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Bestuur Vorden '64 ziet geen overlevingskansen:

Einde nabij voor zwem- en
polovereniging Vorden '64

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

Het bestuur van zwem- en poloclub
Vorden '64 is vorige week tot de con-
clusie gekomen dat de overlevings-
kansen van de vereniging nihil zijn.
Daarom wordt er op 25 november
een ledenvergadering gehouden
waarin het voortbestaan van de
club centraal staat. Volgens secreta-
ris Karin Rouwenhorst is de kans
klein dat er een oplossing wordt ge-
vonden voor de financiële proble-
men waar de vereniging vanaf het
volgende seizoen mee te maken
krijgt.

Jarenlang trainde Vorden '64 in het
zwembad van de Mettray in Eefde. Van-
af 31 mei van het volgend jaar gaat dit
bad dicht en is de vereniging dus ge-
noodzaakt een alternatief te zoeken.
"Dat laatste is nog niet het grootste
probleem", legt Karin Rouwenhorst
uit. "Want we zouden bijvoorbeeld
heel goed kunnen uitwijken naar het
binnenbad van Zutphen of Lochem.
Wat voor onze vereniging echter wel
een probleem is dat zijn de hoge kos-
ten die het trainen in Zutphen of
Lochem met zich mee brengt. Vergele-
ken bij Eefde vragen ze in Zutphen en
Lochem het dubbele voor het afhuren
van het bad. Op jaarbasis kan zoiets be-
hoorlijk oplopen en dat kan de vereni-
ging dus niet betalen", aldus Karin
Rouwenhorst.
Vorden '64 weet de laatste jaren mede
dankzij de Prettymarkt haar begroting
altijd net rond te krijgen. Het mag dui-
delijk zijn dat de vereniging daarom
een verdubbeling van de huurprijs van
het zwembad niet kan ophoesten. Ver-
der is ook het aantal leden van de club
de laatste jaren flink afgenomen. Op
dit moment heeft Vorden '64 nog maar
44 leden waaronder 18 trimzwemmers.
"Een contributieverhoging is dus ook
geen oplossing", zegt Karin Rouwen-
horst. "Want dan zouden we de contri-
butie met twee- of driehonderd pro-
cent moeten verhogen. Ik vraag me
trouwens toch af hoe lang we het als
vereniging hadden volgehouden. Je

ziet al jaren dat er geen nieuwe jeugd-
leden meer bijgekomen. We hebben
een aantal jaren geleden nog wel eens
de scholen in Vorden benaderd met de
vraag of ze het leuk zouden vinden om
mee te doen aan een waterpolotoer-
nooi. We wilden op die manier onze
vereniging wat meer onder de aan-
dacht brengen bij de jeugd. Helaas was
de bereidheid van de scholen om daar-
aan mee te werken dusdanig gering
dat het toernooi nooit is doorgegaan.
Ook zwembad In de Dennen heeft er
de laatste jaren nooit veel aan gedaan
om de zwemsport in Vorden bij de
jeugd te promoten", aldus Karin Rou-
wenhorst.

Voor de Vordense waterpoloërs bete-
kent het opheffen van Vorden '64 niet
dat zij met hun sport moeten stoppen.
Een aantal jaren geleden is Vorden na-
melijk al een startgemeenschap aange-
gaan met de Duikelaar in Laren. Zo
vormen ^^heren van Vorden '64 het
team LaV^^ en spelen de dames van de
Vordense waterpolovereniging in LaVo
2. Beide teams zijn aangevuld met en-
kele spelers van de Duikelaar. "Het slui-
ten van zwembad De Mettray heeft
voor dit^feoen nog geen consequen-
ties voorzie competitie", zegt Karin
Rouwenhorst. "Beide teams maken het
seizoen gewoon af. Ik verwacht dat de
meeste Vordense waterpoloërs gewoon
over zullen stappen naar de Duikelaar
als Vorden'64 wordt opgeheven. Maar
wat dat laatste betreft wil ik toch nog
een slag om de arm houden. Misschien
komt er op de ledenvergadering van 25
november wel iemand met een briljant
idee. Maar van de andere kant moeten
we natuurlijk wel realistisch blijven.
Als bestuur hebben we hier al zoveel
over vergaderd dat het wel heef raar
zou zijn als we op 25 november tot een
oplossing komen. Alles bij elkaar denk
ik dat we met de rug tegen de muur
staan en er niets anders opzit dan de
vereniging op te heffen. En je mag het
best weten, daar baal ik vreselijk van",
aldus Karin Rouwenhorst.

Uitgeslapen
ambtenaren in

Hengelo?

NCVB
De Nederland Christelijke Vrouwen-
bond in Vorden houdt op dinsdag 28
oktober een discussiebijeenkomst over
het sociale en economische gezicht
van de verschillende verkiezingspro-
gramma's. De bijeenkomst wordt ge-
houden in het Dorpscentrum. Met de-
ze bijeenkomst hoopt de NCVB te be-
werkstelligen dat de leden volgend jaar
bewust naar de stembus gaan.

BB

Hervormde Gemeente
Zondag 26 oktober - GVzinsuvondrmuil. 10.00 uur ds.
M. Beitier. Na afloop van de dienst koffiedrinken
in "de Voorde".

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. M.G. Hijweege -
Gorssel.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 26 oktober 10.00 uur ds. HA Speelman;
19.00 uur Evang. zangdienst in N.H. Kerk, ds. l•'./..
Ort uit Dieren.

R.K. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 oktober 17.00 uur Woord- en Commu-
niedienst.
Zondag 26 oktober 10.00 uur Woord- en Coinnui-
niedienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 26 oktober 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondug 27 oktober 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor.

Weekendwacht Pastores:
26-27 oktober Fr. B. Broekman, Vierakker, tel.
(0575)44 1286.

Huisarts 25-26 oktober Dr. Dagevos, het Vaarwerk
l, tel. 55 2432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een ^nngende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen ̂ Bniet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, girarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 25-26 oktober WA Houtman, Vorden,
tel. (0575) 55 22 53. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.'.o ml ; i s

t^RtStreekziekenhuis Helemaal. 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). Kraamafde l ing 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.

Kijk op de achterzijde van deze krant

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

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting Thuis Best' Schools t raa t
l la. Onderhoildsklachten en technische /.aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uu r , alleen te le fo-
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op afspraak.
Tel. (0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bere ikbaar via telefoonnummer
0900-8806 ( 2 0 c t / m i n | .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
t tuw voor t / iui .uvrpli 'nini; 2-4 uur per i l a i ' , . i e l
51 64 63.

VVmh'rs\vi/l te l . (OTvl . i ) 5310

Pedicure
L. Kvers-Jansen. t e l . (0575) 4625 IS. mevr. Kannv
horst tel. (0575) 553472 en mevr. M o k k m k
Kasteel, tel. 55690X.

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, te l . (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 I n fopun t in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur , woens-
dag 13.30-17.30 uur. vr i jdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnumnier voor heel Gelder land ,
l e l . (026)3599999.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden U i t l eenpos t Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 1 1.00-12.00 uur .

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 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 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



Iedereen hartelijk bedankt voor
de vele attenties die wij op
onze trouwdag mochten ont-
vangen.
Het was voor ons een fantasti-
sche dag.

Ton & Carry
Clement-Helmink

Zutphen, oktober 1997

ledereen hartelijk bedankt voor
de kaarten en cadeaus.
03-10-1997 is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Mark en Helma
Sueters-Meijerman

Vorden , oktober 1997

Graag willen wij u bedanken
voor uw belangstelling en
medeleven, betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn inniggeliefde man, onze
zorgzame vader en opa

Jan Willem Silvold
echtgenoot van H. Lenselink

Wij kunnen u verzekeren dat
het ons oprecht geholpen heeft
deze moeilijke dagen door te
komen.

H. Silvold-Lenselink
Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, oktober 1997
Raadhuisstraat 17

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

• Wegens opening geslo-
ten (bekend Lindes spreek-
woord)

• Gezocht: zelfst. woon-
ruimte in Vorden of omgeving
voor rustige jongeman. Tel.
053-4310237.

• Te koop: scooter Honda
Vision. Kompleet gerevi-
seerd. Bouwjaar '92. Vraag-
prijs f 1750,-. Tel. (0575)
441941.

• Denkt u er aan: Toneel-
vereniging Krato uitvoering
7 en 8 november. Aanvang
20.00 uur in Gasterij Schoen-
aker

• Te koop: caravan Kip de
Luxe 420. B.j. '92. Vele ac-
cessoires. Vraagpr. (14.750,-.
Tel. (0575) 441941.

• Wie wil één avond per
maand in 'n kleine groep
creatief bezig zijn. Inl. en
opg. tel. 553708

• Linde, het Bathlehiem
voor de brommerts

• Te koop: 3-jarige bruine
ruin, 1,68 m, geen aft. zadel-
mak. Julio Mariner x Apalatin,
lief karakter, goede stal ver-
eist. Tel. (0575) 55 66 75

• Gevraagd: standhouders
voor de kerstmarkt die gehou-
den wordt op woensdag 10
december 1997 te Vierak-
ker/Wichmond. Voor inlichtin-
gen iel. (0575)44 16 00 b.g.g.
'(0575)-44-15 81

HERFST
AANBIEDINGEN

keuze uit ruim 30 soorten

Vlaaien
vlgs Limburgs recept

calorie-arm en., goed voor 12 royale punten

Appel-Caramel de luxe Vlaai
echt weer 'ns wat anders

nu voor maar f 14,95

Ze zijn er weer...

Roomboter-Amandel Staven
gevuld met 100% amandelspijs

zuiver roomboter

warm... kersvers... da's pas lekker!

per staaf voor maar l 4 p w O

Speculaasjes

roomboter met amandelen
vlgs. Oud-Hollandsch recept

250 gram f5,25

Tip van de week

Wadden Wit
voor iedereen die de smaak v^fcvitbrood zou willen

combineren met de gezondraigenschappen van
bruinbrood. Een zuiver plantaardig product en bevat

geen cholesterol.

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

TIJDEN VERANDEREN
kVVALiTEi^r NIÉT* i v ^

supcrsappige en smakelijke

HANDPEREN
eerste soort "B "1/5 k\\o

,1 lekker krom prijsje
ayvwm^. BANANEN

„iet zomaar «en goudgee, hele blo
groente winkel.

ƒ niet mokke, gewoon lekker wokko

[SHANGHAI ROERBAK
l vitanYineri"|k

Exoot gepromoot

AAANGO

echte GROENTEMAN

f
iers gesneden

SOEPGROENTEN
extra gevuld

2SO gram

f
vers gesneden

HUTSPOT
een winters potje

500 gram

VOLOP KANT &.KLAAR MAALTIJDEN

Aanbiedingen geldig van 20-10 t/m 26-10

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

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

Lekker fris op toast off brood

HAM-PREISALADEl50gramf 1,98

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

f 1,50per stuk

WEEKENDAANBIEDING

magere

hamlapjes
f 9,98

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Varkensrollade
100 gram f 1,98

Leverworst
250 gram f 1,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes

f 10,-
2 Pizza's

MO,-
SMULTIP

SHOARMAYLEES e
500 gram 6,

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
VERSE WORST

fijn of grof, 500 gram

f4,98
1 kilo

f7,95
combinatie-voordeel

4 slavinken +
4 hamburgers

samen ff Oj

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Herf^Jaanbieding
mooie grote cyclamen

5 QS• v W
! vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober 1997

2 voor

Geldig in Vorden en
Warnsveld

Burg. Galléestraat 5-7, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 36

Runneboom 12, Warnsveld
Telefoon (0575) 57 11 71

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Van Arkelplein
In het Contact van 15 oktober stond
een artikel over het reconstructieplan
plantsoenen Plan Zuid. In dit artikel
staan enige onjuistheden, die ik graag
wil rechtzetten.
1. "Aanwonenden van Van Arkelplein te-

leurgesteld in gemeente Vorden".
Als de plannen van Van Arkelplein
nog niet ter inzage liggen kan ik
geen mening vormen en derhalve
niet teleurgesteld zijn.

2. "Sinds jaar en dag is de invulling van het
.., Vaa^rJaelpléfwir«ai decnh mhét'öög van

de aanwonenden".
Ik woon 23 jaar (op een na het
langst) aan het plein en vind het
niet storend.

3. "De heer Geerlcen is woordvoerder van de
buurtbewoners".
De heer Geerken heeft me nimmer
gevraagd of hij mijn woordvoerder
mocht zijn, evenmin heb ik hem
daartoe opdracht gegeven. We zijn
zelfs nooit in gesprek geweest.

4. "De buurtbewoners willen meer groen op
het plein".
Integendeel. Mijn gedachten gaan
uit naar een onderhoudsarm plein
met egaal plaveisel en eventueel
bankjes en bloembakken.

M.v.Snellenberg-Boder, Christinalaan
V' ^ / il, Vorden.



Raymond Dijkhuizen
en
Mirjam Langwerden

geven u kennis van hun voorgeno-
men huwelijk.

De voltrekking hiervan zal plaatsvin-
den op DV 30 oktober 1997 om
11.00 uur in het gemeentehuis 'Kas-
teel Vorden'.

Wij willen Gods zegen vragen over
ons huwelijk in de Goede Herder
Kapel, Schapendijk 4 te Veldhoek.
De dienst begint om 12.00 uur en zal
worden geleid door de heer A.J.
Heinen.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

Ons toekomstig adres wordt:
Bleuminkmaatweg 5, 7251 MS Vorden

Gerard Ulkeman
en
Coby Kolkman

gaan trouwen op vrijdag 24 oktober
1997 om 14.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

Ons adres blijft:
| Nieuwstad 65

7251 AG Vorden

Garrit Weulen Kranenbarg
en
Henny Weulen Kranenbarg-Vlemingh i

Op 27 oktober 1997 is het 25 jaar
geleden dat wij elkaar het ja-woord
hebben gegeven.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en nodigen u uit voor de
receptie die wordt gehouden van
15.00 tot 17.00 uur en vanaf 20.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ruurloseweg 45
7251 LA Vorden

Uw aanwezigheid is ons meer waard
dan geschenken, maar overweegt u
toch een cadeau, dan graag zo ...
El

In verband met bovenstaand familiefeest
zijn wij 27 oktober
de gehele dag gesloten.

Boven de sterren, daar zal het eens dagen.
Daar wordt uw hoop, uw verlangen gestild.

Wat gij moest lijden en wat gij moest dragen.
Wordt u vergolden daar liefd'rijk en mild.

Na een moedige strijd, is in haar eigen vertrouwde
omgeving waardig heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en vrouw

HERMINA HENDRIKA
KETTELERIJ-WOLSINK

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden:
Vorden:

Deventer:
Warnsveld:

Jaap Kettelerij
Riet en Tonny

Annemieke
llona
Paulien

Henri en Dinie
Jaap en Géa

Mayke
Anouk

Wij gaan trouwen!

Jim Dadema
&
Henriet Heuvelink

Op donderdag 30 oktober 1997 om
12.00 uur geven wij elkaar het ja-
woord in 'Kasteel Vorden'.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Stationsweg 17, 7251 EL Vorden

Ter kennisgeving

16 oktober 1997

Het Hoge 37
7251 XV Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 21 oktober plaatsge-
had op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een langdurende ziekte is van ons heenge-
gaan op de leeftijd van 66 jaar, onze schoonzus-
ter en tante

HERMINA HENDRIKA
KETTELERIJ-WOLSINK

ECHTGENOTE VAN J. KETTELERU

Vorden:

Vorden:

Vorden:

Zutphen:

Vorden, 16 oktober 1997

A. Kettelerij-Gaykhorst
S. Kettelerij-Kempers
H. Kettelerij
W.J. Kettelerij-Aalderink
H.J.A. Kettelerij
G.W. Kettelerij-Barink -
Neven en nichten

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van

Mevrouw
H.H. KETTELERIJ-WOLSINK

(Miep)
ECHTGENOTE VAN ONZE OUD-WERKGEVER

DHR. J. KETTELERU

Wij wensen de heer. J. Kettelerij (Jaap), kinderen,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe
dit verlies te verwerken.

Hoveniersbedrijf
Kettelerij V.O.F.

Henk en Ans Loman
en medewerk(st)ers

In Pace

Hij voert mij naar wateren
waar ik kan rusten
Hij verkwikt mijn ziel.

psalm 23: 2.3

In de vrede van Christus is, na een toegewijd le-
ven, na een liefdevolle verzorging, gesterkt door
het Sacrament der Zieken, overleden onze be-
minde medezuster, zus en tante

ZUSTER SIDONIE
Berendina Johanna Gerarda Mokkink

Geboren op 9 augustus 1914 te Vorden.
Geprofest in de Congregatie van 'de Kleine Zusters

van de H. Joseph' te Heerlen op 19 maart 1945.
Overleden op 12 oktober 1997 te Breda.

Familie Mokkink

De begrafenis heeft plaatsgevonden op donder-
dag 16 oktober op het parochiekerkhof te Lies-
bosch, Breda.

Wij hebben het bericht ontvangen dat op 66-jarige
leeftijd is overleden

MIEP KETTELERIJ

Miep is jarenlang actief bestuurslid en supporter
van onze vereniging geweest.

Wij willen Jaap, de kinderen en de kleinkinderen
veel sterkte wensen dit verdriet te dragen.

Bestuur, leden en supporters van
Christelijke muziekvereniging
'Sursum Corda' Vorden

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

Inbraakpreventie

de meest complete
beveiliging

voor particulier en bedrijf
bouwkundig zowel als

elektronisch.

Bel ons voor een gratis inspectie

Technische Dienstverlening '

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25, fax (0575) 44 18 25

U I T N O D I G I N G
voor de najaarsbijeenkomst van de werkgroep

Tuinkeuringen Vorden op

maandag 3 november
in Zaal het Stampertje van het Dorpscentrum.

/Aanvang: 20.00 uur.

Programma:
• Spreker zal zijn dhr. M. Niessink over het

Landschapsbeheer beleidsplan.
• Pauze met verloting.

• Prijsuitreiking: mooiste tuinen van Vorden.

Toegang gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

OpeningopemngOpeningopenmg
Aan de Kerkstraat 7 opent op

zaterdag 25 oktober a.s.

De Verzamelronde
Kom ook eens een kijkje nemen in ons winkeltje.

Het staat vol verzamelartikelen, artikelen uit groot-
moeders tijd en curiosa.

We zijn gespecialiseerd in model-auto's en
Nederlands glas- en aardewerk

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



G EMEENTE
^

ftïe/bon gemeente: {0575} 55

7444,

• Open fngstij den Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur M N
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• ; Avondopens t dïing a$. bes tuur
onderdeel burgerzaken op dé dinsdag- :

lavondcn dat;er raadsvergaderingen zijn
van l&3a^O,ÖÖ wur (zie publicaties in
Gèmeentebülletinj

• Spreekuren burgemeester e n
i/véthouders; • : i I.S^ -4*'-| ii
Burgemeester E/.G Kamerling;
maandagmorgen van 1 f .00 tot 12.00 uur
én volgens a/spraak.

Wethouder M, Aürtsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens ajfspraak.

D, Muiderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

A/spraken kunt u tele/onisch nwken
bi| de receptie van Het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 20.30 uur,
woensdag van 1330 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGUNNINGEN

Op 14 oktober jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

- mevrouw A. Stoffels voor het vellen
van 2 berken en l lijsterbes en het
kandelaberen van l kastanje op het
perceel Hamsveldsezijweg 4 te Vor-
den;

- de heer J. Sessink voor het vellen van
7 fijnsparren op het perceel Hams-
veldseweg 6 te Vorden;

- de heer B.Th. Rondeel voor het vel-
len van 2 sparren op het perceel

Ruurloseweg 42 te Vorden;
- de heer J.H. Harmsen voor het vellen

van l ceder op het perceel Christina-
laan 6 te Vor den;

- de heer J.W. Polman voor het vellen
van 2 fijnsparren, l wilg, l conifeer
en l esdoorn op het perceel Insulin-
delaan 5 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend ge
maakt kunt u i v r a g e n bij de sector
Grondgebied.

4. Intentieverklaring
De gemeente Vorden, de GLTO Vorden en de plaatselijke vertegenwoordiging van
de Gelderse Milieu Federatie hebben een akkoord bereikt over de bescherming
van de kleine elementen. Het betreft bos- en natuurelementen, kleiner dan 5 ha,
die in het bestemmingsplan zijn aangewezen als bos, natuurterrein of natuurwe-
tenschappelijk waardevol landschapselement en die niet in bezit of beheer zijn
van de, in de uitvoeringsregeling genoemde, natuurbescher mingsorganisaties. In
ruil voor niet-aanwijzing als voor verzuring gevoelig gebied zetten de landbouw-
organisaties zich actiefin om te bevorderen, dat agrariërs in hun bedrijfsvoering
zoveel mogelijk rekening houden met natuurwaarden in de bossen, natuurter-
reinen of landschapselementen, zoals het verrichten van onderhoud en het nala-
ten van handelingen, die schadelijk zijn voor het bestaan van die elementen.

5. Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
bureau Milieu (heren Berendsen en Brussen, doorkiesnummers 557533 en
557532).

ROOT ONDERHOUD AAN ENKELE WEGEN

Volgens planning worden de volgende weggedeelten herstraat:
- Brandenborchweg (tussen Rommelderdijk en Veengoot), uitvoering 27 oktober

tot en met 19 december 1997;
- Eikenlaan (tussen spoorlijn en Onsteinseweg), uitvoering van 27 oktober 1997

tot en met 20 februari 1998;
Hackforterweg (tussen Baakseweg en camping "Kleine Steege"), uitvoering van
20 oktober 1997 tot en met 21 november 1997;

- Molenweg (tussen Stationsweg en Insulindelaan), uitvoering van 27 oktober
1997 tot en met 21 november 1997.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of
korter duren.

Als gevolg van de werkzaamheden zullen deze weggedeelten afgesloten zijn voor
bestuurders van voertuijtti en voetgangers. Het verkeer wordt plaatselijk omge-
leid. De aanwonenden v^Ren afzonderlijk op de hoogte gesteld.

ASTSTELLING AMMONIAKREDUCTIEPLAN

De gemeenteraad heeft op 26 augustus 1997 het Ammoniakreduktieplan gemeen-
te Vordcn en de Verordening "aanwijzing voor verzuring gevoelige gebieden
gemeente Vorden" vastgesteld. Dit plan moet nog worden goedgekeurd door gede-
puteerde staten van Gelderland.

1. Algemeen
De inwerking treding van de Inteiïmwet ammoniak en veehouderij (26 augustus
1994, verder te noemen I.a.v.) heeft een aantal gevolgen voor de verlening van
milieuvergunningen voor agrarische bedrijven. Deze wet stelt voor de duur van 5
jaar een aantal bindende normen vast voor de ammoniakdepositie van agrarische
bedrijven op voor verzuring gevoelige gebieden in hun omgeving. De I.a.v. geeft de
mogelijkheid om van de wettelijke normen voor ammoniakdepositie af te wijken,
door het ontwikkelen en vaststellen van ammoniakreductieplannen (ARP's). Zo'n
plan is noodzakelijk voor gemeenten in gebieden met veel uitstoot van ammo-
niak. Zonder ARP is verdere bedrijfsontwikkeling vrijwel onmogelijk. Het ARP is
een uitvloeisel van het anti-vcrzuringsbeleid van het Rijk; de landbouw moet vol-
gens dat beleid in het jaar 2000 ten opzichte van 1994 een emissiereductie berei-
ken van 50 % en in 2005 van 70 %.

Het ARP is bedoeld om zowel de uitstoot als de neerslag van ammoniak te ver-
minderen en bovendien de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de vee-
houderijsector te vergroten. Op deze wijze kan vanuit een oogpunt van zowel
milieu als landbouw een win-winsituatie worden bereikt. Het ARP vormt na goed-
keuring het toetsingskader voor het verlenen van milieuvergunningen aan agra-
rische bedrijven.

NGEKOMEN BO,

Naam

'AANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Datum ontvangst Omschrijving

F.A.L.T. van
Embden

A. van Dijk

Wientjesvoortseweg 09-10-97
12, Vorden

Overweg l,
Vorden

Woningstichting de Delle 45 t/m 57
Thuis Best en 103 t/m 115,

09-10-97

15-10-97

Vorden
C. Hommel de Banenkamp 13, 15-10-97

Vorden (Kranenburg)

bouwen van een
kapschuur

bouwen van een
paardenstal

aanbrengen van een
lift

herbouwen van een
garage/bergruimte

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

OE-HET-ZELF. MILIEUBEWUST

Dit is een artikel uit de reeks Doe-het-zelf...milieubewust die in de maand oktober
in deze krant geplaatst worden.

2. Totstandkomingsproces
De regio Stedendriehoek heeft het plan voorbereid in overleg met landbouw- en
milieuorganisaties. Vervolgens is het plan gecompleteerd met een kaart tot aan-
wijzing van de voor verzuring gevoelige gebieden. Dat zijn bosgebieden groter
dan 5 hectare of in bezit of beheer zijn van de in het I.a.v. genoemde natuurbe-
schermingsorganisaties, zoals de Vereniging tot behoud van Natuurmonumen-
ten, het Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer.
Ook is een door de gemeente, GLTO Vorden en de Gelderse Milieufederatie onder-
tekende intentieverklaring voor onderhoud van landschapselementen bijgevoegd
(zie ookjDiider punt 4).

3. Hoofdlijnen ARP
Het plan van de Graafschapgemeenten sluit aan op het plan van de regio Achter-
hoek. Het ARP bevat de uitgangspunten voor de aanwijzing van voor verzuring
gevoelige gebieden en spelregels voor uitbreiding van de veestapel, aanvullen tot
15 mol en het opvullen van bestaande rechten. Bij agrarischebedrijven met een
neerslag (depositie) minder dan 15 mol is aanvulling tot deze 15 mol mogelijk.
Van opvulling is bijvoorbeeld sprake wanneer vrijkomende ammoniakrechten, als
gevolg van investeringen in emissie-arme stalsystemen, worden aangewend voor
.eeji. uitbreiding van-de .veestapel

Milieuvriendelijk tuinieren
Milieuvriendelijk wonen beperkt zich niet alleen tot het huis waarin we
wonen. Ook bij de aanleg en het onderhoud van de tuin kunt u rekening
houden met het milieu. In dit artikel staan verschillende tips voor een
milieuvriendelijk tuin.

Inheemse planten
Inheemse planten zijn planten die van nature in Nederland voorkomen. Als u een
tuin aanlegt hebben deze planten de voorkeur. Zij zijn namelijk goed bestand
tegen het Nederlandse klimaat en geven onkruid weinig kans. Daarnaast trekken
vooral inheemse planten vlinders aan.

Tuinafscheiding
Er zijn verschillende soorten tuinafscheidingen. Een levende tuinafscheiding
zoals een heg of wilgentenenschutting heeft de voorkeur. U heeft hier geen extra
bouwmaterialen voor nodig. Daarnaast is een levende tuinafscheiding een voed-
selbron voor vogels en insecten.
Een schutting wordt vaak van verduurzaamd hout gemaakt. De meeste verduur-

z^n^ ^ez,ojidbeid,JB;j gebruik



van verduurzaamd hout wordt hout met het KOMO-keur geadviseerd. Dit hout is
verduurzaamd met minder schadelijke middelen.

Bestrating
Hoe kleiner het verharde deel van tuin, hoe meer ruimte planten krijgen en hoe
meer regenwater door de bodem wordt opgenomen. Als u een pad of terras wilt
aanleggen, wordt daarom aangeraden te kiezen voor halfharde bestrating zoals
houtsnippers, schelpen of zand. Als u voor steen kiest, is het gebruik van tweede
hands tegels en klinkers een milieuvriendelijke oplossing

Onderhoud
Al bij de aanleg van uw tuin kunt u rekening houden met het toekomstige onder-
houd. Zo zijn er bodembedekkende planten die de grond tegen uitdrogen bescher-

men en de groei van onkruid belemmeren. Gebruik voor onkruidbestrijding geen
chemische middelen. Deze vervuilen de bodem en het grondwater. Daarnaast zijn
ze ongezond voor mens en dier.

U kunt uw tuin beter s'avonds besproeien. Overdag als de zon schijnt bestaat het
gevaar dat de planten verbranden. Bovendien verdampt het meeste water nog
voordat het in de grond is opgenomen. In droge perioden heeft het meer effect de
tuin één maal per week langdurig te besproeien dan iedere avond een beetje.

Meer informatie
Bij bureau milieu van de gemeente Vorden (in het koetshuis) kunt u gratis een
kluskaart met milieuvriendelijke materialen voor de tuin op halen. Daarnaast
heeft het Ministerie van VROM de brochure "51 tuintips" uitgebracht, die even-
eens bij bureau milieu is te verkrijgen.

3
m M f" * *Wij zijn

driejaar!!!

Wij vieren onze verjaardag echter niet
slechts 1 dag, maar

i n GIG
maand!

u met ons

Restaurant Asya
Zutphenseweg T
Vorden : -
Telefoon (0575) 55 42 22

Hî fëesten, want op

dinsdag kost
elke schotel maar

en op
donderdag kost
elke pizza maar
Deze actie is geldig in de maand^Étober 1997
Tip: bel uw bestelling even va^woren door, dan hoeft u niet te
wachten

f2,50

f2,50

Biej ons •
in d'n Achterhoek
A'j al een kleine zeuvenhonderd keer een stuksken "plat" in Contact heb
eschreevn mo'j de doppers nog wel 's los hemmen en oppassen da'j de luu
neet twee maol 't zelfde verhaal veurzet. Dat kan jao bes a'j 't eerste verhaal
al twintig jaor eleen eschreevn heb. lej bunt dan onderhand ok twintig jaor
older en 't geheugen wöd dan ok wat luier. "Vegets" wo'j dan zo at ze dat
hier nuumt. Daor hoef iej ow neet veur te schaamn maor 't kan knap lastig
wean.

Oaver 't volgende veurval is, zo wiet ik mien 't weer veur de gees kan haaln
al wel 's eschreevn. 't Geet dan oaver toneel- en revueaovunde. Op 7 en 8
november kö'j daor weer volop van genietn. Is 't neet in 't Dorpscentrum
dan wel biej Schoenaker op 'n Kranenberg. Allebei aovunde die wat beloaft,
althans volgens Contact van vegange wekke, en waor al volle tied en ener-
gie in is estokn deur de verenigingen. Deur Jong Gelre, die in 't Dorpscen-
trum eur beste beentjen veur zal zetn en deur Krato die de luu op 'n Kra-
nenberg zal probeern te vemaakn.

Hadstikke jammer vin ik 't dan dat die twee uutvoeringen in 't zelfde week-
end wod eholn. Is daor gin oaverleg in meugelijk?. Meschien wod t'r tegeno
aver ezeg: ieder hef zien eigen publiek maor da's maor veur een klein bet-
jen waor. Daor zölt zat luu wean die zowel de kwaliteiten van Krato as van
Jong Gelre wet te waardeern en nao beide uutvoeringen wel hen wilt. As 't
maor neet in één weekend is want dan kriegt de luu tevölle van 't goeie.
Daorumme mekare volgend jaor toch maor effen beln. ledereene hef tegen-
woordig wel zo'n ding in de boksentesse. A'j dat dan ok nog op straote doet
liekt 't ok nog of iej 'n hele zaak te bestuurn heb.

Zowel Krato as Jong Gelre heb de reclame al wel ezoch, dat ko'j zien in
Contact van veurugge wekke. Daornaöst hef Krato ok al wat ruumte afe-
huurd op de publiekatieborden an de ingangen van Vorden. Zodoende stelt
ze de luu tiedig met 't gebeurn op de heugte. Dat he'w ok al wel 's anders
ezien.

In september waarn de winkeliers zo drao dat ze pas drie dage van te veurn
eur koopzondag op die borden zetn. Meschien de vakantie nog in de butte
zitn, of gewoon glad vegetn. 't Was in ieder geval gin reclame veur eur eigen
reclamebord. Meschien kont ze now al vaste een notitie maakn veur de
kerstmarkt.
Gin mense is jao te old umme nog wat te leern, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.
^i_^

Gezelligheid
kent geen tijd

goulash-/nacheevlees
met gratis uien, 100 gr. 1

10
<l 69

SPECIAAL
GESELECTEERD

runderrookvlees,
3 biefstukken 100 gr.
+ l extra keu£ager <| /\00
kraskaartje l \J demarragerol, 100 gr. *}75

corned beef,
100 gr. préparé du che£

100 gr.

Keurslager

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

VLEESWAREN

SPECIAL

2
^Q5

Gemengd boeket
2 bos bloemen

9,95
8,95

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 69!

•'

695
•

eooGoud reinetten 3 kg O.

Parel 5 kg 2?5

KOLDENHOF's Versmarkt



Voetbal

Ratti wint
Afgelopen zondag waren de eerste
twee elftallen vrij. Dit was een goede
reden om deze elftallen tegen elkaar te
laten spelen. Ratti 2 begon de wedstrijd
sterk. Zij konden het Ratti l zeker het
eerste kwartier zeer lastig maken. Toch
kreeg Ratti l naarmate de wedstrijd
vorderde meer grip op de tegenstander.
Dit resulteerde vervolgens in een hand-
vol kansen, die helaas niet werden be-
nut door de spitsen. Het was dan ook
Mario Roelvink die de score moest ope-
nen. Daarna ging Ratti l goed door.
Martin Leegstra en Oscar Bleumink zet-
ten de ruststand op 3-0.
De tweede helft was voor Ratti 1. Ratti
l zette de verdediging van Ratti 2 goed
onder druk. Daardoor kon Ratti 2 er
niet goed uitkomen. Jeroen Fleming
wist deze goede start te verzilveren
met een doelpunt 4-0. Mario Roelvink
en Erwin Weenk wisten tevens het net
te vinden, dit keer met zeer fraaie af-
standsschoten. Ratti l nam daarna de
druk wat af. Ratti 2 wist hier goed van
te profiteren, Bert Berenpas scoorde 6-
1. Antoine Peeters en Erwin Weenk zet-
ten tenslotte de eindstand op het sco-
rebord van 8-1.
Aanstaande zondag moet Ratti l tegen
Klein Dochteren. Deze wedstrijd gaat
om de "rode lantaarn". Ratti zal moe-
ten winnen om in ieder geval aanslui-
ting te houden met de onderste helft
van de zesde klas.

Uitslagen jeugd
Ruurlo Dl - Ratti Dl 7-1; DEO El - Ratti
El 4-3; Ratti Fl - Rietmolen Fl 6-1; Ratti
F2 - Haarlo F2 3-4.

Programma
Zaterdag 25 oktober
KI. Dochteren Al - Ratti Al; Ratti Cl -
RKZVC Cl; Ratti Dl Ruurlo Dl;
Witkampers E2 - Ratti El; Rietmolen Fl
- Ratti Fl; Erica '76 11 - Ratti 5 (zat.)

Zondag 26 oktober
Ratti l - KI. Dochteren l; Ratti 2 - AZC 6;
Ratti 3 - Oeken 4; de Hoven 7 - Ratti 4;
Rietmolen l - Ratti l (dames).

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen woensdag 15 oktober 1997
Groep A: 1. den Elzen / Hissink 58.8%; 2.
v. Burk / Hendriks 58.3%; 3. mv. / hr.
Polstra 52.6%.
Groep B: 1. v. Asselt / Vruggink 63.%; 2.
Hartman / Hooyveld 60.9%; 3. de Bie /
Harmsen 57.8%.

Vogelsport
Het wedstrijdscizoen voor de vogellief-
hebbers is het afgelopen weekend be-
gonnen met een open nationale ten-
toonstelling te Lochem. Hier waren on-
geveer 1300 vogels ingezonden en werd
georganiseerd door "De Gekleurde
Zanger" CLW Noorduyn. Aan deze tt
namen ook een groot aantal leden van
"De Vogelvriend" uit Vorden deel.
De vogels van de volgende leden vielen
in de prijzen: M.B. Borgonjen - Kamp.
albino ree. 92 pnt. / Ie prijs agaat geel
ivoor schimmel 90 pnt.; M.H.W.
Borgonjen - Kamp. geel int. 91 pnt. / 3e
prijs geel int. 90 pnt.; J. Koopman -
Kamp. stam zwart rood int. 364 pnt. /
Kamp. rood schimmel 91 pnt. / 2e prijs
rood int. 90 pnt. / 3e prijs rood int. 90
pnt.; B. Horsting - Kamp. stam Japanse
meeuwen 365 pnt. / Ie prijs agaat geel
mozaïek 89 pnt.; W.A. Berendsen 2e
prijs stam gloster consort 366 pnt. / 2e
prijs gloster consort 90 pnt.; H.A.
Enzerink Ie prijs roodkop amandine
90 pnt.; H. Harmsen Kamp. valkparkiet
gepareld 90 pnt.; Ie prijs valkparkiet
cinnamon 89 pnt.

Voetbal

Sociï
Uitslagen
Sociï - Steenderen 4-1; Baakse Boys 2 -
Sociï 3 2-3; WG 25 4 - Sociï 6 5-2.

Programma
26 oktober: Mariënvelde - Sociï; Kotten
2 - Sociï 2; Sociï 4 - WHCZ 3; Sociï 5 -
Erica '76 9; Sociï 6 - Erica 7.
25 oktober: Ruurlo A - Sociï A; Sociï C -
De Hoven C; SCSE - Sociï E; Sociï F - De
Hoven F.

Badminton
De eerste wedstrijd van Flash 3 was te-
gen LBC 3 uit Lichten voord e. Flash 3 re-
creanten bestaat uit Dominique
Winkeler, Annet Denkers, Theo
Huntink, Foppe Atema en Henk
Lubbers. Invaller deze avond was Frans
van Gils.
Het werd een moeilijke start voor Flash
3, de badmintonners uit Lichtenvoorde
speelden sterk. Het dames- en herenen-
kelspel bracht Flash 3 geen winst, al-
leen invaller Frans van Gils won een
partij. De mix ging gelukkig beter en
het verlies werd beperkt tot 3-5 voor
Lichtenvoorde.

V i s s e n
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft in de IJssel te
Zutphen de laatste wedstrijd van dit
jaar gehouden. Deze wedstrijd werd ge-
wonnen door J. Groot Jebbink. Hij ving
20 vissen met een totaal gewicht van
3200 gram; 2 W. Vreeman 16 stuks-
2700 gram; 3 J. Besselink 17 stuks-1450
gram; 4 D. Weustenenk 17 stuks- 1450
gram; 5 W. Althusius 3 stuks- 880
gram.
De voorzitter van "De Snoekbaars" D.
Weustenenk is dit jaar als de meest
succesvolle visser uit de bus gekomen.
De kersverse kampioen behaalde 9
punten (6690 gram); 2 J. Groot Jebbink
11 punten ( 11180 gram); 3 A. Golstein
13 punten (12090 gram); 4 R. Golstein
13 punten (10120 gram); 5 A. Vruggink
15 punten (6150 gram); 6 W. Vreeman
16 punten (6580 Wil); 7 D. Huetink 21
punten (3370 grJ^; 8 V. Eykelkamp 35
punten (3590 gram); 9 P. Bartels 35
punten (3430 gram); 10 H. Helmink 47
punten (1130 gram).

Morgana Slaapkamers opent
26 oktober in Hengelo

Ton ten Have uit Vorden is vorig week-
end 87e geworden in de marathon van
Istanboel. Ten Have liep de marathon
in drie uur en acht minuten. De weers-
omstandigheden waren zo slecht dat
verschillende atleten de marathon niet
eens uitliepen. In totaal deden er ruim
1.500 mensen mee aan de marathon-
van Istanboel.

GLTO houdt info-avond
over herstructurering
van varkenshouderij
De GLTO afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen houdt op maandagavond 27
oktober in zaal "De Herberg" een verga-
dering over de Herstructurerings-
plannen ten aanzien van de Varkens-
houderij. De inleiders tijdens deze bij-
eenkomst zijn de heer Mr. M.A van
Vugt en de heer H. Eggink. De heer
Vugt is hoofd juridische zaken bij ac-
countants- en belastingadviseurs
Accon. Hij zal de juridische kant voor
zijn rekening nemen.
De heer Eggink is werkzaam als bemid-
delaar in produktierechten bij ABC
voercooperatie in Lochem. Hij zal in-
gaan op de technische gevolgen om-
trent de produktierechten en welzijn.
Beide heren zullen proberen om zo ac-
tueel mogelijk over hun specifieke on-
derwerpen te informeren waarbij de
heer Van Vugt ook de algemene maat-
regel van bestuur (AMvB) voor de melk-
veehouderij en pachtconstruktie onder
de loep zal nemen.

Lubbers Wonen & Slapen opent 26
oktober officieel de deuren van
haar nieuwe Morgana beddenspeci-
aalzaak. De winkel is gevestigd aan
de Raadhuisstraat in Hengelo.

Een compleet programma slaapkamer-
meubelen waar je alleen maar van
kunt dromen. Morgana Slaapkamers
biedt u een weldadige nachtrust tegen
prijzen die u geen slapeloze nachten
bezorgen. Een nieuw inrichtingscon-
cept waarbij vele inrichtingsvarianten
denkbaar zijn.

De kollektie van Morgana Slaapkamers
tovert iedere slaapkamer om in een oa-

se van rust. Verrassend qua vormge-
ving, veelzijdig qua stijl. Met vriende-
lijke kleuren en eerlijke materialen. De
speciale nachtruststudio omvat een
ongekend brede kollektie matrassen,
bedbodems en waterbedden. De nieuw-
ste slaapsystemen kunt u hier zélf uit-
proberen.

Morgana Slaapkamers is vanaf 26 okto-
ber onderdeel van Lubbers Wonen &
Slapen. "Wij zijn er trots op dat we de-
ze kollektie in huis hebben, het is een
kollektie gebaseerd op kwaliteit met
onbeperkt veel mogelijkheden en een
scherpe prijsstelling" aldus de heer
Hessel Lubbers.

themabijeenkomst op
23 oktober in Vorden
over duurzaam bouwen
Tijdens een themabijeenkomst op don-
derdag 23 oktober in het Dorpscen-
trum in Vorden buigen de dertien ge-
meenten van de Regio Stedendriehoek
zich over de stand van zaken rond het
Duurzaam Bouwen. Vijf gemeenten
(Bathmen, Brummen, Gorssel, Voorst
en Vorden) presenteren hun projecten
en zullen daarover aan de tand worden
gevoeld door mevrouw M.A. Roessen,
inspecteur voor de Volkshuisvesting in
de provincie Gelderland.
Op 3 oktober 1996 bereikten de in xle
Regio Stedendriehoek deelnemende
gemeenten overeenstemming over een
intentieverklaring inzake Duurzaam
Bouwen. Volgens die gezamenlijke ver-
klaring verlenen de dertio^remeenten
vanaf l oktober 1997 alleen nog maar
bouwvergunningen voor bouwplannen
van tenminste het niveau "Tommel-
maatstaf'. Bovendien worden nieuwe
stedenbouwkundige plannen ontwik-
keld met inachtneming |A het VNG-
model "Bouwstenen vooi^ren duurza-
me stedenbouw". Ongeveer eenjaar na
deze intentieverklaring houdt de Regio
Stedendriehoek de vorderingen tegen
het licht.
Daarnaast buigen bestuurders, ambte-
naren en vertegenwoordigers van de
koepelorganisaties van de bouwpartij-
en zich over de ontwikkling van visies
op het gebied van duurzaam bouwen.
Tijdens de themabijeenkomst wordt te-
vens het regionale natuur- en milieu-
educatieprojcct "Milieubewust wonen
in de Regio Stedendriehoek" gepresen-
teerd. Via dit project worden inwoners
van de Regio Stedendriehoek" geïnfor-
meerd over milieu-aspecten van het
bouwen en inrichten van hun huis.

Expositie Hugo Pasman
in galerie Agnes Raben
Kunstenaar Hugo Pasman uit Zutphen
houdt vanaf 26 oktober tot en met 30
november een expositie in de galerie
Agnes Raben aan de Nieuwstad 20 in
Vorden. De tentoonstelling omvat re
cent werk. Van zijn hand zullen een 40
tal schilderijen te zien zijn waaronder
enkele grote olieverf- en acrylschilde-
rijen op doek, alsmede een serie land-
schappen in gouachetechniek op pa-
pier en een aantal kleine werken ge-
schilderd met Oost Indische inkt op pa-
pier.
Ook zullen er enkele keramische plas-
tieken worden geëxposeerd. Het wer-
ken met klei is voor Hugo Pasman een
nieuwe ontwikkeling in zijn kunstui-
tingen. Het thema in zijn werk luidt
"Ruimte" en "Ruimten". Vanuit de her-
innering probeert de kunstenaar vast
te leggen wat hem in het landschap
raakt.

Collecte
Maandagavond 27 oktober komt de
Vordense brandweer weer bij u aan de
deur om een gift te vragen voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting.
Tevens zullen zij een folder versprei-
den waarin tips staan om brandwon-
den te voorkomen en informatie over
directe hulp bij brandwonden.
Met de opbrengst van de collecte kan
de Nederlandse Brandwonden Stich-
ting verder werken aan de realisering
van haar doelstellingen: verbetering
van de behandeling van brandwondpa-
tiënten, wetenschappelijk onderzoek,
het voorkomen van brandwonden en
het in stand houden van de huidbank.
Er is veel geld nodig voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar het voorkomen
en beperken van littekenweefsel. Uit
onderzoek is gebleken dat er behoefte
is aan ondersteuning en begeleiding
van de talloze patiënten die - naast blij-
vende lichamelijke gevolgen - ook ern-
stige psychische problemen overhiel-
den aan hun brandwondongeval.

Actie "Zuinig stoken"
2 november van start
Op 2 november gaat de actie "Zuinig
stoken, zuinig aan" van Gamog weer
van start. In de week van 29 oktober tot
en met l november wordt de uit voor-
gaande jaren bekende meterkaart weer
bezorgd. Op de eerste actiedag schrijft
u op de kaart de stand van het telwerk
van uw gas en elektriciteitsmeter.
Vanaf dat moment noteert u 22 weken
lang op zaterdagavond of op zondag de
meterstand. Zo kunt u zien wat u de af-
gelopen week aan gas en elektriciteit
heeft verbruikt.
Na 12 november verschijnt er wekelijks
in de huis-aan-huisbladen een stookta-
bel met gemiddelde verbruikscijfers.
Die cijfers zijn bebaseerd op de weer-
somstandigheden van de voorgaande
week. Met de door u ingevulde meter-
kaart vergelijkt u of u teveel verbruikt
heeft, of juist zuinig aan heeft gedaan.
Hierdoor krijgt u een goed inzicht in
uw stookgedrag en wrodt u bewust van
het eigen energieverbruik.
Degenen die geen ongeadresseerde
post wensen, kunnen de meterkaart
aanvragen bij de Gamog onder tele-
foonnummers (0575) 59 72 80. Ook is
bij Gamog de Nationale Energiedisket-
te voor Windows te bestellen. Deze dis-
kette wordt u toegezonden na storting
van f 14,95 (vermelding "Energiedisket-
te" en voor bankrekeninghouders ook
naam, adres, postcode en woonplaats)
op postbanknummer 4 08 73 37 van
Gamog Gelre Flevo Holding BV te Doe-
tinchem.

Vrouwenclub Medler
Vorige week maandagavond ging in
verband met ziekte de lezing over
'slachtofferhulp niet door. Hiervoor in
de plaats heeft de Vrouwenclub Medler
twee leden van de brandweer bereid ge-
vonden om te komen vertellen over het
werk van de brandweer.



op Vrijdag 24 oktober

op de gehele collectie
Geldig vrijdag, zaterdag en zondag 24 t/m 26 oktober

Deelnemer modeshow Ruurlo zat. 25 okt.



Oost- Gelderlandrit goed verlopen

Goede prestaties Graafschaprijders
De leden van de Vordense motor-
club "De Graafschaprijders" die za-
terdag aan de Endurorit "De Oost-
Gelderlandrit" hebben deelgeno-
men presteerden naar behoren. Bij
de senioren waren drie van de vier
klassementswinnaars lid van de
VAMC. In de 125 CC was Marco
Elting de snelste gevolgd door
Stephan Braakhekke. Bij de grote
tweetakten boven 175 CC was de eer-
ste plaats voor Toine van Dijk, op
slechts enkele seconden gevolgd
door Patrick Isfordink. Bij de 400 CC
viertakten was Alfons Hoevers de
snelste. Het clubteam van de
Vordense "De Graafschaprijders" be-
haalde eveneens een eerste plaats.
Dit enduro-seizoen heeft dit team
alles wedstrijden gewonnen en ligt
de nationale titel binnen handbe-
reik.

Het was voor de organiserende vereni-
ging "De Graafschaprijders" niet alleen
zaterdag Enduro-dag. Donderdag en
vrijdag voorafgaand aan deze "Oost
Gelderlandrit" waren al circa 50 vrij-
willigers aan het werk om een perfecte
enduro-route uit te zetten. Zater-
dagmorgen gingen de eerste rijders om

negen uur 's morgens van start. Zij kre-
gen een route van 65 kilometer voor
"de kiezen'. Onderweg de gebruikelijke
crossproeven. De senioren reden de
route vier keer, de nationalen drie
keer.

Medewerking
De route was bemand door circa 120
vrijwilligers bestaande uit clubleden,
EHBO-ers en KNMV-officials. Zij allen
zorgden ervoor dat de Enduro perfect
verliep. Om een dergelijke wedstrijd te
organiseren is er op het gebied van ver-
gunningen en toestemmingen veel me-
dewerking nodig. Dat kreeg de organi-
satie onder meer van de gemeenten
Vorden en Lochem en verschillende
landeigenaren. Daar staat tegenover
dat "De Graafschaprijders" er ook alles
aandoet om zo min mogelijk overlast
te bezorgen. Zo waren zondagmorgen
een flink aantal vrijwilligers al weer
vroeg op pad om de wegen weer in de
oorspronkelijke staat terug te brengen.
De uitzetters van de rit Joop Wueste-
nenk en Jan Oosterink waren zeer con-
tent over het verloop van de rit zodat
ze al weer kunnen uitzien naar de 35e
Oost Gelderlandrit die op 24 oktober
1998 in Vorden gehouden zal worden.

Uitslagen
Klasse A Euro t/m 125 CC: l Jurgen Overveld, Ruurlo 1646.67; 2 Robert Elting,
Eefde 1712.45; 3 Gerrit Leeftink, Markelo 2548.91.
Klasse B Euro nationalen t/m 250 CC: l Gerard Steenbergen, Ruinen 1627.34; 2
Rene Looy, Noordwolde 1635.56; 3 Mark Homan, Rhee 1649.43.
Klasse C Euro nationalen t/m 500 CC: l Peter Buitenhuis, Amersfoort 1735.45; 2
Tone Lorkeers Luttenberg 1776.86; 3 Lucien Berkens, Zeist 1779.47
Klasse D euro nationalen tot 400 CC: l Jarno Winters, Hellendoorn 1729.10; 2
Arjen Evenhuis, Emmen 1745.34; 3 Marten Qiiist, Heiloo 1797.93.
Klasse E Euro nationalen boven 500 CC: l Richard Snijders, Ooterhesselen
1664.66; 2 Martin Meulenkamp, Bornerbroek 1720.18; 3 Arno Mooibroek,
Emmen 1738.55
Klasse F nationalen 40 Plus Klasse t/m 1300 CC: l Wieger Boersma, Bergen
1643.29; 2 Theo Deterd Oude Weme, Hengelo 1712.20; 3 Albert Graafstra,
Appelscha 1842.18
Klasse G inters t/m 125 CC: l Marco Elting, Eefde 2524.30; 2 Stephan Braakhekke,
Vorden 2535.52; 3 Dinand Tijhuis, Nijverdal 2583.04
Klasse H inters boven 175 CC: l Toine van Dijk, Eindhoven 2362.45; 2 Patrick
Isfordink, Deventer 2372.83; 3 Arjan Klok, Balkbrug 2449.27
Klasse I inters t/m 400 CC: l Alfons Hoevers, Loenen 2559.68; 2 Henny Wullink,
Harfsen 2624.73; 3 Jos Stuivenberg Lopik 2776.62
Klasse J inters boven 500 CC: l Gerard Rond, Ingen 2530.63; 2 Henk Knuiman,
Wychen 2575.95; 3 Erik Davids, Holten 2583.29
Klasse Nationalen teams: l VAMC "De Graafschaprijders" uit Vorden 11.22 straf-
punten;2 MSV Salz I uit Zeist 125.43 str.; 3 Hamac uit Harfsen 152.25; 4 MAC
Veenendaal I 335.88; 5 EMC I uit Enter 345.85
Merkenteams: l Team Kawasaki Nederland uit Mijdrecht 31.98 strafpunten; 2
KTM I Brouwer uit Zwartebroek 55.70; 3 KTM II Brouwer uit Zwartebroek 295.51
strafpunten.

m.
Voor een gezonde nachtrust gaat u
weldadig onder de wol met een
TEXELANA dekbed.
Een prima 4-seizoenen dekbed
vervaardigd uit wol van het Texels
schapenras. Een herfst/voorjaars-
gedeelte van 400 gr. per m2 en een
zomergedeelte van 250 gr. per m2.
Voorzien van een 100% katoenen tijk.

Vanaf f349,-

GRATIS SLOFFEN

W l N K E LWA AR D E f49,

UW TEXELANA STERDEALER

LAMMERS
WOON

Burg. Gallcestraat 26, 7251 EB Vorden, Telefoon (0575) 55 14 21

Vorden zingt
Aanstaande zondagavond 26 oktober is het weer zover. Dan is er
weer 'Vorden zin«Kamen mooie en bekende liederen zingen in de
Dorpskerk.

Het aantal mensen dat naar 'Vorden zingt' komt wordt elke keer
nog meer, dus de Dorpskerk zal ongetwijfeld weer lekker vol zitten.

En samen zinger^^een volle kerk dat heeft iets, het doet je echt
wat! Het is niet voor niets dat men van heinde en ver naar de
Vordense Dorpskerk komt voor dit zanggebeuren.

Er zal een korte overdenking worden gehouden door ds. F.Z. Ort uit
Dieren. Het fraaie Lohmann-orgel zal worden bespeeld door dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn. Hij zal vooraf reeds een aantal prachtige lie-
deren ten gehore brengen en deze keer is er ook medewerking van
trompettist Dick Boerstoel zodat het geheel een extra feestelijk tin-
tje zal krijgen. Het is dus zeker de moeite waard om naar de Dorps-
kerk te komen.

Na afloop staat in de Voorde de koffie en de thee klaar en is er de
mogelijkheid om na te praten.

Jaldaldaldee(dyü)
l november hebben we al 34 inschrijvingen..,

Brr Brr Brrroem Broemü!
Het parcours bevat o.a.

biervaten koppen, viltjes happen,
de Jane-bocht en zichzachen

't Proathuus
MARIE EN FRED Ünd<js©WÉjg 33, Vorden, tel. 556421



HERFST-INN zaterdag 25 oktober RUURLO

Veel muziek en demonstraties op zaterdag 25 oktober:

Herfst-inn in Ruurlo
Op zaterdag 25 oktober wordt in Ruurlo voor het eerst
de Herfst-inn gehouden.

Een evenement in winterse sferen. Deze Herfst-inn komt in
plaats van de kerstmarkt. De Herfst-inn gaat om 10.00 uur
van start en duurt tot 17.00 uur. Er zal op zaterdag 25 ok-
tober een grote verwarmde tent op het Kerkplein worden
geplaatst. Tijdens deze dag wordt er een modeshow ge-
houden waar lingerie, sportkleding, schoenen en vrije
tij ds kleding voor herfst en winter worden getoond. Ook de
kapper zal niet ontbreken met de laatste nieuwtjes op het
gebied van haarmode. Verder is er een stand van de
Rabobank met infomatie over Internet en zullen de
Ruurlose dealers nieuwe auotmodellen aan het publiek
tonen. Ook Stal De Kooi is van de partij. Tussen 11.00 en
14.00 uur kunnen de kinderen hun hart ophalen want dan
is er gelegenheid tot ponyrij den. Tot slot zijn er diverse op-
tredens. Zo maakt de boerenkapel de Schaddenstekkers
haar opwachting. De Herfst-inn wordt afgesloten met een
feestavond met medewerking van sextet De Glaner-
muzikanten.

Extra bijlage van Contact

Spoorstraat 66
s postbus 60 7260 AB Ruurlo w (0573) 45 29 59
fax (0573) 45 29 69

Laat uw administratieve zorgen
onze zorg zijn,
dat is een belasting minder.

OKTOBER
WOON M A AND

Wij hebben de allernieuwste najaarscollectie weer binnen

Gordijnen in kleurrijke dessins en
warme tinten
Tapijten en de mooiste kleuren
Sfeervol wonen en slapen
(met o.a. de nieuwste dekbedovertrekken)

Mooie karpetten
(zowel synthetisch, sisal, wol, speel karpetten etc.)

Moderne tafelkleedjes en sierkussen
Grand foulards
De leukste cadeaus in onze snuffelhoek

Kortom, de moeite waard om eens te komen kijken.
Uw komst wordt tijdens deze oktober-woonmaand dan ook
beloond met

10% KORTING
op bovenstaande artikelen

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

irProbweindelijkeen
jctieve analysfe van je haar!'j/

Wie moppert er van tijd lot tijd niet op z'n
haar? Wit je net naar een feestje of een
avondje gezellig uit. i» er niet* met je
haar te beginnen. Hoe kan dat? Zelfs voor
ons als vakman is het wet eens moeilijk
om op het oog de structuur en samen-
steUing van je haar te bepalen. Tot voor
kort kon dat alleen in een modem
laboratorium Maar. nu ook bij ons)

HairProbe: het laboratorium
van je Redken-kapper
De HairProbe is een analyse-apparaat
waarmee we je haar net zo analyseren
als in een laboratorium. Binnen enkele
minuten weet je alles over je haartype.
de dikte, de structuur én de gezondheid
van je haar. En dat niet alleen, maar ook
welke haarverzorglngsprodukten voor
jouw haar het meest geschikt zijn. Rjn
slap en futloos haar. waar veel vrouwen
last van hebben, kan zodoende optimaal
behandeld worden.

Gratis haaranalyse
Als Redken-kapper kunnen we je een
gratis HairProbe hunnaty*e aanbieden.
Profiteer van deze mogelijkheid om niet
alleen een vakkundig maar ook objectief
oordeel over je haar te krijgen.
Slap genist eens binnen of bei even als
je dat prettiger vindt.

BORCULOSEWEG 2 TEL. 0573-451465 5TH A V E N U E NYC

Kom voor een GRATIS haaranalyse
naar de Herfst-inn

Specialist
in smakelijk verwennen

Lekker uifwaaièn iïii ck bossen van Ruurlo
en genieten vMi Be natuur önvje heen.

gènietctt vaft een
• stamppot * maaltijds<>ep

rt Jïi het jachtseizoen
• a la cart • niéuwe menukaart

En ai e serre

De Cuifel
CAFÉ-RESTAURANT-ZALEN

Fatn. Klein Bluemink
Dorpsstraat 11 • Ruurlo • Tel. (0573) 451312

Reserveer ülvastvoor de Kerst
teen 2e kerstdag vanaf15.00 uur familiebuffet

1002 anttóet&t,
fat fóte

fut
Riek's Winkel: Voor al uw textiel en

een betrouwbaar advies.

Dorpsstraat 29 - Ruurlo - Tel. (0573) 45 13 27



Intersport Jan Schuurman
in Borculo heeft een fantas-
tische collectie sport artike-
len. Van hardloopschoenen
tot ski-jacks en van tennis-
rackets tot zwemkleding, u
kunt het niet bedenken of
wij hebben het voor u.

En... zoals u van ons
gewend bent, alles tegen de
scherpste prijzen

Bad Boys lach
in rood en blauw
alleen bij ons

VINTERSPORT

Northbrooh Catch:
Deze leren workerboot

is alleen verkrijgbaar
bij Intersport in

zowel dames -
als heren-

maten

Bad Boys Mouflon:
Unieke combinatie van mode

en functie, deze vollederen
schoen wordt alleen bij

Jan Schuurman
aangeboden

voor een super-
prijs. Grijp je

kans.

139,-

Muraltplein 14-16 - Borculo - Tel. 0545-271391 - Maandag gesloten - vrijdag koopavond



HERFST-INN zaterdag 25 oktober RUURLO

HAIR
FASHION

Herfst
Winter
'97

Trendy kleuren
Omvormingen
High lights

ANJA LIEVESTRO
Dorpsstraat 8, Ruurlo, tel. (0573) 45 15 52

Tot ziens op 25 oktober a.s.

Tijdens de Herfst-lnn
zullen wij verschillende mogelijkheden
laten zien op het gebied van

inlijstingen
• Wij bieden dan ook van 20 t/m

25 okt. op alle standaardlijsten
en maatwerklijsten

10% korting
Dorpsstraat 10, Ruurlo, telefoon (0573) 45 27 77

de tapperij
5 R U U R L O

Hans <& Ellen Ribbers

Julianaplein 4
Ruurlo
Telefoon
(0573) 452148

Voor al uw
feesten en partijen
t/m 240 personen

DE GROEN EN DOEN WINKEL

op de Herfst-lnn
met:

demonstratie
bladblazers/hakselaars

Vogelvoer
zoals vetballen, pindanetjes enz.

Bloembollen

Krashof 10 • Ruurlo • Tel. (0573) 45 25 00

Service &

HOGEVONDER

schoenen - tassen - pedicure - reparatie

dorpsstraat 21 ruurlo - tel. 45 13 07

Wij zijn ook deelnemer^

aan de

HERFST-IN

Planken
vloeren
brengen
sfeer
in huis

E

Europees eiken 15 en 20 mm
Kastanje 15 en 20 mm
Grenen 22 mm
Siberische lariks 20 mm
ongelakt, gelakt, geolied of gebeitst.
Diverse lamelparket- en laminaatvloeren

TQrins rit Htffst-lnn
GRATIS stmdnrd MdertMnn

DE iSPANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Barchèmseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 453193

TIJDENS DE HERFST-INN

alle verlichting
voor de helft
van de prijs

zaterdag van 10-16 uur

TIJDENS DE HERFST-INN

op alle koel-
vriesapparatuur

10% korting
zaterdag en zondag

Speciale
aanbieding

CD's

Borculoseweg 9 - Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 64



HERFST-INN zaterdag 25 oktober RUURLO

DE GROE1-RENTEREKEN1NG.

GEGARANDEERD EEN STEEDS HOGERE RENTE.

Wilt u profiteren van een steeds hogere eenmalige inleg is f l .000,-. Het aanbod

rente? Dat kan met de Groei-Renterekening. geldt van 15 tot en met 31 oktober 1997.

Want daarmee groeit de spaarrente van

4,25% in de eerste drie jaar tot maar liefst 'Glv^ î BANK

5 % rente i n h e t zesde jaar. D e minimale e n D E B A N K I E R D I E I E K E N T

* *MM
..t.administratie en adviesburo

Ruurlo, Kerkstraat 2 • Telefoon (0573) 45 14 85
Zutphen, Spittaalstraat 54 • Telefoon (0575) 51 3{Lg9

•fkfil

jdjfab

huishoudelijke artikelen
• radio & televisie • elektronische

huishoudelijke apparatuur • elektra •
gas • water • loodgieterswerk

• sanitair • centrale verwarming •
luchtbehandeling • airconditioning
• technische installatie-installateur

Lid VNIen UNETO
Dorpsstraat 4 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 13 28 / Telefax (0573) 45 10 28

Bezoek onze stand op de

HERFST-INN TE RUURLO
voor leuke woonaccessoires en cadeaus

DE WONERIJ_
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 ARuurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Herfst-1nn in Ruurlo zaterdag 25 oktober 10.00 • 17.00 uur

U hebt verhuisplannen maar geen zin om stad en land af te lopen. Wat dacht u van TrefPunt Berkel Usland? Het meest actuele

makelaarsaanbod haalt u voortaan binnen via uw eigen PC. Net als lokale gemeente-informatie en de laatste aanbiedingen

van de winkelier bij u om de hoek. Natuurlijk kunt u met TrefPunt Gorssel, Zutphen, Lochem, Borkulo, Ruurlo.

ook het wereldwijde web op (handig wanneer u toe bent aan uw tweede huis in de Dordogne). Waar u

ook naar toe wilt, u betaalt alleen het lokale telefoontarief en u hebt al een aansluiting vanaf f 26,95 per

maand. Als u meer wilt weten, bent u hartelijk welkom bij de Rabobank.

TREFPUNT BERKEL-IJSSELLAND. THUIS OP INTERNET.

Bel voor meer informatie onze trefpuntmanager, de heer Jan Gotink « (0573) 299 515

TrefPunt Nederland is een
initiatief van de Rabobank

kwaliteitsdrukwerk

van de

gecertificeerde

drukker uit Vorden

bent u beslist

de winnaar.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nieuwstad 30,7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Filiaal Ruurlo:

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel./Fax (0573) 45 12 86



C-junioren Socii in het nieuw

De C-junioren van S.V. Socii zijn in het nieuw gestoken door Jan en Ineke Besseling namens de Timmerfabriek Besseling uit Vierakker. Op de
foto zien wij v.l.n.r. Arjan Elsmanjochem ter Bogt, Ineke en Jan Besseling, Jan Korenblek, Dubien Besseling, Cristiaan Groot Jebbink, Daniel
Stapelbroek, Martin Korenblek, Richard Hummelink, Tim Arends, Frank Schoenaker, Jeron Pardijs, Benjamin Bouwmeister, Ewoud Berends,
Lennard Berends en Bram Rouwen.

Volleybal

Dash - DVO 0-3
Afgelopen zaterdag was een ware test-
case voor de heren van Dash 1. Na een
aantal zware tegenstanders trof men
nu, een op papier, gelijkwaardige te-
genstander (DVO).
In de tweede wedstrijd om de beker
stonden deze twee ploegen ook al te-
genover elkaar. Die wedstrijd wonnen
de heren van Dash l met 3-0. (Door een
blessure aan de kant van DVO.) Deze
keer waren de rollen omgedraaid.
Na een gelijk opgaande eerste set, die
Dash l met 12-15 verloor, ging het de
tweede set helemaal mis. Binnen 10
minuten keken de heren van Dash te-
gen een grote achterstand aan.
Deze was niet meer in te halen en de
tweede set ging met 6-15 verloren. De
derde set pakte Dash het initiatief en
liep uit naar een 12-7 voorsprong.
Maar DVO liet zijn veerkracht zien en
knokte zich terug in de wedstrijd. Op
beslissende momenten moest Dash ver-
stek laten gaan en kon het de derde set
niet naar zich toe trekken. De set werd
uiteindelijk met 15-17 verloren. Helaas,
want Dash had een extra vierde set ver-
diend.

Dames Dash
Coach Louis Bosman deed eerder in de
week al de uitspraak dat winst op
Switch '87 op zaterdag 18 oktober jl.
tot de illusies hoorde te worden gere-
kend. Kun je in het voetbal een sterke-
re tegenstander door enthousiasme en
heel hard werken nog wel eens verras-
sen, bij volleybal is dit zeker niet het
geval. Zeker niet als de verschillen zo
groot zijn als tussen Dash en Switch
'87 uit Millingen a/d Rijn.
Het team van Switch, dat eerst om half
vijf compleet in het veld stond vanwe-
ge pech onderweg, dankte Dash en het
publiek voor het sportieve gebaar een
halfuur te wachten, hoewel dit binnen
de reglementen niet verplicht is. De
dankbaarheid van Switch vertaalde
zich niet in de uitslag. Dash werd 51
minuten later reeds richting douches
gezonden nadat Switch 0-3 (4-15, 6-15
en 4-15) op het scorebord had gebracht.
Ondanks de duidelijke uitslag waren
er bij tijd en wijle leuke rally's te zien
in Sporthal 't Jebbink. Dash straalde
'meer' zeTfvèiTfMweiT'uït da~n~ih de

voorgaande duels en de zenuwen, wel-
ke het team met name in de eerste
thuiswedstrijd twee weken geleden
parten sj^Êjdc waren voor een groot
deel verdwenen.
Het klasse verschil lag meer in het ver-
leden dan in het heden. Het team dat
Switch binnen de lijnen bracht speelde
twee seiz^nen geleden als dames l in
de eersteerste en heeft dit seizoen als
doelstelling te promoveren. Vooral de
moeilijke service deed Dash de das om;
pass-end werden te veel fouten ge-
maakt, terwijl Switch een bijna foutlo-
ze wedstrijd speelde. Mede door het
zeer goede spel van Switch speelden
een aantal speelsters van Dash nog
steeds onder hun individuele niveau.
Lichtpuntjes waren er echter ook in de-
ze wedstrijd waarvoor de wedstrijdbal
beschikbaar werd gesteld door sub-
sponsor Drogisterij ten Kate. Vooral de
jonkies boeken snel progressie. Zo
speelde Hanneke Maljers een goede
wedstrijd terwijl Joyce Wentink enkele
malen goed inviel. Tineke Elbrink was
stand-in voor de wegens werkzaamhe
den afwezige Nicole Scharrenberg, ter-
wijl Bianca Doornebosch (enkel) en
Anoek Dalhuisen (peesschede ontste-
king) wegens blessures aan de kant ble-
ven.
Aanstaande zaterdag spelen beide divi-
sie teams van Dash thuis voor de natio-
nale beker. Dames l ontmoet Sudosa
uit Assen, terwijl het tweede twee uur
later aantreedt tegen Formido Hooge
zand/DAC. Beide tegenstanders komen
in competitieverband uit in de eerste
divisie A. Om deze reden beschouwt de
begeleiding van dames l deze wed-
strijd als voorbereiding op de uitwed-
strijd een week later tegen Longa '59/2
uit Lichtenvoorde.

Uitslagen
Dash 2 - ABS 2 heren recr. 3-0; Overa l -
Dash l meisjes B 2-1; Overa 2 - Dash 7
dames 2-1; WSV/Dash - Wik l jongens B
3-0; Dash l - Overa l meisjes C 0-3; Dash
3 - Devolco 3 dames 0-3; Dash 5 -
Keizerspr. 4 dames 3-0; Dash l - DVO l
heren 0-3; Dash 4 - DVO 4 heren 2-1;
Dash 2 - Devolco 5 heren 0-3; Dash 4 -
Devolco 7 dames 0-3; Dash 6 -
Boemerang 2 dames 2-1; Dash l -
Switch '87 2 dames derde div. 9 0-3.

Programma
-23-10: S.V. Harfsen - Dash l meisjes B;

SV Voorwaarts l - Dash 3 dames.
25-10: SV Harfsen 4 - Dash 7 dames,
beker: Dash l - Sudosa dames; Dash 2 -
Formido Hoogeza^tDAK dames.

Paar d e n s p o r t
LR & PC de Graafschap
In Geesteren wer^^p zondag 12 okto-
ber een wedstrijd voor ponies en paar-
den gehouden.
Hierbij werden door leden van de
Graafschap de volgende prijzen be-
haald: Marina Gotink met Goof in de B-
dressuur een vierde prijs met 164 pun-
ten; Suzan Groot Jebbink met Efanie in
de Zl dressuur een eerste prijs met 191
punten; Irene Regelink met Maxim een
vijfde en zesde prijs met 156 en 162
punten.
Zaterdag 12 oktober was er een wed-
strijd voor ponies in Laag Soeren, hier;
bij behaalde Sandra Kappers met haar
pony La Belle Banoe een twee maal een
derde prijs met 162 en 164 punten. In
Diepenheim werden zaterdag 12 okto-
ber de Gelderse kampioenschappen sa-
mengesteld gehouden, hierbij behaal-
de Rinie Heuvelink met haar paard
Elfriede een zesde plaats. Door dit re-
sultaat mag zij meedoen met de
Nederlandse kampioenschappen op 8
oktober in Barchem. Reinie succes.
Zaterdag 11 oktober werd er lange-af-
standswedstrijd voor Fjordenpaarden
gehouden. Hier deed ook een lid van
PC de Graafschap, Louise van der Stelt,
met haar pony Luuk aan mee, zij be-
haalde bij het onderdeel: onder het
zadel 25 kilometer: een eerste plaats.

Water p oio
LaVo - IJsselmeeuwen
LaVo had vandaag de Ie thuiswed-
strijd. Ze troffen de IJsselmeeuwen uit
Zutphen. Normaliter altijd een wed-
strijd die wat beladen is, zo ook van-
daag. André Karmiggelt opende de
wedstrijd met een doelpunt 1-0.
Daarna 2 maal een doelpunt van de
IJsselmeeuwen. De Ie periode werd af-
gesloten met een mooi doelpunt van
Marck Karmiggelt door een achter-
waartse worp.
De 2e periode begint met een doelpunt
van Marck Karmiggelt uit een man

meer situatie 3-2. Daarna scoort Alfred
v.d. Heide 2 maal 5-2. Er wordt 2 maal
een man van LaVo uitgestuurd en de
IJsselmeeuwen profiteert daarvan 5-3
en 5-4. De IJsselmeeuwen beginnen de
3e periode met scoren 5-5.
De stand na 3 periodes is 7-8 met het 6e
doelpunt van Marck Karmiggelt en het
7e van Michel Schoneveld. De IJssel-
meeuwen maakt en het 7-9.
Alfred v.d. Heide scoort 8-9. Dan krijgt
LaVo de 2e viermeter (de eerste werd
gemist) nu wordt er wel gescoort door
Marck Karmiggelt 9-9.
Dan neemt LaVo een voorsprong 10-9
weer door Marck Karmiggelt. De span-
ning stijgt het wordt 10-10 en dan de
laatste paar seconden scoort de IJssel-
meeuwen het laatste doelpunt: 10-11.
Er werd niet echt goed gespeeld maar
de scheidsrechters hadden een nog
slechtere wedstrijd. Die hebben de
wedstrijd kapot gefloten.

Voetbal

Zutphen l - Vorden l 1-2
Vorden had in de 10e minuut Vrouwe
Fortuna op haar hand. Door noncha-
lant verdedigen werd Marinho Besse-
link in het nauw gedreven. Met de voet
wist hij een schot van keren. In de re-
bound kopte Jeffrey Marsman van
Zutphen op de lat. Hierdoor werd
Vorden wakker geschud. In de 16e mi-
nuut werd Mark Sueters door Oscar
Olthuis aangespeeld. Met een keihard
schot trof hij het doel: 0-1. In de 25e mi-
nuut keken drie verdedigers van
Vorden elkaar aan wie de bal zou aan-
pakken. Vertwijfeld kwam Marinho
Besselink het doel uit. Henk Friking
profiteerde dankbaar en schoof de bal
in het lege doel: 1-1.
Na de theepauze kwam Zutphen ge-
vaarlijk opzetten. Marinho Besselink
moest enkele malen al zijn kunnen to-
nen om Vorden voor een achterstand te
behoeden. Ook hadden de voorwaart-
sen van Zutphen het vizier niet scherp
staan. Vooral Jeffrey Marsman van
Zutphen verprutste een paar mooie
kansen. Vorden bracht de verse aanval-
lers Ronnie de Beus en Ronald Visser
binnen de lijnen door Mark van der
Linden en Hans van Dijk. Vorden werd
aanvallend nu iets gevaarlijker. Tien
minuten voor tijd stuurde Peter
Hoevers de snelle Mark Sueters weg.
Hij bracht de stand op: 1-2. Dit was wel
tegen de veldverhouding in. Vorden
gooide achter nu de deur dicht. Een te-
leurgesteld Zutphen en een lachend
Vorden.
Woensdagavond 22 oktober speelt
Vorden thuis tegen de A-jeugd van Go-
Ahead Eagles.
Zondag speelt Vorden in Zutphen te-
gen De Hoven.
Uitslagen
Ruurïo Al - Vorden Al 2-7; Vorden A2 -
Meddo Al 0-3; Vorden BI - Brummen
B2 5-1; Zutphen Cl - Vorden Cl 6-6;
Vorden Dl - WHCZ Dl 6-1; De Hoven El
- Vorden El 1-7; Vorden E2 - Warnsveld
E5 15-0; Vorden E3 - Be Quick E3 1-0;
Zutphen Fl - Vorden Fl 0-24; Vorden F2
- Voorst Fl 1-2; Be Quick F3 - Vorden F3
2-2; Gazelle Die. F3 -Vorden F4 5-0.
Zutphen l -Vorden l 1-2.

Programma
AZSV A2 - Vorden Al; Vorden A2 - Grol
A2; Vorden BI - AZC B2; Eefde Cl -
Vorden Cl; Vorden Dl - Gazelle Dieren
D2; Oeken El - Vorden El; Vorden E3 -
Almen E2; WHCZ F2 - Vorden Fl;
Vorden F2 - Dierense Boys F2; AZC F3 -
Vorden F3; Dierense Boys F3 - Vorden
F4.
De Hoven l - Vorden 1; RKZVC 2 -
Vorden 2; Diepenheim 2 - Vorden 3;
Vorden 4 - Be Ojuick 5; Vorden 5 - Voorst
3; Vorden 6 - Gorssel 5.

B r i d g e
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 13/10
Groep A: 1. Langendijk / Schieven
60.4%; 2. den Ambtman / Thalen 55.4%;
3. v. Burk / Vreeman 55%.
Groep B: 1. Vruggink / den Ambtman
72.7%; 2 en 3. echtp. Speulman en
echtp. Verwo.erd.51.1 %....



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 20 OKTOBER T/M ZATERDAG 25 OKTOBER 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

RUNDERROSBIEFLAPJES keer en klaar 100 gram van 2,70 voor

SLAVIN KEN s stuks nu
KALKOENSCHNITZELS 100 gram van 1.98 voor

KIPBRAADSTICKS gekruid 100 gram van 1,19 voor

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDAPPELEN Eistar
AARDAPPELEN Maritiema

MANDARIJNEN
ADVOCADO
PANKLARE ERWTENSOEP

zak a 1,5 kg van 2,98 voor

zak ft 5 kilo van 3,98 voor

net ft 1 kilo van 2,98 voor

per stuk van 1,98 voor

pak d 1 kilo van 4,49 voor

1,99
7,98
1,39
0,89

1,98
1,98
1,98
0,98
2,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vérs van hef mes Vergeer kaas

JONGE KAAS 1 kilo van 11,50 voor 9,50

Snijverse vleeswaren

SNIJWORST 100 gram van 1,99 voor 1,49

KATENSPEK 100 gram van 2,19 voor 1,79

Porvencaalse ACHTERHAM100 gram van 3,39 voor 2,79

UIT ONZE BROODAFDELING:

VOLKOREN TARWE met sesam 800 gram gesneden, 3 stuks van 5,97 voor 4,50

KRUIMELVLAAI 27 cm doorsnede van 6.45 voor 5,25

VRUCHTENBROOD SOOgramnu 2,98

OUDE WIJVENKOEK 500 gram nu 1,98

LET OP UW BRIEVENBUS
van maandag 3 november t/m zaterdag

22 november 1997 bieden wij u een

WAARDEBONFOLDER
aan met totaalkorting van

compleet assortiment

scherpe prijzen

prettig winkelen

principes van Edah

f 54,50
Geen waardebonfolder ontvangen?

Vraag er één bij de vleeswaren-Xkaasafdeling

Denk aan onze openingstijden:
maand. V'm donderd. van 8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V

CHR. MUZIEKVERENIGING X

SURSUMCORDA r£ Jfl

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Zaterdag 25 oktober
Sursum Corda

Actie met Herberg-salades
Zaterdag 25 oktober houdt de Chr. Muziekver. SURSUM
CORDA voor de 17e keer haar jaarlijkse SLAATJES-actie.

Vanaf 's morgens 8.30 uur zult u weer de bekende heerlijke
'HKRBERG-salades aangeboden krijgen.

Hebt u iets te vieren (verjaardag, feest enz.) en u wilt een
salade voor meerdere personen, dan kunt u die van te voren
bestellen op vrijdagavond 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur

bij H. Wichers, Hoetinkhof 49, tel. (0575) 55 23 07.

Het is ook mogelijk om salades af te halen en wel op zaterdag
25 oktober tot 13.00 uur bij 'DE HERBERCJ ' ,

Dorpsstraat 10 te Vorden.

GELRE
Organiseert de revue

'Generatie vol Sensatie'

op 31 oktober
m.m.v. Eduard ten Have

op 7 november
m.m.v. een DJ

op 8 november
m.m.v. de Flamingo's

in het Dorpscentrum
Voorverkoop aldaar. Aanvang 20.00'uur,

zaal open 19.30 uur

"VOORSTELLING VAN DE MAAND"

Neem uw vrienden/buren mee naar het theater.
Elke maand selecteren wij een voorstelling die u als bezoeker
de mogelijkheid biedt uw vrienden/buren gratis mee naar het
theater te nemen.
Bij aankoop van minimaal 2 kaarten, of bij minimaal 2 reeds
gekochte kaarten, kunt u per kaart iemand gratis meenemen.

De Lochemse Schouwburg ziet graag
nieuwe bezoekers.

Hoe te handelen:
U belt de Lochemse Schouwburg of komt langs aan de kassa
en reserveert de gratis kaarten onder opgave van uw naam
voor de kennismakingsvoorstelling van de maand.
Heeft u reeds kaarten gekocht en wilt u naast uw buren/vrien-
den zitten dan zullen wij dat (indien mogelijk) voor u regelen.

De voorstelling van de maand

VINCENT BIJLO
Woe 29 oktober, 20.00 uur. Reserveer nu: (0573) 25 10 81.

• 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

• Op 1 nov. 1997 Kas Bend-
jen in café De Bosrand te
Vierakker. De tap is om 20.30
uur los

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte voor alleenstaande
oudere dame. Alleen in dorp
Vorden. Brieven onder nr. V
31-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Linde tijden, BROMMERT
tijden (wordt vervolgd)

• Gevraagd: een meisje
voor de zaterdag voor huis-
houdelijk werk uit Vorden of
omgeving. Tel. (0575) 55 30
09

• Denkt u er aan: Toneel-
vereniging Krato uitvoering
7 en 8 november. Aanvang
20.00 uur in Gasterij Schoen-
aker

• Coen Kruip gefeliciteerd
namens: Brommert-collega's
uit Linde

Start theoriecursussen
ma. 27-10-'97 19.00-
di. 28-10-'97 19.00-
do. 30-10-'97 19.30-

za. 18-10-'97 9.00

do. 09-10-'97 19.00

21.00 uur Zutphen
21.00 uur Brummen
21.30 uur Vorden

-11.30 uur Brummen

•21.00 uur Zutphen

Verkeer
ma. 20-10-'97 19.30-21.30 uur Brummen

Goederen
wo. 22-11-'97 19.00-21.00 uur Brummen

QORTGIBSEN

VERKEERSSCHOOL

TEL. 0575-54 30 44

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garant ie

Autoglasservice

U'i'iiaiün ryrnd'.s r/c.

Brinkhorst l
7207 L3G ZUTPHKN
(i iu l . terrein Kevelhorst)

v (0575) 52 28 16

FOCWA

BDVAG



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, op werkdagen van 08.30 tot
12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur, en:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30
uur, op woensdag van. 13.30 tot 17.30 uur, op don-
derdag van 13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30
tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur,

ligt vanaf 24 oktober 1997 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: Gemeente Vorden
adres: de Horsterkamp 8
woonplaats: 7251 AZ Vorden
om: vergunning voor het oprichten en in werking heb-

ben van een brandweergarage

datum aanvraag: 23 september 1997
adres van de inrichting: Rondweg ong (omgeving Stro-

dijk)
kadastraal gemeente: Vorden, sectie: L, nummers: 33

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

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

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 22 november 1997.

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

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

Datum: 22 oktober 1997

Burgemeester en wethouders
Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

van de gemeente

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

"."^r""" • •

GEMEENTE
VORDEN

N^gss$$ss^^^

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 23 oktober 1997,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 30 september 1997
ambtshalve gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
"Buitengebied sirenemast Kranenburg".

Dit plan maakt het mogelijk om op het sportterrein aan
de zuidzijde van de Eikenlaan te Kranenburg een sire-
nemast te bouwen welke deel uitmaakt van het landelijk
netwerk voor alarmering van de bevolking.
De wijziging houdt in dat de mast op 107 meter in plaats
van 103 meter vanuit de gevel van de woning Eikenlaan
20 en 16,70 meter in plaats van 15 meter vanuit het hart
van de Eikenlaan wordt gesitueerd.

Zij die bezwaren hebben tegen de aangebrachte wijzi-
ging en diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken kan, gedurende de genoemde
termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij gedepu-
teerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 22 oktober 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Uitslag
Kinderboekenweek 1997

KLEURPLAAT
1 Karin Kamphuis 2 Ashley Eijkelkamp

3 Lianne van Langen

PUZZEL
1 Oscar ter Bogt 2 Olivier van Helden

3 Claudia Reijnders

KLOK
1 Guy ten Kate 2 Daphne Waarle 3 Gerjan Hebbink

Gefeliciteerd met je welverdiende prijs!
Je kunt die bij Loga komen ophalen A

Raadhuisstraat 22, Vorden, telefoon 55 31 00

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

BEKENDMAKING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun
beschikking van 8 oktober 1997, nr. RG96.62766, aan
P. Becker te Vorden vergunning verleend voor het
ontgronden van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie F, nr.s 1826-1827.

De vergunning heeft betrekking op de percelen, gelegen
aan Helderboomsdijk te Vorden.

De vergunning is verleend ten behoeve van de aanleg
van een amfibieënpoel.

Ten opzichte van de op deze zaak betrekking hebbende
ontwerpbeschikking zijn in de onderhavige beschikking
geen wijzigingen aangebracht.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf
22 oktober 1997 gedurende zes weken ter inzage:
- op de afdeling Samenleving van de gemeente Vorden,

Kasteel Vorden, de Hosterkamp 8, op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur. Bovendien op de woensdag-
middagen van 13.30 uur tot 17.00 uur;

- in de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt l l te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook kunnen
buiten kantooruren op telefonisch verzoek de stukken
worden ingezien, tel. (026) 359 95 79.

provincie
GELDERLAND

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de
onderafdeling Ontgrondingen/Uitvoering van de
provincie Gelderland, tel. (026) 359 95 79.

Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden tot zes
weken na 22 oktober 1997 beroep instellen bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroeps-
termijn. Als gedurende die termijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is gedaan, wordt
het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak. Een afschrift van een beroepschrift
en een eventueel verzoek om een voorlopige voor-
ziening gelieve u, ter kennisneming, toe te zenden aan
ons college, onder vermelding van datum en nummer
van deze brief.

Arnhem, 8 oktober 1997 -
nr. RG96.62766

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
j. Kamminga - voorzitter

drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

WAAR KOOP TE
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DE ECHTE

NOORD-HOLLANDSE
DUIVEKATER

Zc hakken er wat moois van, daar in Noord-Holland.
Die t raa ie Duivekaters bijvoorbeeld. Een beetje zoet van

smaak en prachtig van vorm.

Een lust voor het OOK ••
én voor de tong!

Bereid volgens origineel Noord-Hollands recept.
V V V V 'V y-vw

'

Natuurlijk bij uw Echte Bakker
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden,

B L i^ '+ l tel. (0575) 55 13 84
IbCnt.. je proeft t! Dreiumme31-33-Warnsvelcl,

tel. (0575) 52 31 72

VOOR ZORGELOOS
ONDERHOUD GA JE
NAAR EEN VAKMAN

Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575) 462319.

LENSELINK
S C H l L D E R S B E D R

Spalstraat 22 Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 23 |l

J F

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern 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.

5
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



ZUUR-
KOOL
500 gram

39

VERSE
BRAAD-
WORST

500 gram 3,25 / kilo

49

KRENTEN
BOLLEN

6 stuks
oh

PERLA MILD
KOFFIE

3 pak a 250 gram

99
ch

KEUKEN-
ROLLEN

3 stuks
ch

SLAATJES
6 smaken
per stuk

89

MAGERE
SPEKREEPJES

kilo 11,90 met

PAKJE CROMA
GRATIS

•—•——

ch
BOEREN-
BROOD

wit, tarwe, volkoren
800 gram

IGLO
PIZZA'S

div. soorten, 3 voor

00
Rundertartaar
100 gram

Ch Zaanlander kaas
1 kg van 17,50 voor

Oh luiers/luierbroekjes
pak van 15,99 voor

lambon d'Arden nes
100 gram van 3,89 voor

Ch chocoladeletters
(ni| zijn alle letters beschikbaar) 100 gram

ch
YOGHURT
* DRINK

div. smaken, liter

19

MOLENHOEK

UNOX

STEVIGE
SOEPEN

heel blik

69
ALBERT HEIJN HENGELO (Gld.)
Molenhoek, de winkelhöek van Hengelo Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 oktober

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

• Te koop: Duitse staande
klok, donker mahonie, ronde
kap, b.j. plm. 1925. Alles in
perfecte staat, met garantie,
W.M.-slagwerk. Tel. (0575) 45
12 18

ZE ZIJN ER WEER!

Winterharde violen
diverse kleuren, per bak

f 10,-

Rozenstruik
diverse kleuren, per stuk

13,50

Grote potchrysant

f7,50

Buxus
10 stuks

f 17,50

50% korting
op alle vijvervissen

WORDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. (0575) 55 36 71

Van eigen land:
Diverse soorten snijbloemen

Nu ook volop
CHRYSANTEN

Al vanaf f 2,50
Voor elk wat wils!

SCHOENAKER
Vierakkersestr.weg 22,
Vierakker, plm. 300 m
vanat het reclamebord
Schoenaker

WILT U UW GEWICHT
BEHEERSEN?

kom dan vrijblijvend op onze
HERBALIFE

INFORMATIE-AVOND
op dinsdag 28 okt. a.s. om 20.00 uur

in 't Hoekje, Spalstraat 1
Hengelo (Gld.)

WILMA HORSTING (0575) 46 72 22
ANNIE HAARING (0575) 46 73 81

Het nieuwe najaarsseizoen is begon-
nen, er kan weer geplant worden

ECO-DRACHT

TUINBEDRIJF
Bloembollen, violen 24 voor f 12,50
Bemesting: breng nu bemesting

op uw tuin o.a. bemeste tuinaarde 4
voor 10,-, tuinturf 50 l. voor 5,75,

turfstrooisel 1501. voor 15,95
Weekaanbieding: haagconifeer

vanaf 4,50
Bel voor info (0544) 351835

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

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbedrjf-gbs in lood atelier
VAN«ML

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

KARPETTENACTIE
Karpetten vanaf f 199,-

-/-15%
Karpetten vanaf f 399,-

-/- 25%

Lochem
Parket e Tapijt

Molenstraat 6 (centrum)
Telefoon (0573) 258952

Open woensdag t/m zaterdag



Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

Met de hele familie uit eten en iedereen
mag kiezen uit de hele menukaart

Bij 'De Rotonde' mag iedereen kiezen uit de hele menukaart. Al komt u met 20 perso-
nen! Is dat niet ideaal voor een familie-reünie of een ander feestje? En weet u, met

onze keuzemenu's lopen de kosten niet uit de hand. En in onze gezellige 'alkoof' kunt
ongestoord zo'n dinertje houden. Kom gerust eens informeren naar de

mogelijkheden voor uw (familie)-feestje.

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

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Waterslang

Hacom polyethylene dekkleden "!mA QC
per m2 1V'7

PR FIL-
DE FIETSSPECIALIST

Onze nieuwe zaak is klaar!
Daarom nodigen wij u uit om samen met ons de opening

te vieren.

PR FIL. BLEUMINK
Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Wij ontvangen u graag op woensdag 29 oktober a.s.

vanaf 19.30 tot 22.00 uur.

Frans en Joke Sleumink
Kinderen en aanhang

Medewerker^

4-Weg verdeeldoos,
randgeaard

Prijzen incl. BTW

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

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

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

BOOM-
KWEKERIJEN

Foto Derksen V.O.F. O
Met ingang van 15 oktober '97
zijn wij verhuisd

van de Hummeloseweg 73 te Zelhem naar de

Ruurloseweg 34
7244 PD Barchem
Telefoon (0573) 44 1O 96
Fax (O573) 44 1O 93

Qradus en Dinie Derksen

Vanaf dit adres zijn wij
graag bereid reportage-
werk, reprowerk etc.
voor u te verzorgen

Country Clothing

M. G.SPIEGELENBERGB.V.

Levering van bijna het gehele
groengebeuren.

Specialiteit:
beukenhagen

Beuker^orten en
bomen van dun tot dik.

Particuliere verkoop alleen op
zaterdag.

ude Zutphenseweg 5A
£51 JP Vorden

Tel. 0575-551464
Fax 0575-551105

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 26 oktober

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

f25,-
s.v.p. reserveren, vol = vol

Zondag 23 november koud, warm, nagerechtenbuffet

'..het meet
kei mooiste

voor ledere

26 oktober
koopzondag

7213 CF* tal. JPS .49 39 $9

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

-

Home-decoration
Hoofdstraat 39 GORSSEL Tel. 0575 491349

Öpeii:
di t/m zat

vanaf ï0.0O uur,
vrijdag tot 2(K00 uur

Ë i g«f rl i mpTOlÉ n E födfiSÉ- WAX-K LE D l N G, i*™/ i

hoeden, truien, shirts, broeken laarzen,
schoenel en accessoires.

U zoekt het
overal..,

u vindt het

GORSSEL
.... •

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERARE

R.J. JANSEN
VAN DEN BERG

organiseert opnieuw

Cursus
rugschool

Cursus
incontinentie

Medifit
Inlichtingen:

Christinalaan 16,7251 AX
Vorden, tel. (0575)551507



Nieuw initiatief Lochemse Schouwburg:

Neem uw vrienden "gratis" mee naar het theater
De Lochemse Schouwburg ziet
graag nieuwe bezoekers, daarom se-
lecteert de schouwburg onder het
motto "Neem uw vrienden/buren
mee naar het theater" elke maand
een voorstelling die bezoekers de
mogelijkheid biedt gratis iemand
mee te nemen. Telkens een week
voor de betreffende voorstelling
wordt bekend gemaakt welke voor-
stelling deze keer geselecteerd is.
Voorwaarde is dat er minimaal 2
kaarten gekochten worden; deze be-

zoekers kunnen dan gratis iemand
meenemen.

Bij het uitkiezen van de voorstelling is
gelet op kwaliteit, die misschien bij
veel mensen nog niet bekend is, maar
vaak in andere theaters al wel bewe-
zen. Het kan ook spannend zijn om
eens iets uit te proberen. Of het kan
leuk zijn om anderen kennis te laten
maken met je eigen favoriet.
Voor de maand oktober is uitgekozen:
cabaretier Vincent Bijlo, op woensdag

29 oktober, met zijn nieuwe program-
ma "TEGEN". Wat kun je van Vincent
Bijlo verwachten? Scherpe teksten, goe-
de liedjes, waarbij hij zichzelf bege-
leidt op piano en marimba. Hij kan ak-
tueel zijn, soms kwaad en dan weer
goedgemutst. Kortom een programma
met inhoud, waarvan je na afloop
waarschijnlijk zegt: "ik heb een lekke-
re avond gehad".
Bijlo zegt zelf over "TEGEN": "Het is
een zwaar lot, overal tegen zijn, maar
ik kan er niets aan doen. Waarschijn-

lijk is het aangeboren. Het zit in mijn
genen. Daarom ben ik ook zo voor ge
netisch onderzoek. Ik hoop dat het ooit
iemand nog lukt het gen voor tegen
zijn te vinden. Ik zou namelijk zo ont-
zettend graag voor zijn. Voor het paar-
se kabinetsbeleid, voor de Europeese
Unie, voor economische groei tot de
dood erop volgt, maar ik kan het niet.
In ieder geval heb ik een trootst, dat te
geri zijn levert mij wel een nieuwe
voorstelling op. Dat valt dan weer
mee". Zie ook advertentie.

Ruimtegebrek/
Aangespoord door het geweldige succes
van onze veiling, starten wij weer met frisse
moed met het inzamelen.
Daarom moet er ruimte gemaakt worden en
gaan

alle meubelen
o.a. stoelen, tafels, kasten enz. enz.
weg voor

weggeefprijzen
Zaterdag 25 oktober van 10 tot 12 uur
kan men terecht bij onze opslag:
Baakseweg 1, Vorden.

Vragen of aanmeldingen: zie onderstaande
telefoonnummers.

EN DA
OKTOBER
Iedere dag:

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

22 De Wehme: welfare handwerken
22 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
22 N.B.v.R: Coberco
22 BZR: bridgen in 't Stampertje
22 HVG Wichmond: 50-jarig jubileum
23 Bejaardenkring: Dorpscentrum
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Vrouwenclub Medler: dhr. ter Mul
27 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
27 N.B.v.R: excursie
28 NCVB: 'Vrouwen en economie'
29 HVG Linde: voordrachten en verha-

len
29 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
29 BZR: bridgen in 't Stampertje
30 HVG: ringmiddag in Zi^^ien
30 HVG Linde: ringmiddag in Zutphen

30 HVG Wichmond: ringsamenkomst
Zutphen

31 N.B.v.P./GLTO/Jong Gelre: revue
31 ANBO: dialezing in 't Stampertje

'met 'n zeilprauw door de Banda-
zee' Indonesië

NOVEMBER
ledere dag:

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

3 Najaarsbijeenkomst Tuinkcuringen
Vorden in het Dorpscentrum

3 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum
4 KBO: soos Kranenburg-Vorden
5 ANBO: klootschieten 't Olde Lettink
5 De Wehme: welfare bazar
5 BZR: bridgen in 't Stampertje
6 Bejaardenkring: Dorpscentrum
7 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 Krato: toneeluitvoering in Gasterij

Schoenaker
8 In de Reep'n: slipjacht

10 Bridgeclub Vorden: Dorpscentrum

Infopunt Verwijskaart
Gegevens introducé:

Ja, vergelijk mijn huidige ziekenfondsverzekering vr i jb l i jvend met een
Oostnederland Zieken fondsverzekering.

Naam:

Straat:

voorletters: m/v

Postcode:

. huisnummer:

woonplaats: _

Teleloonnummer:

Nu ziekenfonds verzekerd h i j :

Deze kaart invullen, uitknippen en meenemen naar het Oostnederland

Infopunt, samen met uw ziekenfondsverzekeringspapieren. ^-—-,

De Oostnederland adviseur za\ uw ziekenfondsverzekering vrij-

blijvend vergelijken met een Oostneder\and Ziekenfondsverzekering. U

krijgt dan in ieder geval beiden een digitale koortsthermometer cadeau.

Geïntroduceerd door:

Naam:

Adres:

voor le t te rs : m/v

Postcode en woonplaats:

Mijn Oostnederland insc hri|fnummer is:
Acttepotodc 2 l> scpd'inbrr l/m 2') okloln-r

Infopunt Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, Vorden

MiddagurenOpeningstijden

dinsdag

woensdag

vrijdag
13.30-17.30

13.30-17.30

Avonduren

18.30 - 20.30

Maak iemand
warm voor

Oostnederland

3S.S
TT

l

Een digitale koortsthermometer cadeau, als u een
ander laat kennismaken met het Oostnederland Ziekenfonds.

Bel voor informatie, ook over de andere Infopunten
of de Oostnederland Infobus, 053 - 4 853 100

l let Oostnederland Ziekenfonds, daar voelt u zich

prima hij. 1-n een ander ook1 Want als u iemand kennis

laat maken met het Ooslnedcr land / iekenlonds, kr i jg t u

heiden een digi ta le koortsthermometer cadeau.

Vandaar deze speciale kcnms inak i r igsac l i c . Hoe werkt

h e l ? Pa's een kweslie van even de Infopunt Verwi j skaar t

invullen, uitknippen en aan iemand geven, die nog geen

Oostnederland-ziekenfonds-verzekerde is. Die vu l t de

kaart ook in en gaat daarmee, mé tz i jn ol haai huidige

ziekenfondsverzekeringspapieren, naar hei Oostnederland

I n f o p u n t . Haar zal onze adviseur de lopende zieken-

fondsverzekering v r i j h l i j vend vergelijken met een

Oostnederland Ziekenfondsverzekering, H i j icgcli ook, dat

uw thermometer snel t h u i s wordt hezorgd.

De actie loopt van 29 septemher t/m 29 okloher.

Dat vraagt om een v l o t t e k e n n i s m a k i n g , (.een p u n t . Want

dit is toch een aanbod om d u e c i warm vooi ie lopen?



mode voor
het héle gezin

^ ^^
fashion

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

Wij Uien

onze éesfe kant V<
• •

zien in de •

W a a r d e b o n

Tegen inlevering van deze
waardebon ontvangt u

VIJF GULDEN
T KORTING l

bij aankoop van een bh
van miqimaal ƒ 15,--

L
*

:.":i<-':^.,,,,,:;;:::SÏ;S;::i::'

Heren Boxer Shorts
Voor alle boxer shorts geldt nu

3 halen
2 betalen

Tijdens de
lingerie week geven

wij op alle
NACHTKLEDING

een korting
van 10%

Jongens
ondergoed setje
Leuk hemdje met bijpassende slip.

Van ƒ 9,95 voor

panty's

Als u nu bij ons O
Jovanda panty's
koopt, dan betaalt u
er slechts Z

PIKT

Mariunne
Panty's
15 en 20 denier
glanspanty's
koopt u nu voor

Nu Lycra panty's van ƒ 4,95 voor 2*50

En kniekousjes van ƒ 1,95 voor 0*9T

Aanbiedingen zijn geldig van 22 oktober tot en met 1 november 1997.

Openings
tijden
;dins(fóg t/m
donderdag:

vrijdag:

zaterdag:
10.00 - 16.00 uur

('s avonds op
af spfaak kan ook)

Waarom rolluiken ...
• isolatieverbetering met plm. 30%

• uitstekende inbraakpreventie
• geluidsisolatie
• optimale verduistering
• ook als garage-roldeuren

Diverse bedieningssystemen: van handbediening tot automatische
besturing in de vorm van een digitale tijdklok en/of schemerschake-
laar.

Voor dit najaar/winterseizoen 5-10% korting
op rolluiken en zonwering
Tot ziens,

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • (0575) 46 14 25

•^ S/ÏI r een begrip)

BOUWMATERIALEN

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

Randstad
Uitzendbureau
nu ook in Zelhe

Vanaf 1 november aanstaande vindt u Randstad Uitzendbureau op
woensdag- en donderdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur in Zelhem.
Wij zijn gevestigd in het gebouw van De Brink, waar u van harte welkom
bent voor informatie of inschrijving.
Wij staan graag voor u klaar om u aan een interessante baan te helpen.
Doordat we nu bij u in de buurt zitten, zijn we beter in staat om in te spe-
len op de behoefte van werkzoekenden en bedrijven. Een bezoek aan
Randstad, als grootste uitzendorganisatie van de regio, geeft u een com-
pleet beeld van uw mogelijkheden. Kom dus gerust eens langs om ken-
nis te maken. Een afspraak maken is niet noodzakelijk.

~M~ randstad uitzendbureau
Contactpersoon: Nicole Landegge
Telefoon (0314) 36 13 43
De Brink p/a Stationsplein 8-12, 7021 CN Zelhem

Voor inlichtingen
of afspraken:

FAM. BRETVELD
Goudvinkendijk 5
7261 RD Ruurlo
Tel.(0573)491234

'Stal De Kooi'
HOUDT U
VAN PAARDEN EN PONY'S
en wilt u niet alleen rijden, maar
tevens de goede omgang met en
de verzorging van deze mooie
dieren leren?

Hiervoor kunt u terecht bij

'Stal De Kooi'
Voor lessen met of zonder eigen
paard/pony, privé of in een groep.

Tevens in- en verkoop van paarden
en pony's

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL. (0575) 551010 - FW (0575] 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22. 7250 AA

r
<•'

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Iedere zaterdag grote

POMPOENEN

SIERKALE-
BASSEN-
VERKOOP

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oudf Zutphenscweg 5a, Vonten
Tol. (0575) 55 14 64/Autctel. 06-54323046

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Parket van Tarkett
per m
al vanaf
(10 jaar garantie) 59,-

Open woensdag t/m zaterdag

Lochem
Parket 6-Tapijt

(centrum) • Tel. (0573) 25 89 52



Hengelo (Gld) wordt echte slaapstad

amt^apenP^l

ambtenaren v slapen
aoubo«^ grawes °ve ^^

voorgoed i

Raadhuisstraat gaat plat
voor Morgana Lubbers

Vanaf zondag a.s. gaat de
Raadhuisstraat in Hengelo
(Gld) volledig plat. Op die
dag opent Morgana Lubbers
de deuren van z'n nieuwe
speciaalzaak, waar u alles
vindt op het gebied van de
slaapkamer. De heer Lubbers
verk

Zondag 26 oktober = Droomzondag
Morgana Slaapkamers opent in Hengelo (Gld)

(Van onze speciale verslaggever)

Zondag 26 oktober is het zover.

Firma Lubbers opent z'n totaal ver-

nieuwde slaapkamer-speciaalzaak waar

u alles, maar dan ook alles vindt voor de

nachtelijke helft van uw leven.

Morgana Lubbers heeft complete

slaapkamers, boxsprings, tiener-

kamers, waterbedden, linnenkasten

en een speciale Nachtruststudio

waar u de nieuwste slaap-

systernen zélf kunt uitproberen.

Kom a .s. zondag tussen 11.00

en 17.00 uur naar Morgana

Lubbers en profiteer van de

super-droom-aanbiedingen

waarmee deze bijzondere

speciaalzaak z'n opening viert.

Feestelijke openingsaanbiedingen
(advertentie)

super-droom-aanbieding
Slaapkamer Melina. Nieuw in onze collectie. Het toppunt van stijl + kwaliteit

Uitgevoerd in blank beuken, met panelen in groen of blauw.

Bedset (incl. nachtkastjes) tijdelijk van 2.995,- voor 2.495,- (v.a.) super-droom-aanbieding 3* ^
Overbouwkamer Miriam met zeer veel kastruimte. Uitvoering geheel in

blank beuken, of gecombineerd met panelen in diverse kleurstellingen.

Ledikant mét bovenbouw nu tijdelijk van 2.495,- voor 1.995,- (v.a.)

super-droom-aanbieding 2* ^
Boxspring Chester. Het summum van slaapcomfort Geheel electrisch verstelbaar.

Bij aanschaf van deze boxspring nu tijdelijk 2 matrassen helemaal gratis.

(Odeon of Esprit, waarde: fl. 695,- per stuk)

"ERKEND

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers

latte n bodem s

matrassen

waterbedden

dekbedden

kussens

overtrekken

orqana
^- slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld)
0575-464600
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Ruime parkeermogelijkheden rond het pand
Internet: www.morgana.com

stijl -l- kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

Deze aanbiedingen zijn slechts 2 weken geldig (dus t/m zaterdag 8 november)
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