp. Als be-
stuurslid van de Kranenburgse be-
langenvereniging liet ze de aanwe-
zigen weten dat het soms maar wat
moeilijk is om met de gemeente in
gesprek te komen. "Begin van dit
jaar hebben we met de gemeente
Vorden een samenwerkingsovereen-
komst getekend. Daarin staat dat
we vier keer per jaar met elkaar om
te tafel gaan zitten. De burgemees-
ter is tot nu toe per ongeluk één
keer hier geweest, maar echt bevre-
digend was dat onderhoud niet. En
ook de bijeenkomsten op het ge-
meentehuis verlopen vrij stroef. Er
is namelijk helemaal geen sprake
van een gesprek. We sturen daarom
nu van te voren al de agendapunten
op met onderwerpen waar wij graag
over willen praten. Op die manier
hopen we daar wat verandering in
te kunnen brengen".

De bijeenkomst in Gasterij Schoenaker
was door de Kranenburgse belangen-
vereniging aangekondigd als een fo-
rumavond over de leefbaarheid in
Kranenburg. In de praktijk kwam daar
maar bar weinig van terecht. De drie
fractievoorzitters A.H. Boers (CDA), M.
Bakker (D66) en B. Brandenbarg (WD)
en nieuwkomer H. Boogaard (PvdA) za-
ten er in het eerste gedeelte van de
avond voor spek en bonen bij. Ook fo-
rumleider Arie Ribbers van Omroep
Gelderland kon daar maar weinig aan
veranderen. De discussie speelde zich
met name af in de zaal van Gasterij
Schoenaker. De bewoners van Kranen-
burg bleken met veel vragen te zitten.
Vragen waar de plaatselijke politici
vaak geen antwoord op hadden. Dit
laatste is geen verwijt aan de vier fo-
rumleden maar had te maken met de
onderwerpen die aan bod kwamen.
Zo vroeg de heer J. Huitink zich af wat
er met de kerk in Kranenburg gaat ge-
beuren. Verder drongen enkele bewo-
ners van Kranenburg aan op de aanleg
van een veilige oversteekplaats op de
Ruurloseweg ter hoogte van de
Ganzensteeg. Ook de woningbouw in
Kranenburg was een "hot item". Diver-
se mensen vroegen zich af hoe ver de
gemeente was met het bestemmings-
plan Kranenburg. Voorzitter J. Lucas-
sen van Kranenburgs Belang zei dat hij
diverse malen op het gemeentehuis
had gevraagd naar de stand van zaken.
"Telkens krijg ik te horen dat ze er mee
bezig zijn. Maar we krijgen niets te
zien. Op deze manier weten we hele-
maal niet waar we aan toe zijn", aldus
Lucassen. Ook op deze vraag konden de
vier forumleden geen goed antwoord
geven. Gelukkig was wethouder M.
Aartsen in de zaal. Zij liet weten dat er

op het gemeentehuis op dit moment
geluiden op gaan om de burgers eerder
te betrekken bij een bestemmingsplan.
Ze kon hiermee echter niet de frustra-
ties wegnemen bij het bestuur van
Kranenburgs Belang. Met name voor-
zitter J. Lucassen en mevrouw T. Tol-
kamp toonden zich zeer teleurgesteld
over de moeizame contacten die er zijn
tussen de Kranenburgse belangenver-
eniging en de gemeente Vorden. Dit
laatste werd nog eens extra onder-
streept door het feit dat zowel burge-
meester EJ.C. Kamerling als voorlich-
ter G. Limpers niet aanwezig waren in
Kranenburg. Limpers is door de ge-
meente Vorden aangewezen als aan-
spreekpunt voor Kranenburgs Belang
en heeft drie keer per jaar een overleg
met de belangenvereniging.
Pas op het eind van de avond kwam er
toch nog een echte forumdiscussie op
gang toen Arie Ribbers de vier panelle-
den vroeg naar hun mening over de
nieuwstJfcannen met betrekking tot
het lancr^ed Wientjesvoort. De heer
M. Bakker (D66) beet het spits af en zei
dat zijn partij niet zit te wachten op de
bouw van 172 recreatiewoningen op
Wientjesvoort. "Wij zijn bang dat deze
huisjes ^toks bewoond gaan worden
door meWin die het in eerste instantie
zien als hun tweede huis maar in wer-
kelijkheid gebruiken als hun eerste
huis. En dat kan natuurlijk niet de be-
doeling zijn. Verder denk ik dat het
plan de Vordense gemeenschap alleen
maar geld gaat kosten. Volgens mij kun
je veel beter de bestaande camping op-
timaliseren. Iedereen vergeet volgens
mij dat we straks deze campingplaat-
sen allemaal kwijt raken. En dat is een
slechte zaak voor Vorden", aldus
Bakker.
De heer A.H. Boers (CDA) en B. Bran-
denbarg (WD) waren wel blij met plan-
nen van projectontwikkelaar Zegcrs.
"In de eerste plaats vind ik het een goe-
de zaak dat het landhuis en het koets-
huis op Wientjesvoort weer opgeknapt
worden en een nieuwe bestemming
krijgen", zei de heer Boers. "Verder
denk ik dat het recratiepark ons dorp
een economische impuls kan geven.
We moeten er alleen voor uitkijken dat
deze huisjes niet permanent worden
bewoond." Ook de heer Brandenbarg
(WD) wees op het economische belang.
"Dit recreatiepark brengt extra bedrij-
vigheid met zich mee. Vorden is de
kroon van de Achterhoek. Een brui-
send dorp. En daar kan dit recreatie-
park een steentje aan bijdragen", aldus
B. Brandenbarg voor wie de campagne
voor de komende gemeenteraadsver-
kiezingen blijkbaar al begonnen was
De heer H. Boorgaard (PvdA) moest
waarschijnlijk nog even wennen aan
zijn nieuwe rol, want over het onder-
werp "Wientjesvoort" zei hij niets.

Hervormde Gemeente
'/.omlag 14 december 10.00 uur ds. H. Westerink, 3e
advent.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 december 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 14 december 10.00 uur en 19.00 uur ds. H.A.
Speelman, HA.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 december 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 14 december 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 13 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
'/.ondag 14 december 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Herenkoor.

Weekendwacht Pastores:
14-15 december Pastoor C. Loeffen, Locheni. t e l .
(0573)25 14 57.

Huisarts 13-14 december dr. Dagevos, het
Vaatwerk 1. tel. 55 34 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. LI kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevalleu^toe niet tot deze spreek-
uren kunnen wachteJ^Barne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 13-14 decert:ber D. Stolk, Ruur lo u-1.
(0573) 45 24 00. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdagen zondag 11.30- 12.00 uur.

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

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

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

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

KOM NAAR DE

KOOPZONDAG
op 14 december in Hengelo (Gld.)

van 12.00 tot 17.00 uur

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

ma. t/m vr i j . 8.00 tot 10.00 uu r , a l leen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg , k ru i swerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via te le foonnummer
0900-8806 (20ct /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
nnw voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 6463.
S'fi 'mipunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, t e l . (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcent rum Het Jebbink
4a, t e l . (0575) 55 2749.

Begrafenisdienst meidadres te l . 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend d insdag 13.30-20.30 u u r , woensdag
13.30-17.30 u u r , donderdag 13.30-17.30 uur , vrij-
dag 13.30-20.30uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur ; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur ; vrij . 9.30-17.30 uur ; zat. 10.30-
13.30 uur. 29/12, 30/12 en 31/12: 10.00-15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uu r, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehnie", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyrui i i i te in het Dorpscentrum. ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
ynjwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



naar
Kwaliteit en service staan voorop bij de
oütdoor & wintersportspeciaalzaak van oost-nederiaijcl̂

Hééél veel
Kleding

o.a. 1000 jacks
vanaf f 89,-

-^:*"r

Ski's &
Schoenen

Alpine
Carve

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

ruil, enz.

4 koopavonden
Individueel advies is
op afspraak mogelijk

Snow-Boards c
Alpl"e

- _ Freende
and-Boots Freestyie

\dvies & Service
HUREN KAN OOK!

TRY-OUT aanbiedingen

Geopend;

e
Schoenen Tour-langl

dinsdag t/m vrijdag van 10:00•- 20.00 u,
zaterdag van 9,30-17 00 uur

Sportboulevard
RENÉ Vos

A-1,
afslag Deventer,
richting
Na 4 km linksaf

Hoofdstraat 39, tel 0575 - 49 39 89

E* H i È »1 * l • 11 BS *7 j l i 11 mNG - TENNIS- IN-LINE SKATING - WINTERSPORT - VRIJE TIJD

Regen, natte sneeuw of vorst...
... tijd voor erwtensoep met worst!

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

WEEKENDAANBIEDING

haas/rib karbonade
6 voor f t Oj~

VRIJDAG MARKTAANBIEDING

bami of nasi 1 KHO f 6,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

EXTRA SCHERP IN PRIJS

KRABBETJES
1 kilo f 6f—

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Leverworst

fijn of grof 250 gram f 2,25

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram F

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 vlindervinken +

4 saucijzen

samen f8,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij Dorpsstraat 32
L. »***•*»-*•*»« m*» 7251 BC Vorden

JAN RODEN BURG Telefoon (0575) 5514 70

Verschijning Contact ein !̂997
In week 52 (22-27 december) verschijnen voor het laatst in 1997 alle vier edi-
ties van Contact:

-edities Warnsveld en Hengelo verschijnen op 23 december
copy binnen donderdag 18 december voor 12.00 uur

-edities Ruurlo en Vorden verschijnen op 24 december
copy binnen vrijdag 19 december voor 12.00 uur

In week l (29 december-3 januari) verschijnen alleen de edities Ruurlo en
Vorden op woensdag 31 december. Copy binnen maandag 29 december voor
9.00 uur.

In week 2 (5-10 januari) verschijnen alle 4 edities van Contact weer op de normale
dagen. Copy voor de edities Warnsveld en Hengelo dient dinsdag 30 december voor
12.00 uur bij ons binnen te zijn.

De redactie

Nu:
gratis winterbeurt
voor uw carïiera

Onze pasfoto's zijn pas

FOTO'S

Dorpsstraat 20 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

Schoonmaak- en
Sflnoorsteenveeg bedrijf

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

VERSER, GEMAKKELIJKER,
GOEDKOPERDERÜ!

VERSGESNEDEN
SNIJBONEN
400 gram 2!98

niet zomaar een WITLOF
groente winkel...

per kilo
198

CLEMENTINE

MANDARIJNEN

15 voor
98

Oerhollandse
PAPRIKAGOLFJES

298
. . „ •

Giezerwildeman

STOOF-
PEREN

1V2 kilo

Om stil van te worden...

Gezwamsalade

249
•

PANKLARE

HUTSPOT

098
•

Nu een echte Groentenman-CD met groentensprookjes

Aanbiedingen geldig van 8-12 t/m 13-12

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

FAM. J. HUITINK
551617

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

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in org. 10 kg pak.
Deel evt. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p kilo. ARIEL maar 5,95
p kilo. Dreft Robijn Dash Persil
Dixan 5,75 p kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53.

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

.vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69



Wij zijn dolblij met de geboor-
te van onze dochter en mijn
zusje Mirthe

Zij is
18.10
5000 gram en is 56 cm lang.

2 december 1997 om
uur geboren, weegt

Anita, Henri en
Sharon Eskes

Deldenseweg 7a
7251 PN Vorden
Tel. (0575) 55 44 22

Anita,.Sharon en Mirthe rusten
van 13.00 tot 15.00 uur

Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons zo bijzonder.

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
broertje

GERHARDUS
ALBERTUS

Wij noemen hem Job

2 december 1997

Jan, Anita, llse en
Dion Haggeman

Riefelerdijk 9
7255 KN Hengelo (Gld.)

Peter: Wijnand Bijenhof
Meter: Anniet Steenblik

Dolgelukkig zijn we met de ge-
boorte van onze dochter

Lieke
Lieke is op 5 december 1997
om 21.58 uur geboren en
weegt 2900 gram.

Harry en Ingrid
Arendsen-Bongers

De Bongerd 12
7251 CD Vorden

Wij rusten van 13.00 t/m 15.00
uur en na 22.00 uur

Opzij, opzij
want ik wil er ook weieens bij.
Mijn naam is

Jeffrey

en ben geboren op 07-12-
1997 om 20.46 uur. Ik weeg
3540 gram.

Mijn trotse ouders zijn:

Albert en Astrid
Klaassen-Uit de Weerd

De Bongerd 22
7251 CD Vorden

Peter: Erik Uit de Weerd
Meter: Sandra Klaassen

Wilt u beschuit met muisjes ko-
men eten, bel dan even?
Telefoon (0575) 55 39 72

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Wouter

4 december 1997.

Bob Bosveld &
Dianne Bosveld-
Bulten

Bonendaal 55
7231 GE Warnsveld
Tel. (0575) 52 72 84

Dianne en Wouter rusten
van 13.00 tot 15.00 uur

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de ve-
le kaarten, cadeaus en bloe-
men die wij op ons 40-jarig
huwelijksfeest hebben mogen
ontvangen.
Met name Gasterij Schoen-
aker bedankt voor de gewel-
dige verzorging.

Bertus en Annie
Bos-Burghout

Zaterdag 20 december vieren wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons

VEERTIG-JARIG HUWELIJK en het
VEERTIG-JARIG BESTAAN VAN

PENSION EN KAMPEERBOERDERIJ 't Olthof

Janny en Henny Wagenvoort
Wij houden receptie van half zes tot zeven uur

in restaurant 'de Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

't Olthof, Dennendijk 12, 7231 RD Warnsveld

Op maandag 15 december zijn wij

Jan van Ark
en
Dinie van Ark-Gotink

25 jaar getrouwd.

Een ieder die ons met dit heuglijk
feit wil feliciteren, is van harte wel-
kom op de receptie van 14.30 tot
16.00 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Insulindelaan 62
7251 EK Vorden

Op zondag 21 december a.s. zijn wij
25 jaar

Jan Hulshof
en
Willemien Hulshof-Lenderink

Samen m^fcnze kinderen en u wil-
len wij dit^eest vieren op maandag
22 december.

t>2

U bent van harte welkom op onze re- ^
ceptie van 14.30 tot 16.00 uur in bo-
dega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

December 1997
l De Stroet 16

Heden overleed geheel onverwachts onze lieve
broer, zwager en oom

GERRIT JAN RUITERKAMP
ECHTGENOOT VAN R. DIMMENDAAL

op de leeftijd van 73 jaar.

Maurik: A.C. Ruiterkamp-Pellenberg
Vorden: M. Ruiterkamp-Korenblik
Vorden: Fam. H.J. Ruiterkamp
Vorden: Fam. D. Bargeman
Vorden: Fam. Joh. Rietman

Hengelo (Gld.), 7 december 1997

Wij vernamen het droevige bericht van het overlij-
den van

TANTE JOLETTINK

Zij was erelid en mede-oprichtster van onze ver-
eniging.

In dankbare herinnering,
Bestuur en leden De Knupduukskes

Vorden 3 december 1997

Bedroefd delen wij u mede dat thans definitief van
ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

JOHANNAANTONIA
LETTINK-FLORIJN

WEDUWE VAN ALBERT JAN LETTINK

op de leeftijd van 90 jaar.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de medewerkers van
Zuytvenne, afdeling Wildenborgh te Zutphen, voor hun lief-
devolle verzorging.

Eist: J.G. Scholten-Lettink
H.J. Scholten•
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 3 december 1997

Correspondentie-adres:
Randweg 12
6662 DC Eist

De teraardebestelling heeft op maandag 8 de-
cember plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid
voor ons en allen die hem dierbaar waren, hebben
wij na vele fijne jaren van samenzijn met veel ver-
driet plotseling afscheid moeten nemen van mijn
inniggeliefde man, onze zorgzame vader en opa

GERRIT JAN RUITERKAMP
ECHTGENOOT VAN REINTJE DIMMENDAAL

op de leeftijd van 73 jaar.

Hengelo (GlcLL R. Ruiterkamp-Dimmendaal
Dids^A Ans en Ap Steenblik-

Ruiterkamp
Cindy en Jürgen
Anouk

Hengelo (Gld.): Gerrit en Marian Ruiterkamp-
Stapelbroek

•
Richard
Mariska
llona
Sabrina

Vorden: Gerdien en Theo Schotsman-
Ruiterkamp

Jorrit
Wieteke

Hengelo (Gld.): René Ruiterkamp
Hengelo (Gld.): Gerlanda en Theo Zweverink-

Ruiterkamp
Jochem
Sabine
Wouter

7255 CS Hengelo (Gld.), 7 december 1997
Het Karspel 24

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 11 december a.s. om 11.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Hengelo (Gld.).
Aansluitend zal om ongeveer 12.00 uur de begra-
fenis plaatshebben op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
'Ons Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

Zij die onverhoopt geen uitnodiging mochten ont-
vangen, gelieven deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

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

Contactjes
• Te koop: kleine partij
Picea omorika 2-4 meter.
Tel. 55 68 65 b.g.g. 55 67 52

• Te koop: kerstbomen 1-2
meter hoog, vers uit de grond,
f 5,- per stuk. Kappert, Ruur-
loseweg 87, tel. 55 69 35

• Te koop: Mazda 626-sta-
tion met LPG en trekhaak, b.j.
okt. 1989, z.g.o.h., APK ge-
keurd (0573) 49 1756

• Te koop: kerstbomen.
Peppelman, Kerkhoflaan 18,
tel. (0575) 55 27 28

• Te koop: lichtnetcompres-
sor met nieuwe pomp en mo-
tor en 1 x idem krachtstroom
(0575) 55 23 47

• De bibliotheek verkoopt
NU afgeschreven boeken

• Te huur gevraagd: kleine
woonruimte in Vorden voor
alleenstaande. Brieven onder
nr. V 38-1 bureau Contact,
postbus 22, 7251 AA Vorden

• Te koop: kerstbomen (bl.
spar) en open haardhout. H.
Wesselink, Eikenlaan 23, Vor-
den

• De heer H.J.A. van Kes-
teren gaat verhuizen naar
De Delle 15, 7251 AJ Vorden

• Te koop: Amnesty Inter-
national-kaarten en kaar-
sen. Het Jebbink 55 na af-
spraak. Tel. 55 24 58

• CONCORDIA 12 en 13 de-
cember OLIE BOLLENACTIE

• Te koop: kerstbomen. G.
Walgemoet, Brandenborchw.
10, Vorden, tel (0575) 55 67 75

• Te koop: PC 486-DX 33
Mhz 1,1 gb harde schijf; 20
mb intern geheugen; 28/k8
fax/modem; 10 speed cd-rom
(invl. 30 watt luidspr); Win-
dows 95; Word, Excel, Works
en Access; incl. printer Epson
Stylus 800. Vraagpr. f 1250,-.
Voor nadere inl. tel. (0575) 46
23 79 (na 18.00 uur)

• Te koop: kerstbomen.
Ruurlosew. 45, Vorden; Slot-
steeg 10, Hengelo (Gld.). Tel.
55 12 17

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

• Te koop: kerstdennen van-
af f 4,-. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden

• Te koop: mooie kerstbo-
men type Picea omorika. Eg-
gink, Zutphenseweg 93, tel.
55 26 07

G.H. Sterringa
huisarts

15 t/m 19
december

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78
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É^lé/ömi gemunte: (0575)55 7474,

• telejwx gemeente: (0575). &

. Aartsen4en Harder; i
•donderdagmorgen van 9.00 tot W 00 uur
en •-volgens afspraak.

Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van' donderdagmorgen van i 0.00 tot 11.00 uur

woensdagmiddag van 14.00 tot 1700 uur. r

• Avottdopenstelling ajll. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.3020.00 uur (zie'..publicaties in
GemeentebüHefin):

• Spreekuren burgemeester en
wethouder*
Burgemeester KJ.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens ajspraak.

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

• Openingstijden bibliotheek:
fvoor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tOOÖ.30 uur,
woensdag vati 13,30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur;
vrijdag van 13,30 tot 20.30 uut;
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN
m

Op 2 december 1997 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning verleend
aan:
- Milieu Projecten Nederland voor het

geheel slopen van een loods op het
perceel Nijver heidsweg 6 te Vorden;

- de kerstmarktcommissie Vierakker/
Wichmond voor het houden van een
kerstmarkt op 10 december 1997 in en
om het Ludgcrusgebouw in Wich-
mond;

- de voetbalvereniging Vorden voor een
inzamelingsactie van glaswerk in de
bebouwde kom van Vorden, Wich-
mond en Kranenburg, met gebruik-
making van een geluidswagen, op za-
terdag 3 januari 1998 van 09.00 -
14.00 uur;

- de Carnavalsvcrcniging "De Deurdrea-
jers" voor de verkoop van loten en
erwtensoep op 7 februari 1998 en een
optocht op 21 februari 1998.

De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van de
ze vergunningen aan aanvragers, daarte-

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

AAST PINNEN NU OOK
CHIPPENINHET

GEMEENTEHUIS

U was al gewend aan de mogelijkheid
om in het gemeentehuis te kunnen pin-
nen. Vanaf heden kunt u er nu ook "chip-
pen".

ENZIJDIG PARKEERVERBOD
KAPELWEG

Op zondag 14 de^uiber 1997 vindt de
midwinterwandUrg plaats in Vorden.
In verband daarmee stellen burgemees-
ter en wethouders op die dag een éénzij-
dig parkeerverbod in voor de westzijde
van de Kapelweg (tegenover de kapel) tus-
sen de kruising met de Mosselseweg en
de kruising met de Wildenborchseweg.

NGEKOMEN BOUWAANVRAAG GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres l A) i urn ontvangst

H.R.C.M. Luijk hctjebbinl<33 27-11-97
Vorden

Omschrijving

verbouwen garage tot hob-
byruimte

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

PENINGSTIJD BURGERZAKEN OP 31 DECEMBER 1997

Op 31 december is burgerzaken geopend van 8.30 tot 9.30 uur, omdat nieuwe pro-
grammatuur moet worden geïnstalleerd en de medewerkers dan geen toegang meer
hebben tot de computers.

De eerstvolgende avondopenstclling is op 27 januari 1997.

IEUWJAARSRECEPTIE

Burgemeester en wethouders houden op woensdag 7 januari 1998 vanaf 20.00
uur een Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis te Vorden.

Tijdens deze receptie zal burgemeester E.J.C. Kamerling een Nieuwjaars-
toespraak houden.

Iedereen is van harte welkom.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER
STATEN-GENERAAL

STEMMEN PER BRIEF NEDERLANDERS WONEND BUITEN NEDERLAND

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het stemmen per brief toegestaan is
aan degene, die op de dag van de stemming (6 mei 1998) 18 jaar of ouder is en op de
dag van de kandidaatstelling (24 maart 1998) Nederlanders is en op die dag
a. zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft of
b. zijn werkelijke woonplaats in de Nederlandse Antillen of Aruba heeft en tevens ten

minste gedurende tien jaren ingezetene van Nederland is geweest of
c. in de Nederlandse openbare dienst in de Nederlandse Antillen of Aruba werkzaam

is, alsmede zijn Nederlandse echtgenoot, levensgezel en kinderen, voor zover de-
zen met hem een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Om per briefte kunnen stemmen moet een verzoekschrift worden gericht aan burge-
meester en wethouders van de gemeente 's-Gravenhage. Op het daartoestrekkende
aanvraagformulier is aangegeven bij welke instantie het verzoek moet worden inge-
diend.
Voor categorie a en b is het aanvraagformulier (model D 3-1) kostenloos verkrijgbaar
bij het gemeentehuis, afdeling verkiezingen en bij de consulaire post waaronder de
woonplaats van de verzoek^fciessortcert of bij het kabinet van de Gouverneur van de
Nederlandse Antillen of var^miba.
Voor categorie c is het aanvraagformulier (model D 3-2) verkrijgbaar bij het ministerie
waaronder de werkzaamheden van de betrokken functionaris ressorteren.
De verzoekschriften moeten uiterlijk 24 maart 1998 ingediend zijn.

Nadere inlichtingen over h^^temmen per brief kunnen bij het gemeentehuis wor-
den ingewonnen.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Vorden maakt het volgende bekend:

1. Op dinsdag 20 januari 1998 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de le-
den van de gemeenteraad plaatshebben.

2. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres de Horsterkamp 8, Vorden
bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandi-
daten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H l )
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling

(model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepe-

ring boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoe-

ging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,
boven een kandidatenlijst (model H 3-2)

- de verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijs-

ten combinatie (model 1 10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis voor de kie-
zers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering
van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

T~I
AFVAL? HOU HET APART!!

L/M** L



Midwinterwandeling Wildenborch op 14 december

Midwinterhoornblazen bij de Wildenborch
Rond het kasteel de Wildenborch,
tussen Vorden en Lochem, blazen
op zondag 14 december de midwin-
terhoorngroepen van Lochem e.o.
en Ruurlo en kan men weer genie-
ten van de traditionele midwinter-
wandeling in de vrije natuur. De
Wildenborchse kapel is het start-
punt. Deelnemers kunnen kiezen
tussen een lange wandeling van 11
km of een korte van 8,5 km.
Onderweg is erwtensoep en glüh-
wein (of chocomel) verkrijgbaar.

Antoni Christiaan Wynandt Staring
(1767-1840), landbouwkundige en dich-
ter, bewoonde het grootste deel van
zijn leven het kasteel De Wildenborch
tussen Vorden en Lochem. Hij was erf-
markerichter van de marke Barchem,
bereikte dat het moerassige gebied
werd ontwaterd met de aanleg van de
Barchemse Vecngoot, nam proeven
met de aanplant van diverse boom-
soorten en is als dichter in praktisch ie-
dere bloemlezing van Nederlandse
poëzie terug te vinden. Hij was een ro-
manticus in hart en nieren. Net als de
meeste schrijvers uit die tijd had hij
een warme belangstelling voor het ver-
leden, voor oude volksgebruiken en
niet te vergeten... voor de streektaal.

De Zunnebelt
Een van zijn pennevruchten is een be-
schrijving van De Zunnebelt, een heu-
vel halverwege de weg richting Vorden,
met een voet van 80 x 60 m en een top
van 0 30 m. De publicatie van Staring
(1830) kreeg ruim een halve eeuw later
een vervolg. Meester Hendrik Willem
Heuvel maakte begin deze eeuw be-
kend dat men op de kunstmatig afge-
vlakte top een hoefijzervormige om-
walling had ontdekt.
Judith Schuyf veronderstelt in Heidens
Nederland. Zichtbare overblijfselen
van een niet-christelijk verleden (1995)
dat wij hier te maken hebben met een
heilige plek, een zonneofferplaats. Het
laat zich denken dat op De Zunnebelt
ooit de cultus van de midwinter- en
midzomerzonncwcndc werd gevierd.
Dat moet dan geweest zijn vóór de ker-
stening van deze streek, waarvan ge-
schiedkundigen stellen dat die in de
8stc en 9de eeuw door zendelingen als
Lebuïnus, Liudgcr en Willibrord is on-
dernomen.
Staring vermeldt nog een heuvel in de
buurt met een bron, die de
Schcllcguurkensbclt werd genoemd. In
de kerstnacht was er een klokje te ho-
ren, een schel. Een guurkcn is een
klein ondeugend mannetje, belast met
de bewaking van de hier verborgen
schat. Bronnen en hun kunstmatige va-
riant, de waterput, hebben de eeuwen
door een bijzondere betekenis gehad
voor alle mensen, ongeacht hun le-
vensovertuiging. De relatie waterput

en midwinterhoorn is er één van oude
datum. Daar waar het water uit de aar-
de in aanraking komt met de lucht en
de warmte van de zon, men de vier ele-
menten aarde-water-lucht-vuur bijeen
vindt, bliezen de boeren oudtijds op
hun midwint^^>orn. Naar men zegt,
om hartje winter het ontbrekende ele-
ment: vuur (het warme zonlicht) op te
roepen, opdat alles zou opbloeien en
opnieuw vrucht dragen. Niet voor niets
noemde men deze hoorn midwinter-
hoorn, een n^fe die verband houdt
met de winterzronewende.

Oud gebruik
De midwinterhoornblazers ontlokken
aan hun hoorns klanken die in deze
streek en in deze tijd van het jaar van-
ouds thuishoren, al denkt het publiek
eerder aan Twente. Daar is het mid-
winterhoornblazen wel het langst in
stand gebleven. Maar hoe zou men ook
kunnen weten dat het in de Achter-
hoek, toen nog Graafschap geheten,
evengoed traditie was en dat dit old ge-
broek dankzij volks- en geschiedkundi-
gen weer nieuw leven is ingeblazen?
Nederzettingen in deze regio komen
vaak voor in de vorm van hoevenzwer-
men. Dat wil zeggen dat de boerderijen
op roepafstand van elkaar liggen. Wie
vroeger snel hulp van een naburige
boer (naober) zocht, moest op een of
andere manier zijn aandacht zien te
trekken. Een hoorn bracht dan uit-

komst, de oervorm van de telefoon.
Zo'n signaleringssysteem ligt bij neder-
zettingen in de vorm van lintbebou-
wing of geconcentreerd, veel minder
voor de hand.

Koehoorn
Er zijn plaatsen bekend waar met kerst
op koehoorns werd geblazen, die bui-
ten die periode gewoon als signaal-
hoorn werden gebruikt. Zo is een par-
ticulier in het bezit van een koehoorn,
die een eeuw geledei]^Épg gebruikt
werd door een herder irWuurlo. Henk-
Jan Berendsen uit Markelo maakte er
net zo één voor Ge Postel van de Witte
Wieven in Zwiep. "Was dat nou moei-
lijk?", vroeg een journalist van Gelders
Dagblad. "Nee heur", zei Jan-Henk, "ton
de koo d 'r eenmaol of was, was 't zo ge-
beurd!"
Gerrit Hazewinkel bezorgde de mid-
winterhoorn in de Achterhoek zijn we-
dergeboorte. Hij is van origine een
Wildenborcher, van boerderij Slagman
aan de Stuwdijk. Zijn eerste hoorns ver-
vaardigde hij zo'n dertig jaar geleden
uit de takken van een knotwilg van
zijn buurman Herman Jansen van de
boerderij Lentemorgen. Hij begon er-
mee op aandringen van streektaal-
schrijver Hendrik Odink, die in
Eibergen naast de school woonde,
waarvan Gerrit hoofd was. Odink wist
uit de volksmond van het gebruik van
de midwinterhoorn in de streek.

Daardoor is als eerste de Midwinter-
hoorngroep Eibergen (1973) ontstaan.

Fijne kneepjes
Uit Eibergen is midwinterhoornbou-
wer Dinant Beunk in Lochem wonen.
Op het geluid van zijn hoorn kwamen
enkele buurtbewoners af. Na verloop
van tijd had Lochem ook een groep
(1985). Onder hen bevond zich Teije
Dijkhuizen. Deze bracht in 1987/88 via
cursussen op De Boerderij in Zelhem
vele anderen de fijne kneepjes van het
bouwen van midwinterhoorns bij. Van
bouwen naar blazen is soms een moei-
lijke stap. Dinant Beunk leerde ze de
basiskennis van het blazen. Weldra
vormden zich nieuwe groepen.
In het seizoen 1997/98 is het aantal
Achterhoekse blazers de magische
grens van 100 gepasseerd, de thuisbla-
zers niet meegerekend! Zij maken deel
uit van de tien samenwerkende groe-
pen in de streek: Eibergen, Lochem,
Kotten, Zelhem, Ruurlo, Aalten,
Dinxperlo, 's-Heerenberg, Ulft,
Silvolde. Het blazen in kerken, bij wan-
delingen, op kerstmarkten, bij een kas-
teel of een museumboerderij, vanaf
een molen of een kerktoren is meestal
groepswerk. Maar men blaast net zo
graag boven de put op een boerenerf. 't
Heurt bi'j 't huus, zeggen we. Het
mooiste is, als er - van hoe ver weg ook
- een andere blazer met zijn hoorn de
roep beantwoordt.

Paardensport

L.R. en P.C. de Graafschap
Zaterdag 29 november werd er in
Lochem een dressuurwedstrijd voor po-
ny's gehouden. Hier werden door leden
van de Graafschap de volgende prijzen
behaald.
Rodie Heuvelink met Mathew een eerste
prijs met 170 punten. Sandra Kappers
met La Belle Bandoe een derde prijs met
167 punten. Carlijn Slijkhuis met Gorby
een zesde prijs met 159 punten allen in
de klasse B.

Ook was er deze dag een dressuurwed-
strijd voor paarden in Barchem. Hier
werd door Irene Regelink met Lea in de B
dressuur een vierde prijs met 163 punten
behaald.
Zaterdag 6 december was er een spring-
wedstrijd voor paarden in Didam. Hier
behaalde Inge Regelink met Kirone een
zevende prijs in de Klasse B.

Voetbal

Vorden
Uitslagen
GWW Al - Vorden Al 3-3; Almen Cl -
Vorden C! 6-2; Vorden Dl - WHCZ D3 0-3;
Vorden E2 - Warnsveld E5 7-0; Vorden E3 -
Be Ojiick E3 4-0; Vorden E4 - Colmschate
E4 5-3; Vorden F2 -Voorst F l 1-1.
Vorden l - Zutphenl 3-3; Lochem 2 -
Vorden 2 0-1; Twenthe G3 - Vorden 3 1-1;
Vorden 4 - AZC 41-1; Vorden 5 - AZC 5 6-1;
Vorden 6 - Ratti 3 2-4.

Programma
Vorden Al - GSV 38 Al; Longa 30 A2 -
Vorden A2; Brummen B2 - Vorden BI;
Vorden Cl - Daventria C2; Gazelle N. Dl -
Vorden Dl; Vorden El - Oeken El; Almen
E2-Vorden E3; Harfsen E2 -Vorden E4;
Vorden Fl - WHCZ F2; Dierense Boys F2 -
Vorden F2; Vorden F3 - AZC F3; Vorden F4
- Dierense Boys F3.
Vorden l - ZW 56 l; Vorden 2 - Vios B2;

Vorden 3 -WVC 5; Witkampers 5 -Vorden
4; WHCZ 2 - Vorden 5; St. Joris 5 - Vorden
6.

Ratti
Uitslagen jeugd
AZC A2 - Ratti Al 6-1; Sp. Lochem C2 -
Ratti Cl 5-0; Ratti Dl - Diepenheim Dl 3-
0; DEO El - Ratti El 14-2; Witkampers F2 -
Ratti Fl 4-1; Ratti F2 - Diepenheim F2 4-1.

Programma
Zaterdag 13 december
Ratti Al - Apeldoorn CSV A2; Ratti Cl -
WVC C3; Ruurlo Dl - Ratti Dl; Ratti El -
Witkampers E2; Ratti Fl - Rietmolen Fl;
Neede F3 - Ratti F2; Ratti 5 (zat.) - SVDW
'752.

Zondag 14 december
DEO l - Ratti 1; Be Quick Z. 6 - Ratti 2;
Ratti 3 - Baakse Boys 5; Ratti 4 -
Warnsveldse Boys 5; Ratti l (dames) -
Bredevoort 1.

Dammen

Komende vrijdagavond 12 december
staat het traditionele sneldamtoernooi
op het programma. Ieder jaar is dit weer
een groot spektakel waarbij de schijven
in het rond vliegen. Sneldammen is niet
zoals zovelen ten onrechte denken „zor-
gen wie het eerst zijn schijven kwijt is".

Nee, de moeilijkheidsgraad ligt iets ho-
ger, of lager zo men wil. Per partij krijgt
een speler slechts tien minuten. In die
tien minuten moet hij een hele partij
spelen, waar hij of zij anders twee uur of
meer heeft. Als toeschouwer levert dit
verukkelijke momenten op, vooral als de
laatste seconden wegtikken. Op zo'n
avond worden er ongeveer zeven ronden
gespeeld en valt er van alles te beleven.

Kom dus kijken in het Dorpscentrum.
Als u wilt kunt u zelf altijd aanschuiven.



Bouwen
in plan Vorden-Noord:

Hetjoostink?

U bouwt een huis. Wij leggen de basis.

Plannen om een huis te bouwen in
plan Het Joosrink?
Kom dan eerst eens praten met een
hypotheekadviseur van de Rabobank.
Zij kunnen u alles vertellen over dit
project. Maar ook wat er allemaal komt
kijken bij het kopen en bouwen van
een huis en welke financiering het
beste bij u past.

Zo vindt u moeiteloos de ideale
combinatie van minimale woonlasten
en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke
rente.

Meer weten?

Maak een afspraak met één van
onze hypotheekadviseurs,
mevr. R. Oosterveld
of de heer M.M. van der Heijde.

telefoon: (0575) 55 78 71
e-mail: rabo3274@tref.nl

Met de hypotheekadviseur
van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

Gezelligheid
kent oeen tr

Riblappen, 500 gram
gebraden rosbief,
100 gram

Coburger ham,
100 gram

4 pepersteaks

269 ei-tonijnsalade
100 gram

2
995 kaasgehakt,

100 gram

houthakkerssteak,
100 gram

VLEESWAREN
SPECIAL

89

65

79

Keurslager

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

PLEINFESTIJN K!
met medewerking van:

©Mctabo ELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN

r
ROY4LCKNIN

•4inmi IMUI mi Min M
HONDEN- EN
KATTENVOEDING

VRIJDAG 12 DECEMBER
van 09.00 tot 20.00 uur

ZATERDAG 13 DECEMBER
van 09.00 tot 17.00 uur

ter gelegenheid van de
herinrichting van ons buitenterrein

WIJNHUIS
VORDEN

BAKKERIJ
BERENDSEN
uw oliebollenspecidlist

KERST-

alle maten,
tijdens het pleinfeest

demonstratie
kerstbakjes,

vogeltaarten en
vogelvoeder-

kransen
maken V.,.'

inclusief een gratis bijenwaskaars

DE GROEN EN DOEN WINKEL

OP
V.O.F. Weenk-ter Maat

Stationsweg 16 • 7251 EM Vorden • Tel. (0575) 55 15 83



Krijgt u riool aansluiting?
Wij kunnen u voordelige

buis leveren, vanaf e 110 tot
125 mm doorsnede enz...
3,2 mm wanddikte vanaf
f 5,95 p.mt opgetrompd.

Leverbaar met bijbehorende
hulpstukken.

Ook verschillende maten
dakgoten met hulpstukken

verkrijgbaar.
Vraag vrijblijvend prijsop-

gaaf, wordt thuis gebracht.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Cointreau
70 cl 35.95
M 30.95

Jager-meister
70 cl 23.95
M 19.95

Di Saronno
Amaretto
70cl 25.50
M 22.95

Irish Velvet
50 cl 19.95
NU 16.95

Jameson
Irish whiskey
70 cl 31.95
NU 27.95

2LITER
Hartevelt
+ GRATIS
zakflacon
2ltr. 43.90
NU 39.90^

Remy Martin Cognac
VSOP 65.95 N U 59.95

VS 49.95 NI 44.95

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

Van harte welkom in ome winkel i/ol gezellige feestelijkheid
Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 10 december t/m woensdag 24 december 1997

Wij zoeken een enthousiaste

part-timer m/v
die ons team wil komen versterken
in de weekenden

Wij denken aan:
representatief
leeftijd plm. 18 jaar
klantgericht

zelfstandig

Denk jij dat je het aan kunt,
stuur ons dan een briefje.

Groot
jebbink

Rondweg 2, 7521 RV Vorden

<0
D

Nutsfloralia houdt weer haar jaarlijM
middag/avond om

Kerstbalges
te maken
op 16 december van 13.30 tot
15.3O uur en van 2O.OO tot 22.00
uur in het Dorpscentrum.

De leiding is in handen van dames
van het bestuur.
De entree is gratis en eventuele mate-
rialen kunt u tegen vergoeding kopen.

Handig is het om wel een mes en tang
mee te nemen en verder materiaal wat
u denkt te gebruiken.

Instituut

ü

ü
u

u
u
IJ
J

I J S S E L K A D E 27
7201 HD ZUTPHEN

voor

STUDIE en
BEGELEIDING
heeft een team van ervaren
docenten

garandeert efficiënte studieaanpak

geeft gerichte lessen en
examentraining voor VBO,
MAVO, HAVO, VWO

leert een goed studieritme aan

spoort hiaten op en werkt ze weg

heeft een sfeer dié motiveert

bereidt voor op 2e fase

AANMELDING EN INFORMATIE
(beperkt aantal plaatsen)
0575 - 541456 / 521819

OOK DAT IS ALBERT HEIJN
Een weekje om de portemonnee op adem te laten komen

Euroshopper
Aardappelen
5kg: 1,89

Uit ons nieuwe assortiment
AARDAPPEL
ROERBAKMIXEN
800 gram

MONA HALFVOLLE
FRUITKWARK
125 gram

VEGETARISCH
SMEERPATÉ
120 gram

5,99

0,99

Boterhamworst
100 o ram

Mégir

Albert Heijn Hengelo (Cld.) fa MAGERE YOGHuW
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo \^ , KH

" , ;. :•* ' ..- '---.^f



Wedstrijd Kind en Dier en ruilbeursmiddag voor de jeugd:

Clubshow PKV Vorden
De Pluimvee en Konijnenvereni-
ging Vorden houdt van 12 tot en
met 14 december haar jaarlijkse
clubshow in zaal De Herberg in
Vorden. Ruim 360 dieren zijn inge-
schreven voor dit jaarlijkse hoogte-
punt van de vereniging. Er is weer
van alles te bezichtigen tijdens de
clubshow zoals dwerghoenders,
siervogels, grote hoenders, watervo-
gels, sierduiven en konijnen. De
grote verscheidenheid in grootte en
kleur is voor elke bezoeker zeer
boeiend om te zien. De show in de
Herberg is gratis toegankelijk voor
het publiek.

Op vrijdag 12 december zullen zeven
keurmeesters de dieren kritisch beoor-
delen op type, bouw, kleur en conditie
en en dan van een predikaat voorzien.
Daarna zal er in elke diergroep een
kampioen worden aangewezen. Enkele
van de ingezonden dieren hebben de
afgelopen maanden op diverse regio-
nale en nationale tentoonstellingen
reeds ereprijzen gewonnen, maar ook
zij worden opnieuw gekeurd.

Om de jeugd bij de sportfokkerij te be-
trekken, wordt er evenals voorgaande-
jaren een wedstrijd gehouden voor kin-
deren en hun lievelingsdier. Deze jon-
gelui tussen vijf en veertien jaar ko-
men zaterdagmorgen 13 december
met hun dier naar De Herberg voor een
tweede beoordeling. Een paar weken
geleden zijn de deelnemers al aan huis
bezocht door een deskundige jury. De
jury let bij de wedstijd 'Kind en dier'
met name op de omgang van het kind
met het dier en de verzorging. Tijdens
het bezoek aan huis heeft de jury met
name gelet op de huisvesting van het
dier.

De clubshow wordt op zondagmiddag
14 december afgesloten met een ruil-
beurs waar de jeugd weer postzegels,
sigarenbandjes, flippo's en telefoon-
kaarten kan ruilen. Nieuw tijdens deze
middag is de medewerking van mej.
Rexwinkel. Onder haar leiding kunnen
kinderen vogeltjes maken van veren of
dieren boetseren van klei. Voor ope-
ningstijden zie de advertentie elders in
dit blad.

Taizé-liederen zingen op zondagavond 14 december in 'de Voorde'

Zing mee met Taizé
"Laudate omnes gentes. Laudate Do-
minum" (Looft de Heer alle gij volke-
ren), is één van de vele liederen van
Taizé, de oecumenische broederge-
meenschap in het Franse Bourgon-
dië. De gemeenschap van Taizé, ge-
sticht in 1940, zet zich vanuit de aan-
bidding tot Christus, radicaal in voor
de armen en verdrukten in onze we-
reld en voor de verzoening onder de
kerken.

Jaarlijks komen duizenden (voorname-
lijk) jongeren vanuit heel Europa naar
Taizé om inspiratie te zoeken. In het
voorjaar van 1998 wil de Taizé-commis-
sie. in Vorden een Taizédienst vieren in
de Hervormde kerk. Enkele kenmerken

van een Taizé-dienst zijn de herhalings-
liederen, zogenaamde latieneën, korte
schriftlezing en de plm. 10 minuten stil-
tes. Kortom de Taizé-dienst heeft een spi-
ritueel karakter.

De liederen va^aizé liggen gemakkelijk
in het gehoor. MRr omdat de liederen in
Vorden vrijwel onbekend zijn worden
voorafgaand aan de Taizé-dienst enkele
bijeenkomsten georganiseerd om de lie-
deren te oefenen. Dit oefenen gebeurt
onder begeleidjMj van Marianne Beitier.
Iedereen die zWPdoor Taizé voelt aange-
sproken en de liederen van Taizé wil Ie
ren kennen wordt uitgenodigd op zon-
dagavond 14 december in de Voorde, om
te zingen en/of om te luisteren.

Tuincentrum Vorden is al weer geheel
in kerstsfeer. Om het publiek ruim de
gelegenheid te geven om kerstinkopen
te doen is het bedrijf aan de Ruurlose-
weg ook op zondag 14 december voor
het publiek geopend. Het is dan tevens
mogelijk om de veranderingen op het
terrein van Tuincentrum Vorden te be-
kijken. Zo is de verkoopkas groter ge-
worden en de parkeerplaats verplaatst
naar de voorzijde van het pand. Het
tuincentrum heeft ook een nieuwe in-
gang gekregen.
Tuincentrum Vorden biedt een breed
assortiment op het gebied van kerstar-
tikelen. Zo zijn er weer volop kerstbo-
men te koop. Deze worden door de me-
dewerkers van Tuincentrum Vorden in-
gepakt zodat er in de auto geen naal-
den achterblijven. Ook op het gebied
van kerstbakjes biedt Tuincentrum
Vorden volop keus. Verder staat-er voor
alle klanten in deze 'koude' decembcr-
maand een warme kop koffie of choco-
lademelk klaar.

Adventsconcert
De Christelijke muziekvereniging Sur-
sum Corda zal op dinsdag 16 december
samen met het Achterhoeks Vokaal
Kwartet een adventsconcert geven in
de Christus Koningkcrk. Zowel door
Sursum Corda als door het Achter-
hoeks Vokaal Kwartet zullen bekende
kerstliederen en bewerkingen van
kerstledercn ten gehore worden ge-
bracht. Tevens- zullen enkele werken
gezamenlijk worden uitgevoerd, waar-
door een aantrekkelijk en gevarieerd
programma geboden kan worden.

Nutsfloralia
Op dinsdag 16 december is er weer ge-
legenheid om kerstbakjes te maken in
het Dorpscentrum onder begeleiding
van vrijwilligers van Nutsfloralia. De
deelname hieraan is gratis. Wel dient
men te betalen voor l^fcnateriaal dat
men gebruikt. Natuur^k kunnen de
deelnemers ook eigen materiaal in de
kerstbakjes verwerken. Verder is het
raadzaam om een tang en een mes mee
te nemen. Zie ook advertentie.

Stoombotenaktie Sueters groot succes

Bij speelgoed-, huishoud- en kadoshop Sueters konden alle kinderen tot 6 december zelfgemaakte stoomboten inleveren. De actie was een
groot succes want er zijn veel stoomboten ingeleverd. Er was door de kinderen veel werk van gemaakt door middel tekenen, knippen, plak-
ken en kleuren. Voor iedere deelnemer lag er een attentie klaar en voor de drie mooiste stoomboten viel er nog een extra prijs te winnen.
Deze werden gewonnen door Lianne van Langen, Hilke Veenendaal en Fabian de Hart. De winnaars kunnen hun prijzen afhalen bij speel-
goed-, huishoud- en kadoshop Sueters.

Kerstmaria Vorden op
zaterdag 20 december
Op zaterdag 20 december wordt in
Vorden de kerstmarkt gehouden. Naast
diverse kraampjes en stalletjes zullen
verschillende zangkoren en muziek-
verenigingen hun medewerking verle-
nen zoals het Vordens Mannenkoor,
Vordens Dameskoor, Sursum Corda en
Concordia. Ook de dialectband Kas
Bendjen is dit jaar van de partij. De
band heeft zich voor deze gelegenheid
omgedoopt in "Kerst Bendjen".
Ook voor de jeugd is er weer van alles
te doen. Zo kunnen zij op zaterdag 20
december meedoen aan de Vordense
Winterspelen. Deze winterspelen be-
staan uit zes onderdelen: spijkerslaan,
houtzagen, langlaufen, luchtbuks
schieten, ballen gooien en kartrekken.
Het belooft een spannende competitie
te worden met als inzet "Het kam-
pioenschap van Vofden'.

Veldtoertocht
VRTC De Achtkastelemïjders houdt op
zondag 14 december haar jaarlijkse
veldtoertocht. De tocht is ruim veertig
kilometer. Onderweg is er een stop
waar gepauzeerd kan worden. De start
van de veldtoertocht is bij het Gemeen-
telijk Sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg. Voor meer informatie kan men
bellen met 55 18 75.

HVG Linde
Ook dit jaar heeft Sinterklaas zijn ge-
zicht weer laten zien bij de Hervormde
Vrouwengroep in Linde. Door middel
van spelletjes moesten de cadeaus
eerst worden verdiend. Het werd een
sfeervol en gezellig avondje.

Plattelandsvrouwen
Op donderdagavond 11 december zul-
len de dames van de afdeling Vorden
van de Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen een bezoek brengen aan
kasteel "Cannenburg in kerstsfeer" te
Vaassen.
De kerstviering zal worden gehouden
op woensdagavond 17 december in de
Herberg. Mevrouw Heyink-Harkink uit
Laren zal deze avond in het dialect kp-
men vertellen hoe vroeger bij haar
thuis Kerst werd gevierd. Verder zullen
eigen leden deze avond verzorgen door
onder andere het opvoeren van het to-
neelstuk "de Kerstroos".

Oliebollenaktie
De Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" houdt vrijdag 12 en zaterdag 13
december een oliebollenaktie. De door
de leden van de vereniging zelf gebak-
ken oliebollen zullen huis aan huis ver-
kocht worden.
Met het geld dat de aktie oplevert zal
het instrumentenfonds van "Concor-
dia" een financiële injectie krijgen,
want de aanschaf en het vervangen van
muziekinstrumenten blijft noodzake-
lijk. Mede noodzakelijk door de aanwas
van nieuwe jeugdleden.

Expositie
Vanaf 14 december tot en met 25 janu-
ari 1998 wordt er in de galerie van
Agnes Raben aan de Nieuwstad 20 een
expositie gehouden met als motto
"Hedendaags Joods Ceremonieel".
De tentoonstelling wordt zondagmid-
dag 14 december geopend door Edward
van Voolen, conservator van het Joods
Historisch Museum te Amsterdam en
door rabbijn van de Liberaal Joodse
Gemeente te Amsterdam. Petra Katzen-
stein, voorzanger van de Liberaal Jood-
se Gemeente te Arnhem en waarne-
mend hoofd educatieve dienst van ge-
noemd museum in Amsterdam zal de-
ze gebeurtenis omlijsten met zang. De
tentoonstelling is met uitzondering
van 25 december te bezoeken van don-
derdag tot en met zondag.
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15VLEESPAKKETTEN
Naam Adres Plaats

N. Emmanouil H.K. van Gelreweg 18 Vorden
A. Rothman-Mensink De Eldersmaat 7
A. van Beek.
J. Groot Jebbink
R. Ibrink
J. Regelink-Schieven
Arendsen
M. Aartsen
E. Boesaand
W. Blom
W. Boesveld
C. Wenneker
Fam. Jansen
G J. Kamperman
W. te Veldhuis

Het Vaarwerk 24
Ganzensteeg
Strodijk 1
Pastorieweg 23
De Bongerd 12
Stationsweg 12
Winterswijksestr. 1
Het Wiemelink 49
Het Wiemelink 67
De Stroet 9
Christinalaan 8
De Bongerd 9
Hoetinkhof 73

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Bredevoort
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Plaats

A. Velhorst
F. Muraglia
G. Grooters
A. Bargeman
G. van Zeeburg
H. Sjouken
D. Gotink
J.G. Willems
J.F. Geerken
G. Claver- Bosman
J. Besselink
GJ. Brummelman
H. J. Huntink
J. Visser
Fam. Bokkers
A. van Til
Fam. Spaans
Henny Kusters
Ina v.d. Stroom

Het Wiemelink 11 Vorden
Kon. Julianalaan 21 Steenderen
Burg. Vunderinkh. 22 Vorden
De Boonk 27 Vorden
Zutphenseweg 31 Vorden
Het Wiemelink 53 Vorden
Wilhelminalaan 15 Vorden
Berkenlaan 14 Warnsveld
Beatrixlaan 8 Vorden
Prunusstraat 31 Hengelo G
Het Hoge 63 Vorden
Het Kerspel 13 Vorden
Hoetinkhof 31 Vorden
B. van Hackfortw. 38 Vorden
Lankampweg 3 V orden
Hoetinkhof 65 Vorden
Scheggertdijk 18 Almen
Tulpstraat 10 Steenderen
Dennendijk 5 Warnsveld

Kalenkamp
M. Jensma
HJ. Heuvelink
H. Klein Brinke
Wuestenenk
J. Harmsen
G. Brummelman
C. Lichtenberg
Wullink
J. Eykelenboom
A. Arfman
Fam. Wunderink
R.H. Pen
A. Sikking
J.A. Berenpas
M. Snijders
De Jonge
Ada Winkels
H. Kettelerij
D. Hiddink
Fam. H. Mokkink
E. Garritsen
E. Brandenbarg
J. Oldenhave
A. Teerink
L. Rindert
H.J. Holsbeeke
M. Teunissen
F. Hesselink-Heus
W. Peters
E. Luimes
Robbertsen
F.H. Peters
H. Heuvelink
A.C. van Voskuilen
B. Bouwhuis
W. Sanders
J.W. Brummelman
B. Wunderink
A. Ligeon
A.B. Houwen
EJ.R. Dostal
J. Boer
A. Kruisselbrir
W. Rietman
G. Bargeman

Klokkendijk 9
Hoetinkhof 31
Vordenseweg 22
Polweg 11
Strodijk 19
HetVaarwerk22
Insulindelaan 27
Lindeseweg 9
Dorpsstraat 2
Wilhelminalaan 10
Brinkerhof 20
Burg. Galleestraat 2
Beukenlaan 4
Brinkerhof 61
Mosselseweg 1
Dorpsstraat 15

Kotten
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Wichmond

Burg. Galleestraat 53 Vorden
Almenseweg 40a
Zutphenseweg 64
Prins Clauslaan 5
Kerkhofweg 2
Het Hoge 27a
Christinalaan 32
Vosheuvelweg 1
Hoetinkhof 65
De Stroet 17
Margrietlaan 17
Burg. Galleestraat 36 Vorden
Molenweg 15 Vorden
Hamminkweg 8 Vorden
H.K. van Gelreweg 20 Vorden
Hoetinkhof 114 Vorden
Wilhelminalaan 26 Vorden
Oude Borculosew. 16 Warnsveld

2 Kerststerren 10,00
2 cyclamen 10,00
3 oaseblokken, 5,00 vierde gratis

Volop kerstbakjes en takken etc.

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

Te koop:
kerstbomen,
kcrststukies
en graftakken

BOOMKIWKHIUJEN
M.G. SPIEGELENBERG B. V.
Oiitt Zumhenseweg 5a, Vorden
Tol. (0575) 55 14 64/Autod. 06-54323046

Christinalaan 2
De Doeschot 30
Hoetinkhof 32
Dorpsstraat 39a
Ruurloseweg 85
Aalvoort
Schuttestraat 24
Brinkerhof 43
Brinkerhof 95
Schoolhuisweg 4
Zutphenseweg 80
De Horsterkamp 25

Vorden
Vorden
Vorden
Almen
Vorden
Lochem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

• Te koop: Amnesty Inter-
national-kaarten en kaar-
sen. Het Jebbink 55 na af-
spraak. Tel. 55 24 58

• CONCORDIA 12 en 13 de-
cember OLIEBOLLENACTIE

Hou de kou buiten
met isolatiefolie.

50-200-240 cm breed verkrijgbaar.

GOOSSE
Steenderenseweg 11. Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandagmorgens gesloten

Jan
Klein Brinke

bedanken:

^MOTORCYCLES

BROUWER MOTORS

di/ifimcK
't Proathuus
DRUKKERIJ
WEEVERS
VOKKN - Til 10(711 MWW - FAX («7«| UMM
NIEUWXTAO M. 7JS1 AH rOSTBUS M. 7210 AA
•M U4040 - hnpj/www» .̂».̂ ! BON HtUI

AUTOBEDRIJF

Zonder uw medewerking was
onze deelname aan de 62e

Internationale Kampioensrit in
Zelhem niet mogelijk geweest.

I l U I l N

STORMINK
S T U D I O

POELIER N. VAN HUNEN
Dreiumme 53, Warnsveld
Tel. (0575) 52 25 94

Hazenrug
per 500 gram van 16,- voor

14,95
UIT ONZE GRILl

2 kippen
10,95

per stuk

6,95

Hazen-
pepervlees

zonder pezen, mooi mals vlees

per 500 gram

12,50

Kalkoenrollade
per kilo

9,95
Bestel nu voor Kerst. De bestellijst met prijzen ligt klaar.

A.u.b. de lijst i.v.m. drukte liever niet inleveren per telefoon

Muziekvereniging

CONCORDIA
Vorden

verzorgt op vrijdag 12 december en
zaterdag 13 december haar jaarlijkse

oliebollenactie
Koopt allen onze
lekkere oliebollen.

Opbrengst ten behoeve van het
instrumentenfonds

Café uenK
Nveuwstad 13, 7251 AvO Vovöeu
Telefoon (0575) 55 13 63

a.s. woensdag
17 december

Aanvang 20.00 uur

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

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

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving van het besluit tot wijziging
vergunning (art. 8.24 Wmb en art. 3.28 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

ligt met ingang van 12 december 1997 tot en met 22
januari 1998 ter inzage het besluit tot wijziging van de
aan de firma J.W. van den Brink, Lankhorsterstraat 13-
1 7, 7234 ST Wich mond, op 31 mei 1 994, kenmerk GG-
5668, verleende milieuvergunning voor een mengvoe-
derbedrijf op de percelen Lankhorsterstraat 13, 15 en
17 te Wichmond.

Strekking van het besluit:

Het betreft een aanvulling van de vergunningsvoor-
schriften met voorschriften voor de opslag van maxi-
maal 400 kilogram bestrijdingsmiddelen.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 23 januari 1998.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voor/op/ge voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet bin-
nen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State

Datum: 9 december 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44



VORDEN
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

OUDEREN EN BEWEGEN
Het zal niet onbekend zijn dat ouderen
met een goede conditie minder kans
hebben op ziekte of chronische aandoe-
ning. Om fit te blijven is het belangrijk
dat ouderen regelmatig voldoende bewe-
gen. Hoewel er veel mogelijkheden zijn
voor aangepast sport en spel blijkt toch
dat veel mensen hier geen gebruik van
maken. Om het belang van het fit blijven
nog eens te benadrukken organiseert de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden in sa-
menwerking met Sport- en Gezondheids-
studio Vorden een fitheids-test. Wij ho-
pen dat de uitslag van deze test ouderen
er toe aan zal zetten meer aan beweging
te gaan doen.
Naast bewegen in groepsverband is het
ook mogelijk in een sport-studio met een
speciaal progamma de fitheid te vergro-
ten dan wel op peil te houden. Tijdens de
test kunt U zich hierover laten voorlich-
ten.
Op vrijdagmiddag 12 december van
14.00 tot 16.00 uur wordt U deze moge-
lijkheid geboden. Bij deze test wordt on-
der andere gekeken naar longcapaciteit,
bloeddruk en fietskracht. Een klachten-
overleg met een fysiotherapeut is ook
mogelijk. Deze test wordt georganiseerd
door de SWOV in samenwerking met
Sport- en Gezondheidsstudio Vorden. De
sportschool is gevestigd aan de Burge-
meester Galleestraat 67a in Vorden.

Belangstellenden kunnen zich melden
bij de Sport- en Gezondheidsstudio (55
40 91) of bij de SWOV (55 34 05). Ook zon-
der aanmelding vooraf bent u van harte
welkom.

OUDEREN ZOEKEN OUDEREN
Het is ons gebleken dat sommige oude-
ren de wens hebben met andere alleen-
staanden in contact te komen om met el-
kaar een spelmiddag te organiseren. De
vraag is dan echter hoe ontmoet je die
anderen.
De SWOV wil graag voor deze groep als
contactpersoon optreden. Wanneer ook
u een middag met andere ouderen wil
doorbrengen, kunt u zich melden op ons
kantoor. Mevr. v. Uden zal ervoor zorgen,
dat u met elkaar kennis kunt maken.

MET HOOFD, HAND EN HART!
Beschikbare vrije tijd invullen met een
leuke bezigheid. Alleen of samen met an-
deren en onder deskundige leiding een
of andere HOBBY beoefenen, zoals pitrie-
ten, papierbewerken, houtbewerken, fi-
guurzagen, schilderen en andere hob-
by's. Elke maandag- en woensdagmorgen
in de kelder van het Dorpscentrum.
Vraag informatie bij Louise van Uden,
coördinator SWOV, tel. 553405 of bij dhr.
B. Bekman, tel. 551850, dhr. A. Luichies,
tel. 552248 of dhr. F. Bruggert, tel.
553025.

UIT HET ZIEKENFONDS! EN WAT
DAN...?
De ziekenfondsgrens is voor dit jaar vast-
gesteld op fl. 60.750,-. Voor 65-plussers
geldt sinds l juli ^fe7 een grens van fl.
38.300,— bruto-in^Knen per jaar. Voor
het komende jaar is dit bedrag nog niet
bekend, maar het zal vermoedelijk wel
op een iets hoger niveau liggen. Wie de-
ze inkomensgrens passeert, kan niet
meer in het zieke^fcnds verzekerd blij-

Volleybal

Vordense volleybalsters nog steeds
op nul
Deze week zonder spelverdeelsters
Nicole Scharrenberg en hoofdaanvalster
Petra Koren (beiden werkvcrplichtingen),
vertrok het eerste damesteam van Dash
zaterdag jl. in het busje van subsponsor
VEGA Autoverhuur BV uit Lochem, rich-
ting Wageningen. Achter het stuur gele-
genheidschauffeur en manager Gerhard
Ellenkamp.
Tegenstander was WAHO. Een team be-
staande uit sudenten van verschillende
nationaliteiten van de Landbouw Uni-
versiteit.
Om drie uur klonk het eerste fluitsig-
naal en klokslag vier uur het laatste. De
betere ploeg, midden moter Waho, drie
punten rijker na setstanden van 15-2,15-
5 en 15-13. Eerst in de derde set kwam
Dash dan ook in de wedstrijd. Nadat
coach Louis Bosman bijna elke time-out
had gebruikt voor het geven van aanwij-
zingen over blokkering en veldverdedi-
ging kregen de Vordense in de derde
rondgang op deze onderdelen meer grip
op het spel. Dit resulteerde in een score-
verloop van respectievelijk 0-3, 5-8 en 7-
11. De puntenmachine haperde en Waho
kwam op 13-11. Dash bleef knokken en
trok de stand gelijk tot 13-13. Twee per-
soonlijke fouten aan Dash-zijdc brachten
de stand op 15-13.
Opnieuw een wedstrijd waarin de Dash-
vrouwen gedurende een set hebben ge-
toond derde divisie volleybal te kunnen
spelen. Kritiek van de leiding was dan
ook dat de beleving tijdens de warming-
up onvoldoende was en dat het team der-
halve te laat op gang komt gedurende
een wedstrijd. Daarnaast maakte
Bosman het team echter ook het compli-
ment dat het weliswaar wat langer duurt
maar dat het team toch al in staat is om
tijdens een wedstrijd de tegenstander te

analyseren en meer grip op het spel te
krijgen. Het trekkerswerk kwam hierbij
van Margreet Smid die, bij afwezigheid
van de twee andere oudgedienden, het
voortouw nam en zelf één van haar bete-
re wedstrijden speelde. "Maar," zoals ze
zelf na de wedstrijd analyseerde, "het
komt jammer genoeg nog zo weinig voor
dat we allen tegelijk ons beste niveau ha-
len."
Volgende week speels Dash opnieuw een
uitwedstrijd. Dan tegen het op de vijfde
plaats staande Somas/Activia uit Sint
Anthonis.

Uitslagen
Heren Dash 1-Vios 2 0-3; Side Out 2-Dash 2
3-1; Boemerang 3-Dahs 3 2-1; SVGorssel
2-Dash 4 l-2.
Dames Waho-Dash l 3-0; Dash 2-De
Lange/Volco 2 1-3; Devolco 2-Dash 3 3-0;
WSV 5-Dash 5 1-2; ABS 2-Dash 61-2; Dash
7-Devolco 9 0-3.
Meisjes A SVS l-Dash l 1-3; B Dash 1-
Devolco 2 1-2; C ABS l-Dash l 3-0.
Dames rekr. Voorst 4-Dash 1-2.

Programma
Devolco 1-Dash l (HR); Dash 2-SV
Voorwaarts (HR); Dash 1-SV Sociï 2 (DR);
Soma/Activa-Dash l (Ddiv, 3G); Dash 2-Set
Up '65 2 (Ddiv. 3B); Dash 3-SVS 2 (DP);
Dash 4-SVS 3 (D2); Vios 4-Dash 5 (D3);
Dash 5-DVO 5 (D3); Dash 7-SC Gorssel 2,
Dash 1-DVO l (mA); Dash 1-WSV l (mB);
Dash 1-DVO l (Mc); Heeten 1-Dash l (HP);
Dash 2-Devolco 4 (Hl); Dash 3-Vios 4 (H3);
Side Out 2-WSV/Dash l (jB).

Dash 2-Volco 2
Afgelopen zaterdag moest Dash 2 het op-
nemen tegen de koploper van de derde
divisie B Volco 2. Trainer Gerrit Limpers
beschikte over een selectie bestaande uit
10 speelsters. Uiteraard werd het een
wedstrijd vol spanning omdat bij een
overwinning Dash 2 de koppositie zou
gaan overnemen van Volco.
Voorafgaande aan de wedstrijd overhan-

ven, maar zal zich particulier moeten
verzekeren. Daar is overigens niets
"engs" aan. Sterker nog, u kunt beter en
soms zelfs goedkoper uit zijn dan in de
huidige situatie.
Er zijn in ons land talrijke ziektekosten-
verzekeringen op de markt. Met elk hun
eigen bijzonderheden en variaties. Maar
juist in die details kunnen de grote ver-
schillen zitten. Vandaar dat het van
groot belang is dat u zich hierin laat bij-
staan door een onpartijdige deskundige.
Wij zoeken voor u graag een toereikende
voorziening die past bij uw specifieke
wensen, verlangens en omstandigheden.

ADRESWIJZIGING
Het kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden verhuist per l januari
1998. Ons bezoek- en postadres wordt:
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32, 7250 AJ Vorden, Tel. 0575
553405, Fax 552537. Openingstijden van:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur.

Bridge

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 3 december
1997.
Groep A:
1. v. Gastel / Hendriks 60. A 2. Mv./hr.
Polstra 59.6%; 3. Mv. / hr. Fimfi Snethlage
/ v. Asselt / Vruggink 55.0%.
Groep B:
1. Machiels / Krukziener 60.8%; 2. de
Jonge / Mouwen 55.0%; 3. Bonman / Snel
54.6%.

digde Dash 2 aan de directie van
"Barendsen" Staalconstructie een tweet-
al collages met foto's van het team als
dank voor hun sponsoring in het seizoen
1996/1997.
Dash startte voortvarend. Het team speel-
de als een goed geoliede machine naar
een 15-8 setwinst. In de tweede set scha-
kelde Volco echter een tandje bij en haal-
de de set met 15-7 in hun voordeel bin-
nen. In de derde en vierde set ging de
strijd gelijk op, beide teams vochten als
leeuwen om de winst. De aanwezigen op
de volle tribune genoten van de spannen-
de wedstrijd en lieten zich in hun aan-
moedigingen dan ook niet onbetuigd.
Het telbord gaf vele malen een gelijke
stand aan. Volco beschikte echter over
een betere eindsprint en wist daardoor
beide sets te winnen (12-15 en 13-15). Voor
Dash 2 is de druk er nu even af en kan de
volgende wedstrijd vrijuit spelen.
Aanstaande zaterdag (13 dec.) speelt
Dash 2 weer een thuiswedstrijd in sport-
hal 't Jebbink tegen Set Up.

Dash-Vios 2
Zaterdag 6 december speelden de
Vordense mannen tegen Vios 2 uit Eefde,
de nummer 3 uit de promotieklasse. De
opdracht voor Dash was duidelijk: een
sterke tegenstander dus er een leuke
wedstrijd van maken. Het begin van de
wedstrijd verliep wat rommelig en Vios,
dat net als Dash een zeer geroutineerde
ploeg heeft, kwam al snel op een 2-7
voorsprong. Na de eerste time-out kwam
Dash echter sterk terug tot 7-8. Vios kon
toen nog wat versnellen en via een paar
snoeiharde mid-aanvallen werd de set ge-
wonnen door de heren uit Eefde met 7-
15. In de tweede set liep de opslag aan de
kant van Dash een stuk beter dan in de
eerste set. Hierdoor werd er zelfs een
voorsprong genomen en ontstond er een
leuke wedstrijd. Tot 9-9 was het een gelijk
opgaande strijd en toen werd duidelijk
dat Vios hun routine veel beter benut

dan Dash. Bij Dash was er veel te vaak ir-
ritatie over de beslissingen van de
scheidsrechter, terwijl Vios de set gedis-
ciplineerd uitspeelde en met 10-15 won.
Ook de derde set had in het begin een
spannend verloop en ware er lange ral-
ly's te zien. Des te jammer is het dat bij
Dash niet iedereen de concentratie kon
vasthouden. Omdat ook deze wedstrijd
weer drie mensen van Dash afwezig wa-
ren door andere verplichtingen en een
blessure waren er te weinig mogelijkhe-
den om op tijd te wisselen. Ook het ge-
drag tegne de goed fluitende scheids-
rechter kost Dash vele punten. Na ander-
half uur spelen won Vios ook de derde
set met 12-15 en de wedstrijd met 0-3.
Gezien het spel van Dahs moet er de vol-
gende wedstrijd tegen Heeten gewonnen
worden.

Voetbal

Vorden l - Zutphen l 3-3
Vorden begon zeer aanvallend en drong
Zutphen ver op eigen helft terug.
Doelman Wullink moest enkele malen
handelend optreden om zijn ploeg voor
een achterstand te behoeden. In de 20e
en 26e minuut kwamen Dick Smit en
Mark Sueters in het boekje van de
scheidsrechter te staan. In de 30e mi-
nuut omspeelde Peter Hoevers op rechts
enkele spelers van Zutphen. Zijn voorzet
werd goed ingekopt door Mare van der
Linden: 1-0. Vlak voor het rustsignaal
profiteerde Patric Grijsen van een misser
van Jan Groot Jebbink en scoorde be-
heerst: 1-1. Bij een duel om de bal raakte
Hugo van Ditshuizen zodanig gebles-
seerd dat hij zich moest laten vervangen
door Hans van Dijk. De blessure bleek
ernstiger dan het zich liet aanzien. In het
ziekenhuis constateerde men een barst
in de enkel.
Direct na de theepauze bracht Mark
Sueters uit een bijna onmogelijke hoek
de stand op 2-1. Vorden hield met goed
combinatievoetbal Zutphen in de tang.
In de 65e minuut bediende Mare van der
Linden met een diagonale pass Peter
Hoevers. Met een harde schuiver wist
Peter te scoren: 3-1. Vorden dacht op ro-
zen te zitten. Erik Oldenhave en Rob
Enzerink van Vorden en Marcelino
Papperse van Zutphen kregen tussen-
door allen een gele prent cadeau.
In de 76 minuut kreeg Mare van der
Linden op aangeven van Peter Hoevers
een kans om Zutphen definitief van zich
af te schudden. Zijn schot was te zacht en
werd gestuit door doelman Wullink.
Zutphen gooide de laatste tien minuten
alles op de aanval. In de 82e minuut wist
de altijd gevaarlijke Jeffrey Marsman van
Zutphen te scoren: 3-2. In de 85e minuut
beging Dick Smit een overtreding op in-
valler Peter Luijken van Zutphen. Luijken
kon zich niet beheersen en rende achter
Dick Smit aan. Dick Smit kreeg een
dreun op zijn oog. Gevolg, meteen rood
voor Luijken en Dick Smit zijn tweede ge
Ie kaart, gevolgd door rood. In de 86e mi-
nuut haalde Jeffrey Marsman keihard
uit. De bal ketste via een Vorden-speler
onhoudbaar achter Marinho Besselink:
3-3. Ook aanvoerder Rob Enzerink kreeg
het in de slotfase aan de stok met de
scheidsrechter. Wegens praten kreeg Rob
in de 87e minuut zijn tweede gele kaart
en kon ook vertrekken. Vorden heeft 2
dure punten laten liggen.
Zondag speelt Vorden thuis tegen ZW
uit Apeldoorn

Voetbal

Socii
Uitslagen
Socii & - Almen & 14-0; Eefde E - Socii E 3-
6; Loil C - Socii C 0-3; Socii A - WIA 2-0;
Steenderen l Socii l 1-6; Be Qiiick 4 -
Socii 3 4-2; Socii 4 - Be Quick 6 3-3; SCS 6 -
Socii 5 13-1; Socii 6 - GWW 4 2-8.

Programma
De Hoven F - Socii F; Socii E - SCS E; Socii
C - RKPSC C; OBW A - Socii A; Socii l -
WHC 2 1; Socii 2 - Ruurlo 3; Socii 3 -
Doesburg 5; Oeken 4 - Socii 5;
Mariënvelde 4 - Socii 6.
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Frites
Snacks

Vis
DAM EN VOF

Sint Michielsstraat 4
7255 AP Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 25 16

WOLTERS
BOEKHANDEL

Spalstraat 14 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 53

Tijdens de kerstmarkt een winkel vol

lekkere' kerstartikelen

en natuurlijk

olieli

•jfliésteTiakkef

Spalstraat 21
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 50

• ^

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 38 28

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

Speciale extra kerstaanbieding

Glühwein-Reisgold

Muier schipperbitter

Old Smuggler whisky op = op

Robert Du pi n cognac VS

VSOP

Vino spumante è

7.95

21.95

21.95

29.95

37?5

7.95

Er worden diverse restant-wijnen
aangeboden

met recept om zelf Glühwein te maken

Onze stand of kraam staat op de Spalstraat 1
\ t.o. de grote kerk ƒ

K O O P Z O N D A G
14 december HENGELO Gld. 12.00-17.00 uur

Naast de winkelopenstelling
houden ook de Meubelzaken en

Auto/Motorbedrijven show en is er

KERSTMARKT IN DE
SPALSTRAAT

De nieuwe HKM KERSTAKTIE is aan dit thema ver-
bonden, doe mee: hang deze pagina uit het
Contact voor uw raam en ding mee naar de hoofd-
prijs: een SONY PLAYSTATION spelcomputer, beschik-
baar gesteld door expert Arendsen.
Ook een groot aantal HKM-bonnen van f 10,- zijn te
winnen.

HOE WHIKT DEZE AKTIE: Bij alle supermarkten in
Hengelo en Keijenborg ontvangt u bij aankoop van
f25,- een adreskaart. Vul uw naam en adres in 9p de
kaart en maak een slagzin af. Wanneer u bij een
andere winkel of bedrijf in Hengelo of Keijenborg een
volgende aankoop doet van minimaal f 25,- kunt u

adreskaart inleveren. In deze winkel doet u
de trekking.mee

TREKKING: Elke dag vanaf woensdag 10 december
wordt bij elke deelnemende winkel of bedrijf een
adreskaart getrokken, (totaal 10 dagen). Deelnemende
winkels zijn herkenbaar aan een MIDWINTER KOOP-
ZONDAGPOSTER op het raam.

MISTERY KERSTMAN: Een kerstman incognito brengt
naar de getrokken adressen een HKM-waardebon. De

Erij s wordt alleen bij U uitgereikt wanneer bij u voor
et raam een MIDWINTER ZONDAG-PAGINA is opge-

hangen.

HOOFDPRIJS: Aan het eind van de actie wordt op 23
december uit alle ingeleverde kaarten de hoofdprijs
getrokken (de SONY PLAYSTATION spelcomputer) en
enkele tweede prijzen van resterende HKM-waarde-
bonnen.

PROGRAMMA
KERSTMARKT
In de WLLIBRORDUSKERK treden op:
12.30 uur ULFTS MANNENKOOR onder leiding van di-
rigent Piet van Sanden

14.00 uur Het eigen koor van de Willibrorduskerk
o.l.v. dirigent Jan Idink.

15.00 uur Gospelkoor REBORN uit Wichmond o.l.v. di-
rigent Ron Holtslag

Op de kerstmarkt organiseert de Jongeren Werkgroep
Roemenië de HENGELOSE TREKZAAGKAMPIOEN-
SCHAPPEN voor teams.

Er is een levende kerststal met herders, schapen en
koningen die naar Maria, Jozef en het Kerstkind ko-
men kijken.

De kramen met kerstartikelen, de Glühwein van de
horeca, de warme snacks en oliebollen zullen weer
bijdragen aan een sfeervolle kerstmarkt.

DUBBELDEKKER:
Voor de verbinding van parkeerplaatsen naar de kerst-
markt zal een rode ENGELSE DUBBELDEKKER rijden.
Met deze bus kunt u gratis rijden van het industrie-
terrein Molenenk, langs de kerstmarkt naar de
Molenhoek en weer terug. De bus zal stoppen bij bus-
haltes die geplaatst zijn bij ondernemers die activitei-
ten organiseren. De oushaltes zijn herkenbaar aan
borden met het groene MIDWINTER KOOPZONDAG-
logo.

Kerstkaarten Kerstkaart rn Kerstkaarten

THE READ SHOP
B O N V R l E

Spalstraat 17

Ook voor uw kerstzegels

ÏKrrstkaartrn Kerstkaarten

Wij zijn 14 december
present op de

markt
met
Glühwein en
warme
chocolademelk

In ons restaurant:

BUFFET-
STAMPPOT

CAFÉ RESTAURANT SLIJTERIJ

'Leemreis'
Spalstraat 40 • Hengelo (gld.)

Telefoon (0575) 46 12 74

Zondag 14 december zijn wij geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.

Ook kunt u ons vinden op de kerstmarkt

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

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

HENGELO GLD



1OO1 Handige
apparaten voor
prima pnjsjes

Koffiezetten, mixen, föhnen, een
paar boierhammetjes roosteren,
Expert heeft voor alles het ideale
huishoudelijke apparaat. Komt u
eens langs en maak uw keuze.
Ze zijn er van alle bekende merken,
in tal van uitvoeringen, altijd
scherp geprijsd en voorzien van
een deskundig advies.

TEFAL CONTACTGRILL
Compact model met een perfect gri l l-
resultaat. Ook ideaal voor
het maken van overheerli jke
tosti's. ADV.J^C-

IMVEMTUM
SEMI-PROFESSIONELE FRITEUSE
Vaatwasbestendige RVS kuip met een inhoud
van maar liefst 4 liter. Traploos regelbare
thermostaat, oververhitting-
beveil ing en koude zone |̂£L%I •
voor het behoud van de olie.149-IT Î

BLACK & DECKER KRUIMELDIEF
Kruimeldief met extra grote zuig-
kracht. Inclusief wandhouder en
diverse accessoires. ADV.-99T- 79,-

PHILIPS BROODROOSTER
Voor het roosteren van 1 of
2 sneetjes brood. Met timer
en kruimellade. 44;
BRAUN FLEX
INTEGRAL SHAVER
Drievoudig scheersysteem
voor een superglad
resultaat. Snellader voor
35 minuten snoerloos
scheren. Uitklapbare
tondeuse

eicpert RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD., TEL: (0575) 46 25 11

Groot Kormelink Optiek
Spalstraat 27, Hengelo G., Telefoon (0575) 46 17 71

tbrllmonUiftn «n de nieuwe collectie
Geldig l/m 24 december 1997

KOM NAAR DE WELKOOP
KERSTMARKT OP ZONDAG

14 DECEMBER A.S.

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u bij
aankoop van ƒ 50,- aan kerstartikelen een

echte kerstboom voor / 2,5O

KERSTBAKJES MAKEN
Breng uw eigen gemaakte kerststukje naar Welkoop en
ding mee naar een van de drie prijzen voor het mooiste
en origineelste stukje.. Inleveren voor 14 december a.s.

Handige tips van een deskundige voor het maken
van kerststukjes.

Vanaf 15 december tot de kerstdagen ledere
avond open tot 20.00 uur

D€ GROEN EN DOEN WINKEL HENGELO

Spalstraat 37
Tel. 0575-461713

HARMSEN VAKSCHILDERS GEEFT

MEER KLEUR Ap vffNEN EN WERKEN

:% :̂jf f Bezoek zondag 14 december
onze showroom en profiteer
alleen op deze dag van...

10% KORTING
op een totaal inrichtingspakket.

S U P E R K E R S T T I P S

VOGEL-
VOEDERHUIS
larik op voet
van 50,- voor 39295

Diverse leuke wintervoederpakketten

Onder de boomtip:

Paardrijhandschoenen v.a. 9,95

IDE11ZEEEKBKDF

Spalstraat 12 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 23 96

Maandags gesloten

Zondag 14 december

primeur voor Nederland

KWARKKINI'S
het lijkt op een oliebol, maar het is heel anders...
het is een Kwarkkini!

Verder op de kraam voor de zaak

• oliebollen
• donuts
• proefstolletjes

B A K K E R I J
K R E U N E N
Marktstraat 6
Hengelo • Tel. (0575) 46 14 74

DE ZAAK VOOR MENSEN MET SMAAK

ieur

Kerkstraat 5
7255 CB Hengelo (Gld.)

Tel.(0575)464165
Fax (0575) 46 58 42

tijdens de Hengelose

midwinterkoopzondag

op 14 december

Onder het genot van een drankje
kunt u genieten van onze kerstsfeer 1997

Graag tot zondag 14 december

e/i i&eeé

Kerstaanbiedingen
in onze dames- en

herenmode

Als de

kerstbomen

staan,

vallen
de prijzen...

Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 35



Marktzicht
Feestzaal voor 250 personen.

Bekend om de warme en koude buffetten
en diners.

Er worden tijdens de kerst
diverse soorten salades gemaakt.

Deze kunnen kerstavond voor 16.00 uur
opgehaald worden.

Vroegtijdig bestellen om teleurstellingen
te voorkomen.

u

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

Ook wij zijifi4 december

ndge
metextr

o.a. gr
iedingen

erst-cd

De supermarkt die de hele week
elke dag geopend is

H.J. van de Mondt CE
Ruurloseweg 52 • Hengelo (GId.)
Tel. (0575) 46 13 92
Bestellingen worden gratis thuis bezorgd

Elke morgen
vers

DË|KSEN
W l D E r

FASH1ÖN

Casual Wear voor hem en haar

Aanbiedingen kopen
in muzikale sfeer!

Dat kan onder het genot van een
kop koffie met live muziek

Tot ziens bij
Dick en Annelies Helmink
Spalstraat 32 • 7255 AC Hengelo (GId.)

Telefoon (0575) 46 18 84
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100 MAANDEN GARANTIE

Nieuwe, 9,6 Voit snoerloze machine waar-
mee u snel en flexibel overal direct aan
het werk kunt. In de tuin, op de ladder, in
en rond uw huis, auto, boot of caravan.
Met 7-traps draai-momentinsteliïng,
tweetoerig, Qukkstop motorrem,
snetspanboorhouder, 1-uurs sneliader
en koffer.

Totaal 100 maanden garantie»

ACTIE-
PRIJS

Alleen
zondag

14 december

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (GId.) • Telefoon (0575) 46 12 20

ORFREAKS GAAN NAAR

HARTELMAN MOTOREN

ting
op alle

jeans
corduroy
broeken

pantalons
* (uitgezonderd aanbiedingen)

27, 29, 30, 31
december

VELE NIEUWTJES
EN

AANBIEDINGEN

Hartelman Motoren • Molenenk 3 • Hengelo (GId.) • Telefoon (0575) 46 13 48

SPALSTRAAT 7-8 - HENGELO - TEL. (0575) 46 13 83

Zondag 14 december a.s.

10% korting
op alle artikelen

(uitgezonderd geneesmiddelen)

Uw E/gen < ^ D rog/'s t
marianne

Ruurloseweg 5 - Hengelo (GId.) - Tel. (0575) 46 20 62

STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN

KERST-

VAKGARAGE ®
HANS SLOOT
Ruurloseweg 50 • Hengelo • Telefoon (0575) 46 18 71

Heeft u onze
babyboek
al gezien?
Merken zijn:

}) Lapanino • Feetje • Bobby
Doortje

Komt u gezellig eens even binnen kijken en wanneer u
deze bon meebrengt, ontvangt u

10% korting

Sctóde/t
Ruurloseweg 1 • Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 12 32



Bij inlevering van deze bon

f 2,50 voordeel
op uw vlaai naar keuze

Roomboter Appelf lappen
royaal gevuld
Dit weekend

5 halen = 4 betalen

Roomboter Krakelingen
volgens Oud-Hollands recept

lekker voordelig

6 voor f3,50
Tip van de week:

Sovital
'n Meergranenbrood,

boordevol vitamines en mineralen

Puur natuur, dat proeft u!

Om alvast in kerstsfeer te komen

'n proef stolletje
gevuld met 100% amandelspijs

f 5,=

•Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

van de Achterhoek
Met optredens van diverse plaatselijke zangkoren, muziekverenigingen en midwinterhoornblazers.
Verder vele kramen in Kerstsfeer, houtvuur, een bezoek van de KERSTMAN en een boerenkoolmaaltijd met worst.

Doe mee aan de

m

onderdelen:
Spükerslaan
Houtzagen
Langlaufen

Luchtbuks schieten
Ballengooien
Kartrekken

Opgave bij Indoor Sport Vorden en Bleumink Tweewielers
op de Kerstmarkt



Kraomschudd'n

Een maand geleden werd er een
dochter geboren bij Hannie en
Rudy Sloot. Op zich niets bijzonders
zult u zeggen. Dat is ook zo. Maar
Hannie Sloot danst al jaren bij de
boerendansers "De Knupduukskes"
in Vorden. Veel mensen denken dat
je 50+ moet zijn om hiervan lid te
worden en dat is niet zo. De vereni-
ging laat weten dat het boerendan-
sen niet aan leeftijd is gebonden,
maar een gezellige bezigheid is
voor jong en oud.

De Knupduukskes proberen met oude
gebruiken, kleding, dansen en het dia-
lect de eigen streek in ere te houden.
Afgelopen week gingen enkele leden
van de dansgroep daarom kraom-
schudd'n bij de familie Sloot in origi-

neel kostuum, vergezeld van een kren-
tenwegge ter ere van de geboorte van
Carolien. En dat leverde het boven-
staande nostalgische plaatje op.

Boerendansgroep De Knupduukskes
treedt op in verschillende plaatsen zo-
als in tehuizen, braderieën en ter op-
luistering van e^^feest of een perso-
ncelsavond. Wie^meer wil weten over
het reilen en zeilen van de Vordense
folkloristische dansgroep of lid wil
worden kan voor inlichtingen terecht
bij Ina Eskes, Hoetinkhof 56, tel (0575)
55 35 10 of Ant^ Scheffer, Hoetink-
hof 89, tel. (0575^5 32 02. U bent ook
van harte welkom als u accordeon
kunt spelen. De Knupduukskes reper-
teren elke woensdagavond in 't Pan-
toffeltje.

Biej ons
in d'n Achterhook
't Was veurig jaor zommer, zo tegen St. Jaopik umsgeveer, dat t'r heuj inehaald
mos wodn biej Heikamp. 'n Stuk of wat buiirluu en een ome, Willem uut
Grolle, kwammen umme te helpen. De heujbaaln mossen op de zolder van de
schuure eheisterd wodn. In de topgevel van de schuure zat een loek en daor
mos 't heuj deur. 't Heuj was op een platte wagen inehaald.

Harm van de Veldekster, een van de buurluu, stok met 'n gavel de baaln deur 't
loek. Daor wodn ze deur ome Willem deur-egeven an de andere buurman,
Gradus Plump. Den pakken ze daor lieke. Die twee daor op de zolder hadn nog-
al praotjes en gekheid onder mekare. Ome Willem heel nogal van gekheid en
zei geregeld tegen Gradus Plump: „Pas op, daor zit een slechte vlekke in de
vloer, daor val iej deurhen." Dat wodn wel een keer of tienc ezeg tussen de an-
dere flauwekul deur. Gelukkig veur Gradus leet de vloer op die plaatsen zich
van de goeie kante zien.
Op een gegeven moment, too ome Willem druk an 't verteln was trad e iets op-
zied umme een baal better an te konnen vatn. Maor metene was e weg. Deur de
vloer ezakt en in de stal ekwakt. Gradus Plump vlaog nao 't gat en kek nao on-
deren. En jao heur, daor zaog e Willem op de grond liggen.

Hee leep nao ' loek en schreeuwen tegen Harm van de Veldekster: „Gao 's gauw
kiekn, Willem is nao onderen eplaerd en lig in de stal en zien haor lig een ende
wieter."
Metene heurn e d'r ene hard vluukn en zaog e ome Willem recht-op-'t ende zit-
ten. Waorumme ome Willem zo vluukn? Neet van de piene maor hee had al-
tied een pruik edragen zonder dat d'r ok maor ene iets af had ewetn. En now
was dat grote geheim wereldkundig ewodn.

Gelukkig was t'r wieter neet volle an de hand met ome Willem, allene een paar
bulten en blauwe plekken. Maor heubaaln schietn op 'n zolder zal e wel neet
meer doen. Biej ons neet, maor ok neet argens anders, biej ons in d'n
Achterhook.

H.Leestman.

Allerhand
in 't Saksenland

(FOTO AUTEUR)

Eén van de prachtigste uitzichten in ons Saksenland heeft men vanaf de
Elterberg in Hoch-Elten. Bij helder weer kan men duidelijk de
Zwanenburcht in Kleef, de Eusebiuskerk in Arnhem, de heuvelrug bij
Nijmegen en het gebied van de Nederrijn onderscheiden. Veel
Nederlanders hebben in de tijd dat Elten, in het kader van de grenscor-
recties, geannexeerd was door Nederland, dit gebied bezocht (1949-1963).
Maar ook nu nog komt men hier regelmatig Nederlandse nummerbor-
den tegen van auto's van mensen die hier willen genieten van het uit-
zicht. En dan tevens de gelegenheid te baat nemen om de St-Vituskerk te
bekijken of een wandeling rond de berg te maken.
De St-Vituskcrk dateert al uit de twaalfde eeuw en is een deel van de vroe-
gere abdij-kerk. Ond^ttks vele verbouwingen heeft ze toch haar romaan-
se karakter behoud^^Er is tijdens geallieerd offensief in het voorjaar
van 1945 hevig gevochten om de Elterberg. Restanten van de loopgraven
zijn tegen de berghelling, boven de rivier de Wild nog hier een daar te
onderscheiden. Bij dat offensief werd de St-Vituskerk grotendeels ver-
woest.
Eén van de initiatiejMïicrs voor de restauratie van deze kerk was onze
landgenoot J.H. van^R?k, eigenaar van onder andere Huis Bergh, die in
1946 de eerste aanzet gaf. In de omgeving van de kerk, aan de Freihcit,
bevindt zich de Drusus-put. Een 60 meter diepe put waarvan gezegd
wordt dat ze uit de Romeinse tijd zou stammen. Waarschijnlijker is dat
ze in de Middeleeuwen gegraven is. Eveneens aan de Freiheit bevindt
zich een drietal gebouwen als restant van het vroegere abdij-complex.
Daar zit een heel verhaal aan vast dat u later nog wel eens te horen (le-
zen) krijgt.

H.G. Wulïink

Spart- en
gezondheïds-
studio Morden

BURG,GALLEESTRAAT673*7251 EA VORDEN
TEL (0575155 40 91

Op donderdagavond van 19.00 tot

20.00 uur hebben wij nog enkele

plaatsen vrij voor ons

ski-voor-
bereidings-
programma
o.l.v. een gediplomeerd

ski-fitness leraar.



14 DECEMBER 1997
ook bij EDAH

geopend van 11.00 tot 15.00 uur

Bezoek onze winkel en maak kans op prachtige prijzen, o.a.

Het Edah team verwelkomt U met een kop koffie met iets lekkers

Edah
Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 20 00

HEERSINKhaarmode adviseert
Vorden - Elke maand nodigt
HEERSINK haarmode één
van zijn klanten uit voor een gra-
tis totale verandering.

De wens van Majorie.
Majorie wil het écht helemaal
anders. Wat kort is moet lang en
wat lang is moet kort. Ga je gang!
Oh ja, en een leuk kleurenstel
zou ook niet verkeerd zijn.
Majorie: "Ik ben benieuwd!"

Het advies van Nienke.
Nienke dacht en dacht en kwam
tot de volgende sublieme oplos-
sing: "Als ik het lange nu 'ns lek-
ker kort maak, dan lijkt het korte
vanzelf langer".
Zo gedacht zo gedaan. De voor-
kant lang en glad (dan lijkt het
nog langer), op de kruin springe-
rig en in de nek piekerig kort.

Kleur.
Alles is donker gekleurd en voor
- in een aantal zorgvuldig gese-
lecteerde lokken - met de folie-
techniek een lichte tint gemaakt.
Een prachtig contrasterend kleu-
renspel! Met gel en een Scrunchy
droogtechniek werd het geheel
uniek gestyleerd!
Majorie: "Ik wilde wat anders,
maar wist niet wat. Nu ik dit zie
weet ik dat dit het is . . .!"

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21 vorden

0 (0575) 55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Guusta Bruggert

kapster: Nienke Kosters

'Altijd in voor verandering!9

Dinsdag 16 december a. s. verzorgt de

C H R I S T E L I J K E M U Z I E K V E R E N I G I N G

in samenwerking met het

een

Adventsconcert
aanvang: 20.00 uur

Christus Koningkerk aan Het Jebbink

Toneeluitvoering
T.A.O. Wildenborch

op 12,13 en 16 december 1997
Gespeeld wordt het blijspel in dialect:

HET PERRON
door Froukje Annema.

Kaarten vooraf te reserveren bij Fryda te Lindert, telefoon
(0575) 55 67 26; 's avonds van 18.30 tot 19.30 uur.

Kapel Wildenborch,
Kapelweg 1, Wildenborch-Vorden

Entreeprijs f 6,50
tot en met 12 jaar f 3,50

Zaterdag 13 december
geheel uitverkocht

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

A
Spelweekend bij Café Uenk

B.V .K.O.T. Vorden organiseert dit jaar weer als
vanouds

kurkbiljarten en balero
leuke prijzen te winnen!

Vrijdag 19 dec. van 19.00 t/m 24.00 uur

Zaterdag 20 dec. van 13.00 t/m 24.00 uur

Zondag 21 dec. van 12.00 t/m 17.00 uur

U bent van harte welkom
bij café Uenk Nieuwstad 13

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modem design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



Vijftien meter hoge Kerstboom
voor vijftien jaar VPGI-certificaat

Elk jaar is het weer een hele klus
om een mooie grote kerstboom in
ons dorp te krijgen. Dit keer komt
de boom uit de bossen van Ruurlo.
Door grondverzetbedrijf Beeftink is
de boom afgelopen zaterdag naar
Vorden gebracht. Samen met enkele
ondernemers onder leiding van
Henri Barendsen is de boom keurig
rechtop gezet en zijn de lampen er
in gehangen met de hoogwerker
van Van der Wal die dit elke jaar
weer voor de Vordense Onderne-
mers Vereniging verzorgt.

Ook het vinden van een sponsor valt
niet altijd mee. Dit jaar is Drukkerij
Weevers bereid gevonden de Kerst-
boom te schenken. Sinds 1982 is Druk-
kerij Weevers in het bezit van het VPGI-

certificaat waarin oB^le eisen van ISO
9002 zijn opgenomen. Ook dit jaar is
het certificaat weer opnieuw verleend.
Drukkerij Weevers is hiermee 15 jaar
in het bezit van het certificaat. Slechts
enkele andere grafl^he bedrijven in
Nederland hebben ^T ook bereikt. De
officiële uitreiking moet nog plaats
vinden maar het schenken van een
mooie Kerstboom is een goede gelegen-
heid deze feestvreugde met Vorden te
delen. Geheel in stijl werd daarom af-
gelopen zaterdag een vijftien meter ho-
ge kerstboom geplaatst in het centrum
van het dorp.

Voor een uitgebreide fotoreportage van het
plaatsen van de kerstboom in het dorp kunt
u terecht op de internetsite van Weekblad
Contact: http://www.weevers.nl/contact

Sport- en
gezondheids-
studio Vorden

m^
TEL(0575)554091

Voor alle senioren in Vorden
organiseren wij
vrijdag 12 december
van 14.00 tot 16.00 uur een

in samenwerking met
Stichting Welzijn Ouderen Vorden

Zie publikatie elders in dit blad

Mini-kerstmarkt op vrijdag 12 en zaterdag 13 december:

Pleinfestijn Welkoop Vorden
De Welkoop in Vorden houdt op
vrijdag 12 en zaterdag 13 december
een pleinfestijn met een mini-kerst-
markt. Er is tijdens deze markt van
alles te zien. Diverse ondernemers
en firma's zullen hun medewerking
verlenen aan het pleinfestijn.

Tijdens de kerstmarkt bestaat er onder
ander de mogelijkheid om kerstbakjes
te maken. Ook bakker Berendsen is van
de partij met een oliebollenkraam ter-
wijl de Gulle Bottclier Van Loon glüh-
wein schenkt. Verder zijn er diverse de-
monstraties. Zo zal Royal Canin de be-
zoekers op vrijdag 12 december infor-
meren over honden- en kattenvoeding.
Een voedingsdeskundigc beantwoordt
graag alle vragen over Royal Canin
RCCI SIZE voor de hond en Royal Canin
RCFI voor de kat. Beide productgroe-
pen zijn dit jaar in Europa geïntrodu-
ceerd en sinds enige tijd ook bij de
Welkoop in Vorden verkrijgbaar.
Royal Canin RCCI SIZE is een uniek
concept hondenvoer, het biedt voeding
op maat. Deze superpremium produc-
ten zijn afgestemd op de grootte en de
leeftijd van de hond. Voor de kat is er
Royal Canin RCFI. Hier zijn vijf ver-
schillende superpremium produkten
van. Voor iedere leeftijdsfase is er een

aangepast product. Voor kittens, vol-
wassenen en oudere volwassenen.
Maar ook voor de kieskeurige en te dik-
ke kat is er licht en hoog verteerbaar
voer, afgestemd op de voedingsbehoef-
te van deze dieren.

Metabo zal op zaterdag 13 december
een demonstratie komen geven met
elektrisch gereedschap. Verder heeft
Metabo op deze dag diverse pleinaan-
biedingen dus een bezoekje aan de mi-
ni-kerstmarkt is ook op zaterdag beslist
de moeite waard. Een kerstmarkt is
niet compleet zonder kerstbomen. Dus
ook deze zullen op beide dagen te koop
zijn.
Het pleinfcstijn wordt gehouden als af-
sluiter van de herinrichting van het
buitenterrein van de Welkoop. Zo zijn
de benzinetanks van OK gesaneerd en
is de bodem aan de voorzijde van de
Welkoop schoon opgeleverd. "In totaal
zijn we zo'n drie maanden bezig ge-
west met de herinrichting van het bui-
tenterrein", vertelt eigenaar W. Weenk
van de Welkoop. "We wilden daarom
graag iet terug doen richting onze
klanten. Het pleinfestijn is overigens in
goed overleg gegaan met coöperatie
ACB die haar volledige medewerking
aan het festijn verleent".

Kerstsamenzang
Op zondag 21 december is er een kerstsamenzang in de Dorpskerk met
medewerking van Interchrist en het koor van de St. Willibrordusparo-
chie van Vierakker. De kerstsamenzang begint om 19.00 uur.

Het jaarlijkse kerstconceoflgat door de Gebroeders Eijkelkamp wordt ge-
houden op de zondag voo^Me kerst gaat in verband met ziekte niet door.
De gebroeders Eijkelkamp hopen volgend jaar wel weer van de partij te
zijn in 't Wapen van 't Medler.

ANBO-bijeenkomst over indicatie-stelling:

De toegangspoort tot de zorg
De indicatiestelling is de afgelopen
jaren steeds meer een sleutelpositie
gaan innemen, als toegangspoort tot
de zorg en de financiering daarvan.
Als gevolg van toenemende vraag
naar zorg en de schaarse middelen is
het belang van indicatiestelling toe-
genomen. Een goede indicatiestel-
ling is noodzakelijk om zorgvragers
zorg op maat te kunnen geven.
Indicatie-adviseurs, overheden, zorg-
verzekeraars, patiënten/consumen-
ten-organisaties, samenwerkende ou-
derenbonden en zorgaanbieders ver-
diepen zich gezamenlijk in de vraag
hoe de kwaliteit van de indicatiestel-
ling bewaakt en verbeterd kan wor-
den. Woorden van deze strekking be-
zigde mevr. K. van Scheyen, cluster-
coördinator Ouderen van de Regio-
nale Patiënten/consumenten Federa-
tie Stedendriehoek, tijdens een voor-
lichtingsbijeenkomst van de Algeme-
ne Nederlandse Bond voor Ouderen,
afdeling Vorden.

Op last van de landelijke politiek heeft
de indicatiestelling "nieuwe stijl" in eer-
ste instantie betrekking op de hulpvraag
naar Thuiszorg en de eventuele verhui-
zing naar een verzorgingshuis of ver-
pleeghuis. Op een later tijdstip volgen
mogelijk de geestelijke gezondheidszorg,
de Wet Voorzieningen Gehandicapten en
andere vormen van sociale voorzienin-
gen. De gemeenten zijn per l januari
1998 verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de indicatiestelling. Er wordt op
gerekend dat zij er voor zorgen dat de
mensen met vragen over "zorg, wonen,
welzijn e.d." in de toekomst bij één en
hetzelfde loket terecht kunnen.

Vervolgens schetste mevr. Van Scheyen
stapsgewijs de procedure van aanmel-
ding van de hulpvraag tot de daadwerke-
lijke verlening van zorg. De melding van
de hulpvraag begint bij het zo zeer ge-
wenste geoormerkte loket. Daar wordt
door een deskundige de hulpvraag in al
zijn facetten vastgelegd. Vervolgens
wordt een analyse gemaakt van de hulp-
vraag waarna een advies wordt uitge-
bracht over de aard en omvang van de te
leveren hulp. Nadat de probleemstelling
door de zorgverzekeraar is beoordeeld
kan de zorgtoewijzing plaatsvinden en
de zorgverlening in gang worden gezet.

De indicatiestelling - de inhoudelijke
vaststelling van de hulpvraag - dient
door een onafhankelijk indicatie-orgaan
uitgevoerd te worden. Onafhankelijk be-
tekent los van de zorgverzekeraar en los
van de aanbieder die de zorg verlenen
kan, aldus mevr. Van Scheyen.

Dhr. C. van de Pol, ANBO-bestuurder en
lid van de stuurgroep "indicatiestelling"
gaf een beeld van de ontwikkelingen in
de regio Zutphen. In deze regio werken
vijf gemeenten - waaronder Vorden - ge-
zamenlijk aan een beleidsstructuur
waarin aan toegankelijkheid en bruik-
baarheid van de voorzieningen een hoge
prioriteit wordt verleend.
Voor de financiering van de indicatieor-
ganen ontvangen de gemeenten geld uit
de Rijkskas.

De vertoning van een instructieve film
over het onderhavige onderwerp en een
geanimeerde discussie droegen in be-
langrijke mate bij aan de kennisover-
dracht.
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Wij zijn een van de ca. 150 FIXET doe-het-zelf winkels in Nederland, met een breed assortiment stre-
ven wij een hoge mate van service na. Om deze service te kunnen waarmaken zijn wij op zoek naar
mensen die in aanmerking willen komen voor de vacature van:

VERKOPER(S) m/v
(zowel part-time als full-time)

Ben je enthousiast, flexibel, handig en bezit je de juiste communicatieve vaardigheden om te verko-
pen, dan ben jij misschien wel degene die we zoeken. Beschik je daarnaast over een afgeronde MBO-
opleiding of heb je reeds de nodige ervaring in de doe-het-zelf branche of in de bouw en wil je wer-
ken in een leuk team, dan kun je, bij voorkeur schriftelijk, reageren binnen twee weken na verschijnen
van deze advertentie.

FIXET KLUSMARKT
t.a.v. mevr. J. Lowik, Groenloseweg 13c,
7261 AM Ruurlo

Meer informatie omtrent deze vacature kan verke-
gen worden bij mevr. J. Lowik, tel. (0573) 45 36 35

TIXI:7£
JE MAAKT HET MET FIXET *—

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 24 nov. t/m zondag

30 nov. 1 997.

Bijeen
jaarverbruik
van:

800 M3
1000 Ml
1200M3
1400 M3
1000 ui
1800 M3
2000 u3
2200. ld
2400 M3
2000 ld
2200 M3
3000 M3
3300 id
3600 M3
1900 rt
430» Ml
4500 M3
5000 ld
1500 id
0000 id

hoorteen
streefver-
bnjikvoor
de afgelopen
week van:

24 M3
30 M3
36 M3
42 M3
48 M3
53 M3
59 M3
65 M3
71 M3
77 M3
83 M3
89 M3
98 M3

107 «3
116 MÏ

125 M3

134 M3
148 M3

163 M3

178M3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

85 M3
107 M3
128M3
149 M3
170M3
190 M3
211 M3
233 M3
254 M3

275 M3
297 M3

318 M3
350 w3

381 M3
414 M3

445 M3
477 M3
529 M3

582 M3

635 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:

0575 - 597 280

Wij zoeken voor de
zaterdagochtend

3 krachten (m)
Leeftijd: 16 t/m 21 jaar
Werkzaamheden:
het zuigen van de magazijn-
vloeren en het aanvegen
rondom de bedrijfspanden.

Tel. (0575) 55 72 22
(Dhr. T. Haverkamp)

IOSMAN
•QROENSPECIALIST

KERSTBOMEN
kwaliteit van eigen kweken]

BLAUW EN GROEN

pot/Muit tot 200 cm
Ï2,5C

Gratis kerstgroen voor
Wanten

Verkoop elke dag vanaf 9 uur.
Kervelseweg 23, Hengelo (G.),

tel. (0575) 462619

Als u op zoek bent naar een

KEUKEN VAN KWALITEIT
dan bent u nog niet bij ons geweest.

Bel voor een afspraak (0314) 365732 of 06-53744066

Advies aan huis is mogelijk,
ook 's avonds en op zaterdag

KEUKENS EN MONTAGE
Doetinchem «et

Zondag 21 december is het koopzondag.
Wij zijn tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar.

Mogelijkheid tot bezichtigen van VS-keukens en montage

Wissels Techniek BV
zoekt voor constructie/produktielaswerk

COz-lassers
Tevens gevraagd:

monteurs
voor montagewerkzaamheden.
Kunnen ü^n strekt tot aanbeveling.

Wil je direct aan de slag
bel tel.nr. (0575) 46 43 60

Wist u dat de veilingcommissie Vorden in 1998 een veiling houdt
Hĵ l voor alle kerken van de gemeente Vorden?

Indien u goederen beschikbaar wilt stellen kunt u bellen:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673, W. Wahl 553081,
W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470, G. Weevers 551010.

Uw medewerking in welke vorm dan ook wordt zeer op prijs gesteld
en het is voor een goed doel.

IK ZORG i
DAT MENSEN HUN

HOOFD BOVEN WATER
KUNHEN HOUDEN

G E L O O F I N E I G E N K R A C H T GIRO 6 6 7

PKV
organiseert dej^rlijkse clubtentoonstelling in zaal

>e Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden

Ruim 360 dieren o.a. hoenders en dwerg-
hoenders, sier- en watervogels, sierduiven
en konijnen.

OPENINGSTIJDEN
vrijdag 12 december van 20.30 tot 22.00 uur
zaterdag 13 december van 10.00 tot 21.00 uur
zondag 14 december van 10.30 tot 16.30 uur

De toegang is gratis. Kinderen tot 12 jaar onder geleide.
Wij nodigen u allen uit om te komen kijken!

Verdere activiteiten tijdens
de tentoonstelling

ZATERDAG 10.00 UUR
KIND EN DIER
De door de kinderen
aangemelde dieren worden
beoordeeld.
Prijsuitreiking om 11.30 uur.

ZONDAG VAN 13.30
TOT 15.30 UUR
RUILREURS
van sigarenbandjes, postze-
gels, flippo's, telefoonkaarten
e.d.

Onder leiding van
mej. Rexwinkel
vogeltjes maken en boet-
seren van dieren met klei

DRUKKERIJ
WEEVERS

MODISCHE
SUEDINE BLOUSES QQ DR
3 modellen, 4 kleuren, 409£ë nu \J %J p ̂ JJ \J

FEESTBLOUSES
POLYMICRO
4 kleuren, 409£ê nu 89,95

modecentrum

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38



Een goede verzekering
hoeft echt niet duur te zijn.
VOORBEELD: WONING 1e KLAS

Opstal extra uitgebreid: f 300.000,- è f 0,60 °/oo = f 180,00
Inboedel extra uitgebreid: f 80.000,- a f 1,35 °/oo = f 108,00
Eventueel glas: f 300.000,- a f 0,20 %x> . = f 60,00

Samen f 348,00

1996 - 25% premierestitutie of wel winstdeling f 87,00

Pak uw polis eens en vergelijk.

OWM Vorden is er met alle verzekeringen
zowel voor agrariërs als voor particulieren

Onderlinge Waarborg
Vorden WA

Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Maatschappij

Linea Ferrara®.
De perfecte
combinatie

van design en
slaapcomfort.

U droomt van heerlijk slapen? In een
stijlvol vormgegeven interieur? Dan moet
u eens naar Linea Ferrara® komen kijken.
Linea Ferrara® is het nieuwe boxspring-
programma van Norma. Leverbaar vanaf
vlakke bodem tot compleet, elektrisch
v stelbaar bed. Met allerlei accessoires
die net zo smaak- en stijlvol zijn als
( bedden. Van lampjes tot nachtkastjes.
l ea Ferrara® de perfecte combinatie
v i design en slaapcomfort.

normci
Beter kun je niet liggen

Uw slaapkamerspecialist is:

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 39

Voer een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

Spoofstraat 28, 7261 AE Ruurio

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

{Gegarandeerd
i de grootste collectie

WAX
i kleding in nederland
J88 modellen, vele kleuren

IThe Country Store
! Hoofdstraat 39, GORSSEL

Telefoon 0575 491349

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels r sanitair

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

r">>rMr ^* -?

mode voor
het Hfele gezin

^v
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Kinder _
Spijkerbroeken
Maten 128-152

Normaal ƒ 25,-
NU slechts

Diverse
babyspeelpakjes

Trainingi
pakken

Maat 116-164.
Normaal
vanaf ƒ 37,50

NU slechts

Normaal ƒ29,95
NU slechts

Heren ruit'
overhemden

lange mouw

Normale prijs ƒ 35,00
NU slechts

Uni
sweaters

Maten M t/m EL
Normale prijs ƒ 35,00

NU slechts

Kom beslist even kijken, het loont de moeite
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 20/12/97



Kerst
kom naar onze sfeervolle
kerstshow

Kerstbomen* vanaf 5,00
Kerststerren vanaf 2,95
Kerststukjes vanaf 7,95
Graftakken vanaf 12,50
Hyacinth, diverse kleuren per stuk 1,75
Skimmia volop bloem 9,95

Groot assortiment Kerstartikelen

WORDEN

14 december
geopend

van 10.00
tot 17,00 uur

Ruurloseweg 65a
Vorden

Telefoon (0575) 55 36 71
* Tip: Laat uw kerstboom Inpakken.

Handig voor vervoer

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Tdefoon: (0573) 45 20 00
n/'M 11 A/R x ATI— r»i A l r~ M
BOUWMATERIALEN

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

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Werkhandschoenen
Met varkenssplit.

Per paar:

****"«

Thermo werkhemd
Geruit hemd met knoopsluiting
in 100% katoen met polyester
voering. Rood, blauw en groen.
Maten: M t/m XXXL.

Bodywarmer
Met ritssluiting en overslag
met drukknopen. Omkeerbaar,
verlengd rugpand. 50/50 poly-
ester/katoen. Blauw/ beige.
Maten: M t/m XXL.

Electrische wandconvector
DéLonghi, gesd^t voor toepassing in bouw-

keet. Dubbel g^Aerd IP X4, spatwaterdicht,
v.v. thermostaat mW.anti-vorststand en aansluit

kabel met contactstop. 1000 Watt uitvoering: v-J^-^V.
-*arU tltv

Prijzen incl. BTW —-*.

Vloertegellijm
Kunststofgebonden flexibele
cementpoederlijm voor vloer-
tegels. Voor alle ondergron-

den. Per zak van 25 kilo.

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

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

-associaties

• praktijkoverdrachten

• emptoyee berïefrts

• fiscale zaken

Loo/aan 88 7267 HV Ruurlo
Tel. 0573-45 39 80
Fax 0573-45 39 93

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

Kerkstraat 3 Vorden 0575-551519

RESTAURANT DE ROTONDE
Al komt u met de hele familie, dan nóg mag ieder-

een onbeperkt kiezen van de hele menukaart.

Kiezen waar u trek in heeft...
Zelfs met de Kerst!

Denkt u aan een fijn familie-diner?
Met onze vaste-prijzen-keuzemenu's lopen de

kosten niet uit de hand, terwijl iedereen toch kan
kiezen waar hij trek in heeft

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

OPRUIMING
diverse restanten

tui n hout en
sier bestrating

JM.
WEULEN KRANENBARG

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

T U VOOi
WEK!*

U wilt toch ook goed

voor de dag komen met

de wijnen die u tijdens de feestelijke dagen schenkt?

Vraag daarom uw drankenspecialist, uw Gulle Bottelier,

om advies. Hij kan u vele verrassende suggesties doen,

zodat u de perfecte combinatie van wijn en spijs op tafel

kunt brengen. En om bet helemaal feestelijk te maken,

krijgt u, ledere derde wijn* voor slechts één gulden!

t
f
#
t
#
tf

XH. ROCS de MARCHAND
t Mont. St. Emillion

l Warninks
; Advocaat 70 cl.

Hoppe
| Jonge Jenever

Henkes Vieux

Jack Daniels

Four Roses

, DOMAINE FABRE
$Ch. Neuf du Pape

m
WA
I379*

l Southern
l Comfort

l VAT 69
i Scotch Whisky

34 'AT

7ö95

SmirnoffVodka 2195

Calvados ono<:
BoulardFine J!/̂

Safari 1895

Sols
Jonge Graanjenever

Gorter Oud-Hollandse
Jonge Jenever

Berentzen Winterapfel

Tokkelroom 50 cl

Prijzen zijn l f
aftiaalprijzan V /

GULLE

BOTTEL1ER
GULLE 30TTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN
Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl
Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen



Ontdek of het klikt bij autobedrijf W.E. Looman b. v.:

Win een Renault naar keuze
Autobedrijf W.E.Looman b.v. luidt het
jaar feestelijk uit met de spannende 'ont-
dek of 't Klikt Weken en tal van aantrek-
kelijke aanbiedingen. De Renault dealer
in Zelhem heeft voor elk van wils. Voor
ons is het jaar nog lang niert afgelopen.
Om dat t eonderstrepen hebben we nu
een groot aantal acties en aanbiedingen
waarbij iedereen kans maakt op een gra-
tis Renault, vertelt autobedrijf W.E.
Looman b.v.

Wie weieens heeft gedroomd van een
zonnige Megane Cabrio, vna een hart-
slag versnellende Sport Spider of van
welke Renault dan ook, kan nu zijn ge-
luk beproeven bij autobedrijf W.E.
Looman b.v.. Van 9 december tot en met
3 januari zijn bij hem de 'Ontdek of ' t
Klikt Weken". Iedereen kan dan kans ma-
ken de Renault van zijn dromen te win-
nen.
Tijdens de actieperiode worden huis aan
huis autosleutels verspreid, legt autobe-
drijf W.E. Looman b.v. uit. Deze sleutel
kan bij ons in het bedrijf worden gepro-
beerd. Als de sleutel past mag de gelukki-
ge de Reanult van zijn of haar dromen
uitzoeken! Dat kan dus zowel eem riante
Espace als een flitsende Renault Sport
Spider zijn.

De nieuwe Renault Kangoo beleeft in de
actieweken zijn debuut bij autobedrijf

W.E. Looman b.v, Met dit MPV - model
slaat Renault een neiuwe weg in aldus
autobedrijf W.E. Looman b.v. De nieuw-
komer wijkt in elk opzicht af van het al-
ledaagse. De Kangoo houd het midden
tussen de Megane Scenic en de Twingo.
In plaats van twee achterportieren heeft
de auto bijvoorbeeld en handige schuif-
deur aan de rechterzijde. Naast vijf vol-
waardige zitplaatsen biedt de kangoo on-
der de hoedenplank liefst 600 liter baga-
geruimte! De Renault is leverbaar met
naar keuze een benzinemotor (1,2 of 1,4
liter) of een dieselmotor (1,9 liter).
Momenteel heeft autobedrijf W.E.
Looman b.v. ook tal van aantrekkelijke
aanbiedingen op bestaande modellen.
Autobedrijf W.E. Looman b.v. vertelt: De
Twingo Air is er in beperkte oplage en
heeft een gekleurd vouwdak, hoofdsteu-
nen achter en in hoogt verstelbare rol-
gordels voor, tegen een meerprijs van
395 gulden. Verder is de Renault Clio er
nu als aantrekkelijke Palette vanaf
19.995 gulden.

De vijfdeurs Renault Megane RN met
sportpakket is tijdelijk leverbaar. Deze
toevoeging staat garant voor extra's ter
waarde van 3.500 gulden waarvoor auto-
bedrijf W.E. Looman b.v. slechts 470 gul-
den rekent. De totaalprijs van de RN
Sport komt op 33.995 gulden. De auto
heeft onder meer 14 inch lichtmetalen

velgen en brede banden, een leren stuur,
een achterspoiler, bumpers in carrosse-
riekleur en mistlampen voor, aldus auto-
bedrijf W.E. Looman.b.v.

De Laguna RN is nu verkrijgbaar met een
Chicane-pakket. Dit bestaat uit een be-
stuurders airbag, bumpers en spiegels in
de carrosseriekleur en nog veel meer. De

break krijgt bovendien een apart te ope-
nen achterruit. Er is al een Laguna met
Chicane-pakket vanaf 38.485 gulden. De
Renault Laguna RT is leverbaar met Look
pakket. Dit omvat onder meer lichtmeta-
len velgen, buitenspiegels in de carrosse-
riekleur, een verwarmde voorruit, mist-
lampen voor en een achterspoiler.
Tijdelijk kost dit pakket 490 gulden.

Jazzpodium Onder de Molen in Linde:

Optreden 'China Git' op 14 december
De formatie 'China Cat' zal op zon-
dagmiddag 14 december een optre-
den geven in theater Onder de
Molen in Linde. China Cat bestaat
uit drummer Duncan MacNack en
jazz-gitarist en oprichter Gregory T.
McNair. Het repertoire dat het duo
speelt is een weerspiegeling van de
muziek waarmee Greg McNair is op-
gegroeid. "Het is een mix van mu-
ziek die mij in de loop van de jaren
emotioneel heeft geraakt. Voor mij
is muziek emoties", zegt jazz-gita-
rist Greg McNair. Kaarten voor het
concert kunnen telefonisch worden
gereserveerd via (0575) 55 69 87.

Het optreden van 'China Cat' is het
laatste 'jazzconcert' van 1997 in
theater 'Onder de Molen'. De afgelopen
twee maanden werd het theater in
Linde omgedoopt tot Jazzpodium.
Naast twee optredens van het Zuid-
franse orkest 'Coco Briaval' was 30 no-
vember de Arnhemse formatie de
'Mill's Brothers' te gast in Linde. In het
voorjaar zal theater 'Onder de Molen'
de draad weer oppakken en staan er
nieuwe jazzconcerten op het program-
ma.

Het concert van 'China Cat' op zondag
14 december is een mooie afsluiter van
1997. Het is net even weer anders dan
de drie voorgaande concerten in
theater Onder de Molen. Oprichter
Gregory T. McNair van 'China Cat' werd
geboren op 12 januari 1954 in Bal-
timore (VS). Zijn vroegste herinnerin-
gen aan muziek zijn die van de door
jazz beïnvloede popmuziek van de zes-
tiger jaren. Liedjes zoals "Tequila' and
'Windy". Beide liedjes werden uitge-
voerd door Wes Montgomery.

Motown
Zoals veel jonge Amerikanen groeide
hij op met de muziek van het Motown
platenlabel. McNair luisterde naar
groepen als The Supremes, The 4 Tops
en The Temtations. Maar ook de rock is

McNair niet ontg^a, want hij was een
grote liefhebber^Pn bands als The
Beatles, The Rolling Stones en Led
Zeppelin. McNairs favoriete artiest was
in die tijd de gitarist Jimi Hendrix en
zijn favoriete groep The Grateful Dead.
De spirit waarmee deze laatste band
speelde, sprak hem enorm aan. Nadat
Greg McNair The Grateful Dead had
zien optreden in New York werd hij
dan ook geïnspireerd om elektrisch-gi-
taar te gaan spelen.

Jazzopleiding
In 1978 verhuisde Gregory T. McNair
naar Nederland waar hij in Den Haag
een Jazzopleiding volgde aan het
Koninklijk Conservatorium. In 1987
voltooide hij hier zijn opleiding jazz-gi-
taar en jazz-gitaar pedagogiek. De mu-
ziek die China Cat maakt is een weer-
spiegeling van de muziek waar Greg
McNair in zijn leven door geraakt is.
Het heeft te maken met jazz, funk, The
Beatles, hip-hop, latin-muziek, Afri-
kaanse muziek, blues, raggae, Motown
en Burt Bachrach. Het heeft te maken
met de rock van Eric Clapton en de jazz
van Keith Jarett.
"Om maar één stijl muziek te spelen
vind ik te beperkend", aldus McNair.
"Wanneer ik jazz speel, verlang ik naar
een rockbeat. En als ik nacht na nacht
blues speel, voel ik de behoefte om wat
jazz-accoorden te horen. Van het sim-
pele tot het complexe en weer terug.
Op en neer: ying en yang. Een beetje
zoals mijn leven is geweest".

Het reperoirc van China Cat is heel di-
vers. Zo staat het nummer "Yardbird
Suite" van Charlie Parker op het pro-
gramma maar ook nummers als
"Fortune Smiles" van Keith Jarett,
"Tears in Hcaven" van Eric Clapton,
"On the Stairs" van Pat Martino en
"Signed, Sealed, Deliverd" van Stcvie
wonder ontbreken niet. Alles bij elkaar
een zeer gevarieerd programma en een
prima afsluiter van 1997 in theater On-
der de Molen in Linde.
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VS- heerlijk*

Geopend
van 10.00

tot ƒ
17.00 uur / \eute

Teger is wel in een erg gulle bui,
want naast een gratis diner voor
2 personen heeft Teger ook nog

eens een

0%
rente actie

op nieuwe auto's!

Uiteraard staan onze occasions
er ook zeer voordelig bij.

Een extra reden om een bezoek
te brengen aan onze feestelijke

showroom!

* Vraag naar onze voorwaarden

GRANDIOZE
KERSTKORTINGEN
op onze nieuwe

Citroën's, die kunnen
oplopen tot f 5.000.-

Wij vervangen ons demo-park.
Alle types Citroen

van 3 tot 12 maanden voor zeer
aantrekkelijke prijzen.
Alle gebruikte auto's

boven f 10.000,- gratis uitgestel-
de betaling van max. f 10.000,-

tot 1 juli 1998 en
1 jaar garantie.

* Vraag naar de voorwaarden

fARU-PRESENTATIE
BIJ HUININK!

Maak kennis met de nieuwe
Subaru Forester AWD.

De best denkbare combinatie.

Alle andere Subaru's:
Vivio - Justy - Impreza -

Legacy (Outback) staan er
eveneens uitdagend bij met
scherp geprijsde accessoire-

pakketten, incl. gratis montage.

Kom kijken...
en proef rijden !

Tl>jeegj€

uutau
Autobedrijf

TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo

Bij aankoop van een nieuwe of
gebruikte auto t/m 31 december

GRATIS
EEN DINER VOOR TWEE!

Tijdens onze eindejaarsshow
kunt u kennis nemen van het
laatste Volvo-nieuws, zoals de

540 T-4/ V70R, de V90 etc.
We hebben nog 20 gebruikte
auto's, die wel tegen uiterst

aangename prijzen worden ver-
kocht.

Tot ziens op onze eindejaarsshow

SUBARU

Autobedrijf

RUESINK
De Venterkamp 11, Ruurlo

Garage

HUININK VOF
Spoorstraat 14, Ruurlo

VOIJVO
Automobielbedrijf

DEUNK-HENDRIKSEN
Groenloseweg 13a, Ruurlo

•
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Bezoek op zondag 1 4 december
de Hengelose meubelzaken en
maak kans op een GRATIS*
weekend voor 4 personen
naar...

P A R l S

of de helft van de waarde in contanten

ZUTP<«

HENGELO OUD

Op zondag 14 december a.s.
presenteren de drie Hengelose meubel-

zaken zich in de sterkste opstelling. Kom gerust
langs en maak kennis met de vele toppers uit onze brede

kollekties die wij voor u in het veld hebben staan.

Zondag T 4 december
an 11.00 tot 17.00 uu De drie Hengelose top-coaches heb-

ben de beschikking over alle topmodellen
op het gebied van wonen en slapen. De meubelzaken zijn
gemakkelijk te bereiken en zijn voorzien van ruime par-
keergelegenheid. U bent van harte welkom!

rootbod
rto n ing in richt ing
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