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Repetities Revue Jong
Gelre op volle toeren
"Laat ik het zo zeggen. Het afge-
lopen voorjaar werd mij
gevraagd om ook dit jaar weer
de leiding van de revue van
Jong Gelre op mij te nemen. Ik
heb er eigenlijk niet lang over
nagedacht. Leuk werk en diep
in mijn hart kan ik het ook niet
missen", aldus Henk Broek-
gaarden.

Dus toch bij hem de liefde voor het
regisseren. Een jaar geleden dacht
hij er namelijk sterk over om te
stoppen als regisseur. De fusie tus-
sen de afdeling Jong Gelre Vorden
en Warnsveld heeft bij zijn beslis-
sing om toch weer "ja" te zeggen,
mede een rol gespeeld. Hierdoor
zijn de mogelijkheden om voor de
revue pakweg een club van 40 per-
sonen bij elkaar te krijgen, groter
geworden. Voormalig Jong Gelre
Warnsveld geeft jaarlijks een
toneeluitvoering ( dat blijven ze
trouwens doen), terwijl Jong Gelre
Vorden elk jaar een revue op de
planken zet. Nu de beide afdelin-
gen gefuseerd zijn, is het arsenaal
waaruit geput kan worden, duide-
lijk groter geworden. Henk Broek-
gaarden: " De leden van voormalig
Jong Gelre Vorden ken ik goed. Ik
heb vele jaren met hen gewerkt en
weet precies wat ik aan ze heb. Dat
geldt eigenlijk ook voor de leden
van voorheen Warnsveld. Ik heb
altijd hun toneeluitvoeringen
bezocht en weet vrij aardig wat
voor vlees ik in de kuip heb". "Ver-

sier met gemier". Dat is de revue
die op 29 oktober en 5 en 6 novem-
ber in het Dorpscentrum te Vor-
den wordt opgevoerd. Als een rode
draad door de revue, de komst van
een wetenschapper naar Vorden,
die met heel veel bizarre plannen
rondloopt. Henk Broekgaarden is
medio augustus met de medewer-
kers aan de slag gegaan. "Dat wil
zeggen in aparte groepen. De jon-
gens en meisjes van de toneel-
groep apart, de dansgroep apart
e.d. Het is echter een hele toer om
zo'n club mensen bij elkaar te krij-
gen. Tot op heden is het me nooit
gelukt om met een complete
groep te repeteren. Altijd is er wel
eentje die op een bepaalde avond
is verhinderd. Dus veel improvise-
ren", aldus Henk Broekgaarden. In
de beginfase kreeg hij bovendien
ook nog te maken met het feit dat
een van de hoofdrolspelers bij het
voetballen een been brak. "Toch
bleef de pechvogel komen en
hopelijk staat hij straks met z'n
been in het loopgids op het
toneel", zo merkt Henk op. Aan de
revue wordt onder j^fcr meege
werkt door een zanggroep onder
leiding van Johny Addink, die
tevens de leiding heeft over de
begeleidende muziek. Renske
Langwerden houdt zich bezig met
het instuderen van^te dansjes.
André Zweverink is ̂ ^"aanvoer-
der" van de decorbouwers.De alge
hele leiding is in handen van
Henk Broekgaarden.

Kosovo
De Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa heeft namens de Vor-
dense kerken in april jl. als inza-
melpunt gefungeerd voor de goe-
derern en giften die tijdens een
bliksemactie werden ingezameld
voor hulp aan de verdreven vluch-
telingen uit Kosovo.
Onlangs ontving de werkgroep
van de Stichting Dorkas Hulp
Nederland de eindafrekening voor
de ontvangen giften, in totaal f
8.475,45.
Een hartelijke dank aan alle gevers
(particulieren, bedrijven en sport-
verenigingen) in Vorden!

Nadat vele vluchtelingen konden
worden geholpen met kleding en
voedsel, is men thans bezig met de
voorbereidingen voor een huizen-
bouwproject in West-Kosovo.

Opbrengst
NKGGcollecte
De jaarlijkse nationale collecte
voor verstandelijk gehandicapten
heeft in Vorden ƒ 8.832,67 opge-
bracht.In Wichmond / Vierakker /
Leesten werd een bedrag van
ƒ 2.206,55 opgehaald. Een mooi
resultaat. De organisatoren van de
collecte bedanken een ieder voor
hun gift. Alle collectanten worden
heel hartelijk bedankt voor hun
geweldige inzet en de organisato-
ren hopen dat zij volgend jaar op
hen kunnen'rekenen.

Collecte Dieren-
bescherming
In Vorden heeft de collecte ten
behoeve van de Dierenbescher-
ming het mooie bedrag van

ƒ 3.345,25 opgebracht. Dit bedrag
wordt in de afdeling Zutphen aan
onder andere een dierenambulan-
ce besteed. Hartelijk dank aan alle
mensen die dit mogelijk hebben
gemaakt.

Bazar Welfare
in De Wehme
Op 3 november aanstaande orga-
niseert de Welfare van het Rode
Kruis een feestelijke bazar. Omdat
de Welfare Vorden 25 jaar bestaat,
worden er bonnen uitgedeeld voor
gratis koffie met cake, limonade
en éénmaal grabbelen in de grab-
belton. Bovendien geeft Welfare
die dag tien procent korting op
sloofjes, schortjes en sokken. Ver-
der zijn alle artikelen flink afge-
prijsd. De vrijwilligers van Welfare
nodigen u van harte uit voor een
bezoek aan deze bazar die gehou-
den wordt in het woon/zorgcen-
trum De Wehme aan de Nieuw-
stad in Vorden. (Zie de advertentie
in dit nummer.)

Zingen op verzoek
Aanstaande zondag 31 oktober is
er 's avonds in de Dorpskerk weer
het zangevenement 'Vorden
zingt'. Er zijn mooie en bekende
liederen op het programma gezet
die afkomstig zijn uit diverse bun-
dels en de afgelopen tijd op ver-
zoek aangevraagd. Het ziet er dus
veelbelovend uit en maakt een
bezoek aan de Dorpskerk alleszins

' de moeite waard. Er zal een kort
meditatief moment worden
gehouden door ds. JA Wouden-
berg uit Apeldoorn en het orgel
zal worden bespeeld door dhr. W.
Kuipers uit Apeldoorn. Omdat
velen, ook vanuit de regio al vroeg
komen zal de organist vooraf al
een aantal fraaie liederen ten
gehore brengen. Na afloop is er
gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie of thee bij te
praten in 'de Voorde'. Er kunnen
dan eveneens nieuwe verzoeklie-
deren worden doorgegeven voor
de eerstvolgende 'Vorden zingt'
welke gehouden wordt op zondag-
avond 9 januari 2000. Dus ook
'Vorden zingt' is millennium-
proof! Iedereen is van harte wel-
kom.

Collectanten voor
diabetesonder-
zoek gezocht
Van l november tot en met 6
november is de landelijke collecte

van het Diabetes Fonds. Dit jaar
speelt diabetes (suikerziekte) en
hart- en vaatziekten een centrale
rol in de campagne. Wist u dat 6
van de 10 mensen met diabetes
overlijden aan hart- en vaatziekten?
Alleen onderzoek kan daar veran-
dering in brengen. Er wordt nog
niet bij iedere deur aangebeld voor
een bijdrage in de bestrijding van
diabetes (suikerziekte). De helpen-
de hand bij de collecte is meer dan
gewenst. De opbrengst van de col-
lecte gaat naar wetenschappelijk
onderzoek. Voor meer informatie
over de collecte Geef voor diabetes
en/of over diabetes kan men bellen
naar 551701, G.J. Brummelman.

Dubbel succes
vogelvereniging
De vogelvereniging 'De Vogel-
vriend' hield op zaterdag 10 okto-
ber een bloemenactie. Deze actie
was een groot succes, zodat de jaar-
lijkse tentoonstelling in het Dorps-
centrum op 14 en 15 november gra-

tis toegankelijk is. De vereniging
wil daarvoor de Vordense gemeen-
schap bedanken voor de getoonde
bereidwilligheid tot kopen.

Het andere succes betreft de
behaalde prijzen op de eerste ten-
toonstelling dit seizoen op de
Open Nationale te Lochem. Maar
liefst vier keer werd het hoogst
mogelijke gehaald naast vele ande
re prijzen. De uitslagen op een rij:
2e stam E. Korenblik recessief wit
362; kampioen stam W. v.d. Veen
rood intensief 370; 3e stam J. Koop-
man rood schimmel 364; Ie stam
W. v.d. Veen rood schimmel 366; 3e
enk. W. v.d. Veen rood schimmel 90
(2x); kampioen enk. E. Korenblik
geel mozaïek 90; Ie enk. M.B. Borg-
onjen agaat geel intensief 90; kam-
pioen enk. M.B. Borgonjen agaat
pastei geel intensief 90; 3e R. Ben-
jamins Gloster consort 90; 2e enk.
M.H .W Borgonjen Gloster consort
90; kampioen enk. E. Korenblik
Duitse kuif 91; kampioen stam B.
Horsting Japanse meeuw 364.

Weekenddiensten
ARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur dhr. J. Lotterman, Hervormingsdag;
19.00 uur Zangdienst in de NH kerk. Woi'nsdug 3 november 19.30 uur
Dankstond gewas en arbeid in de Geref. Kerk ds. R. Fernhout, Daarle.

kerk Wichmond
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. D.H. Borgers, Rijssen, H. Avondmaal;
19.00 uur Zangdienst in N.H. Kerk. Woensdag 3 november 19.30 uur
Dankstond gewas en arbeid in de Geref. kerk, ds. R. Fernhout, Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 30 oktober 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 31 oktober 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Maandag l november 18.30 uur Allerheiligen m.m.v. Cantemus Do-
mino. Dinsdag 2 november 18.30 uur Allerzielen m.m.v. Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 oktober 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 31 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst.
Allerzielenviering dinsdag 2 november 19.00 uur.

Weekendwacht pastores
31 oktober - l november pastoor F. de Heus, Zutphen, tel. (0575)
526965.

Huisarts
30-31 oktober dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 551678. Alleen voor drin-
gende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen
of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
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Raadhuisstraat 11-13 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 14 69

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

Raadhuisstraat 45 Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 46 00
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Weekenddiensten
Tandarts 30-31 oktober FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573)
251684. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur (zonder afspraak).

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdagvan 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, 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
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-tend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

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

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
556908; Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel.
552492; Y. Roelofs (0575) 441942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donder-
dag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 - 17.00 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 Steden-
driehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspree-
kuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Born-
hof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00- 10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vor-
den/ Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele man-
nen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375
(Wim); voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening
gezonden dient te worden,
wordt hiervoor 2,50 kosten in
rekening gebracht. Anonieme
of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven 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.

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. (0315) 24 11 69

• Slanker en fitter nog voor
het millennium? Het kan nog,
u heeft nog 9 weken. Bel voor
info: mevr. A. Eysink, tel. (0575)
57 21 27.

• Te koop: city bike (dames)
kleur blauw/paars Gazelle met
lamp en bagagedrager, 21 ver-
snellingen. Prijs: f 350,-. Tel.
(0575) 462452

• Te koop: BUXUS maat 25-
30 vanaf f 1,75; maat 35-40
vanaf f 2,-. Kwantumkorting.
Bolvorm vanaf 15,-. Hesselink-
dijk 2, Hengelo (Gld.), telefoon
(0575) 464818/464494

• Eekschuurmarkt zaterdag
30 oktober van 9.30 tot 15.00
uur ĵ n om de Eekschuur en
de ^Pa. Herv. kerk aan de
Bonendaal te Warnsveld. Op-
brengst voor de exploitatie van
de Eekschuur. Meubels, kle-
ding, curiosa etc. etc. brengen
naar de fam. Smeerdijk aan de
Wej^fcveldweg 1, tel. (0575)
43iUf op woensdagmiddag
28 oktober tot 17.00 uur en dan
weer na 30 oktober. Wij reke-
nen op uw komst

• Te koop: nest blauwe kees-
hondjes. Ingeënt en ont-
wormd, ouders aanwezig. Tel.
(0575) 461552 Hengelo (Gld.)

• Te huur: tijdelijke woon-
ruimte in buitengebied Ruurlo.
Tel. (0573) 491315

• Te koop: wedstrijd kart '96
100 cc, zeer snel. Tel. (0575)
463526

• Te koop: oma-fiets met drie
versnellingen, in goede staat
f300-. Tel. (0575) 462131

• Te huur: ± 20 m2 kantoor-
of praktijkruimte. Tel (0573)
451568

• 5, 10, 15 kilo onder-/over-
gewicht? En wilt u dit beheer-
sen met gratis begeleiding?
Bel voor info (0575) 467222

• Denkt u aan de revue van
Jong Gelre Vorden-Warns-
veld 29 oktober, 5 en 6 no-
vember in het Dorpscentrum te
Vorden. Kaarten aldaar nog te
verkrijgen

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor ± 3 uur per 2 weken.
Tel. 452884 (na 17.00 uur)

• Verse walnoten, kastan-
jes, vele soorten snijbloe-
men, kalebassen, eieren en
andere snuisterijen. Kale-
bassen zeer laag geprijsd.
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, Vierakker.

• Te koop: 2 city-bikes
z.g.o.h.. slechts één seizoen
gebruikt. Samen f 500,-. Tele-
foon (0575) 464972

• VERHUISD per 25 oktober:
familie G.J. Beerning Raad-
huisstraat 11 naar: Komvon-
derlaan 1, 7251 AC Vorden,
tel. 551462

• Haal de warmte in huis. Chi-
lisaus van 5,25 voor 3,-. We-
reldwinkel Vorden

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 1 dagdeel per week.
Tel. (0575) 551067 (s.v.p. na
19.00 uur)

• Te huur gevraagd: zelfstan-
dige woonruimte in omge-
ving Vorden. Huurprijs f 600,-.
Tel. (0575) 464972

• Gevraagd: weidegelegen-
heid ± 6 weken voor 2 of 3
jonge paarden. Tegen betaling.
Stal Nieuwmoed, Vorden, tel.
(0575) 556766

• Vrijdag 5 november speelt
om 20.30 uur in De Keizers-
kroon te Ruurlo de Salt City
Jazzband met dixieland.
Bovendien cabaret door
Entr'Acte. Entree f 20,-, leden
van de KunstKring betalen
f 15-

• Gezocht: autostalling liefst
centrum Vorden. Brieven on-
der nr. V 35-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• Nieuwe artikelen uit de
najaarsfolder nu bij Wereld-
winkel Vorden

• Te koop gevraagd: mooie
Hollandse eikels, zonder
doppen, 80 cent/kilo. J. Pep-
pelman, Kerkhoflaan 1, Vorden,
tel. (0575) 552728.

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

VAKANTIE IS
MEI VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten is op

vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 |aar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapten. Dit |aar gaan

6I50 mensen op vakantie met de Zon-
nebloem. Dankzij de hulp van 6400 vrij-
willigers Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-

ties'.Ciro 145, Breda.

OOK IK HELP MEE'

Giro 145

de Zonnebloem-
l ' ! .

E-fTOil >e

Arbeidsongeschikt?
Chronisch ziek?
Gehandicapt?

De almaar ingewikkelder wet- en

regelgeving kunt u het beste

SAMEN aanpakken.

Bel of schrijf ANGO.

BijANGOtel
je voor drie!

Postbus 850. 3800 AW Amersloort
Teleloon (033) 465 43 43

De heerlijke tijd voor iets lekkers bij
de koffie breekt weer aan! Laat maar
waaien! Binnen is het gezellig met:

Heerlijke Nieuw:
verse jira Misou vlaai

vlaaien
keuze uit ruim

30 soorten

lekker romig
6 punten voor f8?5

. Amaretto vlaai
voor de lekkere variatie,
goed voor 12 royale punten
deze week f 15.'95

Amerikaanse donuts
. . . the best of America . .

5 voor
— ^

On

Vers
van uw
verwen-
bakker

Zaterdagaanbieding:
Uit onze grote sortering
broodjes de hele dag

D halen = U betalen

Nieuw: Amandel-
speculaascake
volgens Spaans recept

ledere donderdag: 5 broden voor maar f12.95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag . . . . vers varjde warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Touwtrek Vereniging Treklust'
Warnsveld

vraagt met spoed

conditietrainer
op dinsdagavond van 20.30 tot
21.30 uur in sportzaal 'de Kei'

Info:
J.W. Bosman, telefoon (0575) 511282
J.R. Poorterman, telefoon (0575) 518209

De drie plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot inenting
tegen griep op

maandagavond
1 november en
maandagavond
8 november
beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur.

ALLE patiënten (dus particulieren en
ziekenfondsleden) met chronische
hart-, long- of suikerziekte en
ALLE patiënten geboren vóór 1-5-
1935, worden gratis ingeënt.
Voor overigen zijn de kosten f 50,-
contant te voldoen.



Een wonder
is het telkens weer,
't nieuwe leven,
zo gaaf en teer.

Niemand heeft het mogen
weten,
wie ik was, hoe ik zou heten.
Vandaag
geef ik mijn geheimpje vrij.
Thijmen en Danique hebben er
een broertje bij.

Mijn naam is

Marthijn

Ik ben geboren op 11 oktober
1999, weeg 4570 gram bloot
en ben 53 cm groot.

Mijn papa en mama
zijn:
Gerrit en Karin
Beeftink

Joostinkweg 12
7251 HK Vorden

Wij rusten bijna de hele dag,
dus bel even hoe laatje komen
mag.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

MARINUS HENDRIK

Rik
Hij is geboren op 17 oktober
1999.

Wim en Annet
Harenberg

'De Brandsenberg'
Schooldijk 4, 7223 KM Baak

Annet en Rik rusten van 12.00
tot 15.00 uur

Dankbaar en blij zijn zij met de
geboorte van:

Maarten Sjoert
Theodoor

20 oktober 1999

Christine en Theo
Lam-Tjabbes
Thomas en Dirk

Hoetinkhof 79
7251 WK Vorden

Voor het grote aantal hartver-
sterkende blijken van medele-
ven, die wij mochten ontvan-
gen tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze zoon,
broer, zwager en oom

GARRIT JAN
BLOEMENDAAL

zeggen wij een ieder hartelijk
dank.

Fam. Bloemendaal

p.a. Pastorieweg 25
7251 AK Vorden, oktober 1999

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND

donderdag
28 oktober

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Jeroen Dijkman
&
Inge Slotboom

gaan trouwen op donderdag 4 no-
vember 1999 om 10.00 uur in het
gemeentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 11.30 uur door ds. Noltus in
de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.).

Hierbij nodigen wij u van harte uit op
onze receptie van 14.30 tot 16.30 uur
in zalencentrum 't Witte Paard, Ruurlo-
seweg 1 te Zelhem.

Ons adres:
Kieftendorp 13
7255 MG Hengelo (Gld.)

-

Wegens familiefeest zijn wij

4 en 5 november a.s.
gesloten

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11, 7255 MG Hengelo (Gld.)

Op 8 november aanstaande zijn wij,
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Annie & Wim Bosman

25 jaar getrouwd.

Het zou
kwam o
te maken

verheugen als u ook
n gezellige middag van

Gelegenheid hiertoe is er vanaf 15.30
tot 17.30 uur in café-restaurant 't Pan-
toffeltje aaj^de Dorpsstraat 34 te Vor-
den.

ian c

Enkweg 28
7251 EW Vorden

Heden is na een liefdevolle verzorging in 'Villa Nuova'
overleden onze lieve zuster, schoonzuster en tante

GARRITJEN PARDIJS

op de leeftijd van 96 jaar.

T. Pardijs-Wuestenenk
J.W. Wesselink-Pardijs
W. Kornegoor-Pardijs
neven en nichten

Vorden, 21 oktober 1999

Correspondentie-adres:
Koekoekstraat 21
7233 PA Vierakker

De begrafenis heeft dinsdag 20 oktober plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?

• Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !

Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Tel. (0575) 55 29 28, b.g.g. 06-23090793

Once upon a time
bij de Keurslager

Cowboypakket
500 gr. vlees, 4 broodjes

varkensoester, en200gr.saüS

I
ng kip-kerriesalade,
— WO gr.

pizza's,
per stuk 6,95,2 voor

/y aankoop van 4 stuks
gratis champignonsaus,
per stuk

jebraden rollade,
)oterhamworstf

gekookte achterham/T 49 hamgehakt,
f700 gr. per soort), samen U Wellington, perper stuk

Hausmacher
met walnoot,
WO gr.

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

748

Sf/7 ging je heen, lang heb je gewacht,
op 't laatst weinig gesproken,
maar wel veel gedacht.

ent nu daar, waar je rusten mag
ods hoede wel geborgen,

begint er nu een 'nieuwe dag'.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat we
van haar mochten ontvangen, geven we kennis van
het overlijden van onze lieve moeder en oma

ANNA MARIA
WAENINK-PENTERMAN

WEDUWE VAN HERMAN WAENINK

op de leeftijd van 87 jaar.

Luttelgeest: Ria Hilderink-Waenink
Theo Hilderink

Drempt: Martha Bremer-Waenink
Henk Bremer t

Toldijk: Agnes Besselink-Waenink
Wim Besselink

Hengelo (Gld.): Ans Bremer-Waenink
Geert Bremer

Vorden: Gerard Waenink
Hermien Waenink-te Poele

Vorden: Herman Waenink
Ida Waenink-Dekkers

Klein- en achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van woon-
en zorgcentrum De Wehme te Vorden en Zuytvenne afde-
ling de Wildenborg te Zutphen voor al hun goede zorgen.

Zutphen, 20 oktober 1999

Correspondentie-adres:
G.J.J. Waenink,
Enzerinckweg 6, 7251 KA Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 23 oktober reeds plaats-
gevonden op de R.K. begraafplaats te Kranenburg.

Trimsalon
'De Batsheuvel'

Christel Geerligs
Rijksgediplomeerd

hondentrimster
Telefoon (0573) 46 10 39

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Eko voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

BUS BESTELLEN?
HARBEN BELLEN
Keuze uit 50 toertaussen

H AVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

-HUIS DEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Muis De Voorst in Kefde hietlt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijlcsplechtigheid
*• recepties en (hruilofts)party s
*• prodiiktpreseiiUities
•• vergaderingen en congressen
*• hesloten diners
*• hruidshuis op hel landgoed

Huis De Voorst
Kinnen weg 10 ,7211 MA Kefde
Tel.: (0575) 5 i 5 i 54/51 ^5 20
Fax: (0575) 51 3505
H-mail, huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders;

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 urn-

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

_,/ UEGROTING 2000 EN
MEERJARENBELEIDSPLAN 20OO-20O3

In Gemeentebulletin van 13 oktober 1999 heeft u de meningen van de
politieke fracties kunnen lezen over de begroting 2000 en het meerja-
renbeleidsplan 2000-2003. De fracties hebben opmerkingen gemaakt en
vragen gesteld. Nu volgt de reactie van burgemeester en wethouders.

PORTEFEUILLE: BURGEMEESTER EJ.C. KAMERLING

Openbare orde.

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen (BGM) heeft op 15
september 1999 met het Bestuurlijk startdocument voor het jaar 2000
ingestemd. In dit document is opgenomen wat de gemeente volgend jaar
van de politie verwacht. Zonodig zal de burgemeester nader overleggen
met de politie over het stellen van nieuwe prioriteiten en de uitvoering
van het werkplan.

Millennium-problematiek (openbare orde en veiligheid).
Er is een werkgroep onder voorzitterschap van de burgemeester waarin
naast gemeente ambtenaren ook vertegenwoordigers van politie en
brandweer zitting hebben. Een draaiboek voor de bestrijding van even-
tuele millenniumincidenten en -calamiteiten is in voorbereiding.

Aanbestedingsbeleid.

De inleiding van de heer Dorée, van de Universiteit Twente over dit
onderwerp lijkt ons een bevestiging van ons beleid. De nota Aanbeste-
dingsbeleid zullen wij binnenkort opnieuw aan de commissie BGM voor-
leggen, vooralsnog met hooguit een voorstel- tot aanpassing van het
drempelbedrag van / 750.000,— voor het al dan niet openbaar aanbeste-
den.

Kapbeleid.

Het ontwerp-Bomenbeleidsplan Vorden is gereed. Dit plan gaat uitge-
breid in op de problematiek rond het kappen van bomen en geeft een
aanzet voor het toekomstig beleid. Eerst zullen wij inspraak verlenen. In
de inspraakperiode willen wij ook met de commissie BGM over het plan
van gedachten wisselen. He^ïkm met de eventuele inspraakreacties zul-
len wij in februari 2000 aanT^gemeenteraad ter vaststelling voorleggen.

Wegenonderhoud.

Wij voeren alleen noodzakelijk onderhoud aan de wegen uit. Verder
bezuinigen op onderhoud vu^en wij niet verantwoord. Als gevolg van de
vaststelling van het Categor^Pingsplan ( = plan voor indeling van wegen
naar functies/wegcategoriln), inspectie, ontwerp, inspraak en weersin-
vloeden zijn werkzaamheden de afgelopen jaren geheel of gedeeltelijk
opgeschoven. Overigens hebben wij de afgelopen jaren omvangrijke wer-
ken/projecten gehad, met lange uitvoeringstermijnen, waarbij de bereik-
baarheid van/voor aanwonenden zo ruim mogelijk is geweest.

Om financiële redenen (negatieve voorziening wegen) hebben wij voor
2000 geen gelden voor groot onderhoud opgenomen. Wij sluiten niet uit
dat wij in 2000 met (een) voorstel(len) moeten komen, als blijkt dat één
of meerdere wegen aan onderhoud toe zijn. Dit is niet alleen gebaseerd
op het geautomatiseerd rationeel wegbeheer, maar, nog belangrijker, op
de eigen visie, zonodig aangevuld met een extern onderzoek, net als bij
ons voorstel voor het onderhoud van de Wildenborchseweg. Ook wij stre-
ven er naar om wegonderhoud vroegtijdig uit te voeren. Helaas blijkt dat
om eerdergenoemde reden niet altijd mogelijk.

Noordoostelijke verbinding

Uw opmerkingen sterken ons in onze gezamenlijke strategie met de
gemeenten Doesburg, Angerlo, Hummelo en Keppel en Steenderen, ten
aanzien van de Noordtak.

Duurzaam veilig wegennet

Wij hebben u toegezegd, verkeersmaatregelen die onlangs getroffen zijn
op basis van het in maart 1998 vastgestelde Categoriseringsplan, te eva-
lueren, alvorens verdere maatregelen te treffen. Wij hebben inderdaad
geen kans gezien, voor het komende jaar gelden te reserveren voor het
verder duurzaam veilig inrichten van wegen. Wel hebben wij een aan-
vraag ingediend voor een bijdrage van 50% uit de gebundelde doeluitke
ring voor de inrichting in 2000 van de, Vierakkersestraatweg en omge-
ving. Bij honorering van die aanvraag - hetgeen waarschijnlijk is - moe-
ten wij de bekostiging nog aangeven.

Riolering.

Het volgende gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zal een opsomming
geven van de onderwerpen die gerealiseerd zijn, onderwerpen die niet
uitgevoerd zijn en waarom niet, en nieuwe onderwerpen. Wij lopen in de
pas met de planning van het geldend GRP. Wij verwachten dan ook geen
grote aanpassingen. Uiteraard blijven wij alert op (nieuwe) subsidie-
mogelijkheden.

Verhoging toeristenbelasting.

Één fractie overweegt verhoging van de toeristenbelasting gezien de alge-
mene lastenverhoging. Wij zijn geen voorstander van het jaarlijks verho-
gen van de tarieven aan de hand van prijsindexcijfers om de onderne-
mers niet steeds te confronteren met nieuwe tarieven. Pas als er nieuw
toeristisch beleid is. zullen wij u voorstellen de tarieven te verhogen. Een
prijscorrectie over de afgelopen jaren nemen wij dan mee. Ook letten wij
dan op de tarieven van de gemeenten in de omgeving.

I'inancille positie

Eén fractie denkt dat de jaarlijkse verhogingen van de tarieven van de
onroerende zaakbelastingen (OZB) met 10% ook na het jaar 2002 nodig
zal zijn. In het Meerjarenbeleidsplan zijn veel investeringen nog niet
geraamd. Voor het jaar 2003 zijn wij al uitgegaan van een verhoging van
10 %.

Door de geschetste financiële situatie is er nauwelijks ruimte voor nieuw
beleid. Een fundamentele discussie over mogelijke oplossingen zal nodig
zijn.

Afschaffen hondenbelasting

Wij zijn ook voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Wij
houden ons aan de afspraak in het Beleidsprogramma 1998 - 2002 om de
tarieven onroerende zaakbelastingen met maximaal 10% te verhogen.
Het afschaffen van de hondenbelasting en het verwerken daarvan in de
tarieven van de onroerende zaakbelastingen zou een extra verhoging van
3,5% betekenen.

PORTEFEUILLEHOUDER: WETHOUDER H. BOOGAARD

(Uitbreiding) samenwerking Vorden, Hengelo en Steenderen (VHS).

De vaart erin houden.
Alle 3 fracties dringen aan op versnelling en intensivering van het proces
van samenwerking. Elk proces van samenwerking vereist zorgvuldigheid
en vergt dus veel energie en tijd. Wij varen op het kompas van de raads-
besluiten van mei 1998 om maximaal gestructureerd samen te werken,
zonder fusie op voorhand uit te sluiten. Aansturen op samenvoeging is
een aangelegenheid, die behoort tot de bevoegdheid van de 3 gemeente-
raden VHS. Wij nemen met belangstelling kennis van deze signalen.

Evaluatie.
De stuurgroep VHS evalueert het proces tot nu toe, zodat ook de gemeen-
teraden zich kunnen uitspreken over het verloop van de samenwerking
sinds mei 1998 en over de verdere toekomst van VHS. Nog dit jaar zult u
een evaluatierapport tegemoet kunnen zien, zodat de door alle 3 fracties
gewenste bestuurlijke duidelijkheid er 'vanzelf komt.

Mogelijke uitbreiding.
toetreding van andere gemeenten behoeven eveneens een

afweging. Het vragen van een onderbouwing van de meer-
waarde ligt in de rede. Dit is een zakelijke en beslist geen afstandelijke
benadering, en al helemaal niet ondemocratisch en ondoorzichtig,
omdat wij de commissie WMS op de hoogte hebben gehouden. Wij
onderschrijven de visie dat 'de politiek duidelijke criteria zal moeten
opsteller^n dat aan het stellen van een einddatum niet te ontkomen is.
Het tijds^Plag op de ambtelijk capaciteit is nu al behoorlijk. Wij denken
dat de boog niet al te lang gespannen zal kunnen blijven. Het 'verplaat-
sen' van functies met behoud van de rechtspositie van de oude werkge-
ver is slechts beperkt en tijdelijk mogelijk. Kostenverrekeningen worden
ingewikkelder. De samenwerking loopt nu nog behoorlijk dankzij de vrij
informele wijze van samenwerken en de goede persoonlijke verhoudin-
gen. Deze werkwijze is bij samenwerken tussen 4 gemeenten bijna niet,
en tussen 5 gemeenten zeker niet, meer verantwoord. Aan het inschake-
len van derden zal dan niet te ontkomen zijn. Samenvoeging komt dan
eerder in beeld.

Huisvesting.
Huisvesting van de gemeentelijke organisatie is zeer belangrijk, maar
mag volgens u geen reden zijn om het proces van samenwerking te for-
ceren. Ons voorstel tot het instellen van een onderzoek heeft u immers
aangehouden.

Provinciaal en Rijksbeleid.
De Achterhoek is een gebied, dat de laatste jaren niet te maken heeft
gehad met bestuurlijke veranderingen. Rijk en provincie willen met
voortvarendheid het bestuurlijk vernieuwings-proces in gang zetten.
Samenvoeging is niet de bedoeling van de Minister van Binnenlandse
Zaken, maar er moet wel wat gebeuren. Anders beslissen Rijk en provin-
cie over de bestuurlijke toekomst van o.a. de gemeente Vorden. Wij
menen, dat door de samenwerking met Hengelo en Steenderen de goede
weg is ingeslagen, ook om zelf over de eigen toekomst te kunnen beslis-
sen.

Conclusie.
Kortom: wij stemmen volledig in met de gemaakte beschouwingen op dit
punt. Het raadsbesluit van mei 1998 geeft ons nu niet de vrijheid om de
samenwerking te intensiveren in de aangegeven richting van samenvoe-
ging-

Openbaar vervoer.
a. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Met de gemeenten van de regio Stedendriehoek en de gemeenten Olst,
Wijhe, Raalte en Heino en de provincies Gelderland en Overijssel werken
wij aan de totstandkoming van een Collectief Vraagafhankelijk Vervoers-
systeem (CW), zoals dat in de regio Achterhoek werkt. Na uw besluit van
27 april 1999 is met voortvarendheid verder gewerkt aan dit project.
Gestreefd wordt naar voorstellen aan de betrokken gemeenteraden in de
maand januari 2000 tot Europese aanbesteding van het CW-project, om
in september 2000 het systeem operationeel te hebben.

Met het CW-project is een ontsluiting van het platteland beoogd: vervoer
van deur tot deur binnen het vervoersgebied en naar een aantal open-
baar vervoerszones buiten het CW-gebied. Vervoer van deur naar halte
openbaar vervoer en haltehalte wordt uiteraard ook mogelijk. CW moet
geschikt zijn voor vervoer van gehandicapten. Er is nog discussie gaande
over de bijdrage van het Rijk. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een
daling van de uitgaven aan vervoersvergoedingen. Wij zetten in op een
besparing van /100.000.—vanaf 2001.



b. Netwerknota provincie Gelderland.
De provincie Gelderland heeft thans een Netwerknota openbaar vervoer in voorbereiding.
De provincie wil het openbaar vervoer sneller en efficiënter maken. Vanaf 18 oktober 1999 tot 3 januari 2000
kan iedereen op een ontwerp van de nota reageren. Wij zullen nagaan of het nodig is om te reageren en hou-
den u op de hoogte.

c. Syntus.
Deze maatschappij verzorgt het reguliere openbaar vervoer in de Achterhoek. De treindiensten worden geïn-
tensiveerd. Syntus overweegt om een buslijn te openen via Wichmond- Vierakker naar Zutphen (Spittaal). Dit
vinden wij een positieve ontwikkeling. In Kranenburg is een bushalte waar passagiers in- en uit kunnen stap-
pen. Wij zullen in overleg treden met Syntus over eventuele aanleg van een halte voor de "snelle tram" in de
Kranenburg.

Klassenverkleining

Wij hebben de effecten van de klassenverkleining op de huisvesting voor het onderwijs voor de komende jaren
onderzocht en met de schoolbesturen besproken. De schoolbesturen kunnen op basis van de leerlingenprog-
noses, waarin de effecten van de klassenverkleining zijn verwerkt, aanvragen indienen voor extra lokalen als
die nodig zijn om alle groepen te kunnen huisvesten. Het is niet nodig om apart voor de klassenverkleining een
regeling te treffen. We beschikken over een reservecapaciteit van vier noodlokalen (nu in gebruik bij 't Beeck-
land), waarvan twee direct aan het begin van het schooljaar 2000-2001 weer vrijkomen.

Leerlingenvervoer

Wij zijn wettelijk verplicht om leerlingenvervoer te bieden. Het aantal gebruikers en het soort vervoer zijn niet
te beïnvloeden. De taxibedrijven maken zoveel mogelijk combinatieritten. Hierdoor vindt het aangepast ver-
voer naar tevredenheid van ouders en tegen zo laag mogelijke kosten plaats. Planmatig terugdringen van de
kosten zonder leerlingen en hun ouders tekort te doen is niet mogelijk. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten dringt er bij het Rijk op aan de vergoeding die gemeenten via de het gemeentefonds ontvangen,
aan te passen aan de gestegen kosten.

Welzijnsplan 1999-2003

Met het vaststellen van de Nota bezuinigingen 1999 - 2002 heeft u (de gemeenteraad) op 27 oktober 1998 taak-
stellend 5% (/75.000—) op het gehele budget voor subsidies volgens het Welzijnsplan bezuinigd. Alle vereni-
gingen en instellingen die op basis van het Welzijnsplan 1999 - 2003 voor subsidiëring in aanmerking komen,
hebben een beschikking ontvangen met het subsidiebedrag voor 1999. De verenigingen en instellingen waar-
van de activiteiten niet langer voor subsidiëring in aanmerking komen, hebben wij eveneens een beschikking
gestuurd. Omdat wij beleidsvoornemens goed doordacht en zorgvuldig willen uitvoeren, zijn wij met een aan-
tal instellingen in overleg getreden over de opbouw en hoogte van het subsidiebudget voor de periode 2000 -
2003.

Het Welzijnsplan 1999 - 2003 is gebaseerd op zorgvuldig en evenwichtig beleid dat recht doet aan het belang
van vrijwilligerswerk en aan zorgvuldig beheer van overheidsmiddelen. Wij bevorderen jeugdsport met gericht
subsidiebeleid. Met het oog op de veranderende informatie - cultuur zijn wij in gesprek met de bibliotheek over
de veranderingen van haar positie in de maatschappij. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn voor ons
belangrijke voorzieningen die een belangrijke plaats innemen in de samenleving. Regelgeving wordt steeds
ingewikkelder en wij zijn in gesprek met de instellingen op dit terrein over de mogelijkheden van samenwer-
king. Centraal doel is om het voortbestaan van deze voorzieningen met behoud van kwaliteit te waarborgen.
Wij willen in overleg met de verschillende partijen die daar een rol in spelen verder vorm geven aan jeugdbe-
leid.

in wij ingaan op:
- het vestigen van een bezoekerscentrum de Graafschap/het Groote Veld;
- recreatieve ontwikkeling zwembad In de dennen en omgeving en:
- een slecht-weer-voorziening. f 100.000 — is hiervoor opgenomen in het

Meerjarenbeleidsplan.

Van meer kleinschalige campings zijn wij geen voorstander. Eerst als de
capaciteit van alle campings, groot en klein, volledig is benut, kunnen
wij overwegen om het aantal kleinschalige campings uit te breiden. De
Wet op de openluchtrecreatie maakt het onmogelijk om per inrichting
meer kampeer-middelen toe te laten dan waarvoor wij ontheffing heb-
ben verleend.

Volkshuisvesting.

Versnelde uitgifte, met voorrang voor jongeren, was een bewuste keuze
in het Volkshuisvestingsplan. Zoals het er nu naar uitziet krijgt Vorden
voorlopig geen regulier bouwvolume. Dit betekent evenwel niet dat wij
stil blijven zitten. Vooral bij herinvulling van locaties in het centrum zet-
ten wij in op extra bouwvolume uit de provinciale "pot bijzondere plan-
nen". Niet alleen voor het opvullen van lege plekken binnen de kom ove-
rigens. Mede op basis van de (te verwachten) uitkomsten van het jongste
regionale woningmarktonderzoek zullen wij blijven proberen bij gede-
puteerde staten de uitbreidingsbehoefte aan te tonen om meer bouwvo-
lume in de wacht te slepen. In voorkomend geval spelen wij daar, met
gebruikmaking van de (versnelde) procedures volgens de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, op in.

Welstandsbeleid.

Nog dit kwartaal starten wij met een nota Welstandsbeleid, waarin ook
de jongste ontwikkelingen, aangekondigd door de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu worden meegenomen.
Wij hopen u deze nota vóór de zomer 2000 ter vaststelling te kunnen
voorleggen.

Buitengebied.

Woningsplitsing.
Zo mogelijk zullen wij inspelen op de ruimte die de provincie biedt. Die
'meerruimte' is voor de gemeenten tot nu toe evenwel een 'sigaar uit
eigen doos'. De extra contingenten, toegevoegd aan de woningbouwpot
bijzondere plannen, worden afgetrokken van het 'totaal' bouwvolume
van de gemeenten.

Plattelandsontwikkeling.
Uw zorg over de frustrerende werking van bestaand (Rijks- en provinci-
aal) beleid delen wij. De met veel moeite tot stand gekomen model-rege-
ling 'Functieverandering in het buitengebied', zoals geagendeerd voor de
commissie WWR van 16 november aanstaande, geeft aan dat wij geens-
zins 'de kat uit de boom kijken'. Wij - en de overige partners binnen het

Als ons subsidiebeleid tot verhoging van contributies of toe
afstemmen op het nieuwe subsidiebeleid.

Uitvoering van het rapport Muzehof 2000 is een eerste stap naar het verder verzakelijken van de subsidierela-
tie met de muziekschool. Over voorwaarden voor subsidilring na 2000 treden wij in overleg met de Muzehof
en de andere subsidiïrende gemeenten. Wij zullen de gemee^^raad te zijner tijd voorstellen doen.

geb^jsproces (Stuurgroep Waardevol Cultuur Landschap (WCL) 'de
sprijzen leidt, zullen wij het contributiefonds Gra^chap';

begeleidingscommissie project Groote Veld + Platform Achterhoek) -
laten geen gelegenheid onbenut om deze problematiek onder de aan-
dacht te houden. Verdergaande lobby's staan al op de agenda (onder
andere een poging om de vaste kamercommissie voor een bezoek naar
hetd^bied te halen).

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) geeft ons een zorgplicht in de vorm van een open-einde-regeling.
Overschrijding van de begroting op dit onderdeel ontslaat ons niet van deze zorgplicht. Ook bij uitvoering van
de Wvg is kostenbeheersing van groot belang. Wij zijn ons bewust van de noodzaak om te sturen op inhoud
en kosten zonder dat wij tekortschieten in onze zorgplicht. Invoering van CW is een belangrijk instrument
voor kostenbeheersing.

Cultuur en sport

Voor privatisering van de sporthal zullen wij u zo spoedig mogelijk nadere voorstellen doen.
Wij verwachten dat het niet mogelijk zal zijn om de sporthal vóór l januari 2001 te privatiseren.
Privatisering van de sportvelden heeft een aantal gevolgen waarvan wij het effect nog niet geheel kunnen over-
zien. Zodra wij zicht hebben op de mogelijkheden en de gevolgen van privatisering, zullen wij de raad nadere
voorstellen doen.

Millennium-problematiek

Als de vervanging van het automatiseringssysteem eind november afgerond is, zijn de belangrijkste processen
binnen de organisatie millenniumproof. Wij hebben ook nog eens noodscenario's vastgesteld zodat de conti-
nuïteit nagenoeg gewaarborgd is.

Tenslotte
In tegenstelling tot de CDA-fractie zijn wij van mening dat we gezond gedisciplineerd bezig zijn om de finan-
ciële huishouding te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het welzijnsbeleid.

PORTEFEUILLE: WETHOUDER DJ. MULDERIJE-MEULENBROEK.

Economisch beleid

Leegstaande winkels
Ook ons baart de leegstand van winkels en andere panden in het dorp zorgen. Wij voeren inmiddels gesprek-
ken met diverse eigenaren van percelen aan de Zutphenseweg. Uitgangspunt: een integrale aanpak van de
omgeving Zutphenseweg/ Schoolstraat/ Smidsstraat. Ook met de Vordense Ondernemers Vereniging en het
Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf voeren wij overleg over de leegstand van winkels in het centrum van
het dorp. Op korte termijn kunt u een verzoek tegemoet zien om een bijdrage voor het instellen van een onder-
zoek.

Industrieterrein
Het bouwrijpmaken van "Werkveld-Oost" is in volle gang. De nettouitgeefbare ruimte van 4,2 hectare is volgens
de provinciale berekeningen, die ten grondslag lagen aan het geldende bestemmingsplan, voldoende om te
voorzien in behoeften van 4 a 5 jaar. Meer ruimte is mogelijk bij een aantoonbaar grotere lokale behoefte.
Vorden mag daarboven het verlies aan werkgelegenheid, door het vertrek van de Nedac Sorbo, met de vestiging
van bedrijven van elders compenseren. Er bestaat veel belangstelling, ook/vooral van plaatselijke ondernemers.
Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Met u zullen wij op korte termijn nader overleggen
over eventuele verdere stappen. Daarnaast onderzoeken wij met Hengelo en Steenderen de mogelijkheden voor
ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijventerrein.

Toerisme en recreatie.

In het Beleidsprogramma 1998-2002 hebben wij de ontwikkelingen van toeristisch-recreatief beleid in het voor-
uitzicht gesteld. Naar verwachting nog vÜÜr het eind van dit jaar kunt u een startnotitie tegemoet zien waar-

Uiteraard proberen wij in het gezamenlijk met Hengelo op te stellen
nieuwe plan Buitengebied in te spelen op veel van deze ontwikkelingen.
Wij zien dat plan ook als een bestuurlijk afwegingskader op lokaal
niveau voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de Reconstructiewet.

WCL-bijdragen.
Als gemeente hebben wij de afgelopen jaren creatief, maar wel reïel,
proberen in te spelen op de financiïle mogelijkheden die het WCL biedt.
Wij denken aan riolering Buitengebied, Laanbomenproject; project
'Milieuvergunning op maat' etc. Naast de laatste fase riolering Buitenge
bied spelen ook de onderwerpen die wij onder recreatie en toerisme heb-
ben genoemd ( bezoekerscentrum Groote Veld en recreatieve ontwikke-
lingen rond het zwembad) een rol. Wij hebben nu geen plannen/projec-
ten op de rol staan die voor een bijdrage in WCL-kader aan de orde
komen. Wij blijven ons inzetten om zinvolle projecten van particulieren
van de grond te (blijven) krijgen.

OUWAANVRAGEN

plaats
Mispelkampdijk 6

aanvrager inhoud datum ontvangst
D.J.B. Wijers gewijzigd 14-10-1999

uitvoeren bouwplan
Oude Zutphenseweg J.WJurrius bouwen schuil- 18-10-1999

gelegenheid voor vee

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

OUWVERGUNNINGEN

plaats
Biesterveld
16 en 18
Biesterveld
20 en 22
Lankhorster-
straat 3,
Wichmond

aanvrager
P. van Doesburg en
E. Oosterhoff
C. Lam en
S. van Voskuilen
Verpleeghuis Hogewey

inhoud vrijstelling
bouwen twee-onder-
ëén-kap-woning
bouwen twee-onder-
één-kap-woning
verbouwen woning

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
de Doeschot 22
Willem Alex-
anderlaan 4
Hoetinkhof22

aanvrager
M. Rietveld
H.F.T. Govers

H. Bosma

inhoud
bouwen bergruimte
bouwen dakkapel

vergroten woning

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan



aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn
bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT

Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

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

ligt met ingang van 29 oktober tot en met 25 november 1999, ter inzage het ontwerp-besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisie-vergunning voor:

CV De Hooge Weide
Kostedeweg 7
7251 MZ Vorden
Kostedeweg 7
een biologisch gesloten scharrelvarkensbedrijf

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 26 november 1999. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gege
vens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht
tot 26 november 1999. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax (0575) 55 74 44

•̂  LJ OUWEN TRAFO BEDRIJVENWEG TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 9 lid 2) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Bedrijventerrein Werkveld-Oost" voor het plaatsen van een trafo aan de
Bedrijvenweg te Vorden. De vrijstelling maakt het mogelijk om de trafo
voor de bebouwingsgrens te plaatsen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 28 oktober tot en met woensdag 24 november 1999, ter
inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

In de raadsvergadering van 28 september 1999 is het voorstel "Groot
onderhoud en duurzaam veilige inrichting Wildenborchseweg e.o." aan
de orde geweest. Voor de Wildenborchseweg heeft de raad besloten om:
- onderhoud te plegen;
- rode fietsstroken aan te leggen;
- af te zien van het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur;
- geen plateaus aan te leggen.

Burgemeester en wethouders hebben de raad toegezegd door een open-
bare hoorzitting de mening van belanghebbenden over dit besluit te pei-
len. Deze hoorzitting is op donderdag 4 november 1999 in het Dorpscen-
trum en begint om 20.00 uur. Ook u kunt de hoorzitting bijwonen.

Aan de hand van de meningen van belanghebbenden kan een herover-
weging van het eerdergenoemde besluit volgen.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELJNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

oEUTERSPEELZA*/
..PEUTERPREr,. *

VIERAKKE*

U bent allen
van harte
welkom!

Peuterspeelzaal 'Peuterpret'
Wichmond/Vierakker
bestaat 25 jaar!

Dit wordt gevierd op donderdag 4
november a.s.
Overdag zijn er activiteiten voor kinderen
en 's avonds om 20.00 uur is er een reü-
nie voor alle peuters en betrokkenen van
toen en nu in het Withmundi-gebouw in
Wichmond.
's Avonds is de trekking van de bliksem-
loterij.

Jansen & gal jp
autoschadebedrijf JP^

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
TeL (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

Uitnodiging
voor de opening van beeldhouwatelier

Hemel en Aarde
op zaterdag 30 oktober

tussen 11.00 en 17.00 uur.

Adres:
Schuttestraat 8, 7251 MX Vorden

Confacfyes?
Hef cement tussen vraag en aanbod!

MENU
KWALITARI A-TOETJE ï
(keuze uit 4 smaken)

NASI EXTRA
Met Indische gehaktballctjcs
in satésaus en Oosterse
rauwkost.

1295I«b«k7kJ
5,88

VIETNAMESE LOEMPIA
Met pikante Chiltwus J

•0,95

Winter openingstijden

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

12.00 - 20.00 uur
Gesloten
11.30 21.30 uur
11.30 21.30 uur
11.30 23.00 uur
11.30 21.30 uur
11.30 - 21.30 uur

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

Spaart U al voor dit GRATIS
Maandmenu of de GRATIS ijstaart?

VERHUISBERICHT

G.H.Ch. HÜSKEN
Praktijk voor

Paranormale Geneeswijze/
Magnetiseren

Sinds enige tijd woon ik in
Vorden, Mispelkampdijk 5O
telefoon (O575) 55 53 51

Ik heb nu weer tijdruimte om
nieuwe cliënten te behandelen
uitsluitend na telefonisch afspraak.

Gerda (Suselbeek) HUsken

R.A.W.
Schietvereniging R.A.W.
te Vierakker-Wichmond

Heeft u interesse in de schietsport, kom dan
eens op onze vaste schietavond een kijkje
nemen.
ledere woensdagavond in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Of neem contact op met één van de bestuursle-
den:
Voorzitter: J.W. Klein Kranenbarg 540646
Secretaris: G.B.M. Holtslag 553195

Media-expresse
vraagt

bezorgers(-sters)
voor bezorging van week- en

maandbladen in de kom van Vorden.
Leeftijd vanaf 14 jaar (niet belangrijk, inzet wel).

Interesse? Schrijf snel een briefje naar

MEDIA-EXPRESSE
Postbus 49, 7260 AA Ruurlo

Telefoon (0573) 452532

Diegene die vorige keer hebben gereageerd
en nog geïnteresseerd zijn,

ook gaarne opnieuw bericht doen



Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

5JAAR

LUSTRUMTOPPER
5 JAAR DECO HOME HARMSEN

DAAROM FEEST
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober a.s.

Om dit te vieren kunt u alleen déze 2 dagen uw eigen korting, op al uw

contante aankopen*, bepalen door zelf te dobbelen tot wel

20% KORTING

* Excl. leg-, maak- en montagekosten.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

HARMSEN
Zelhemseweg 21 (Bedr. terrein "Hengelo")

7255 PS Hengelo Volop gratis

parkeergelegenheidTel.:0575-464000

BEHANG, VERF, GORDIJNSTOF, TAPIJT, VLOERVINYL, MARMOLEUM, LAMINAAT,
PARKET, BINNENZONWERING, SCHILDERWERK, BEHANG-EN STOFFEERSERVICE

Uitnodiging
voor de najaarsbijeenkomst van de werkgroep

Tuinkeuring Vorden

op maandag l november
in zaaVt Stampertje

van het Dorpscentrum
aanvang 19-45 uur

Programma:
• de heer H. Rossel zal het met ons hebben

over oude fruitrassen die ook goed toepasbaar
zijn in tuinen van nu!
• Pauze met verloting

• Bekendmaking van de prijswinnaars

Toegang gratis. Iedereen is van harte welkom!

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM
CORDA

••••VORDEN
DORPSSTRAAT 10 - VÖRD

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

BATA VEILIGHEIDSSCHOENEN

met piepkleine schoonheidsfoutjes

HOOG en LAAG, ± 600 paar - ^^

van 149.00/159.00 voor 9 O . 00

2 PAAR 160.00

BATA originele WERKSOKKEN

type Atlantis van 14.95 voor O.9O

.. JSÜllÜlJÜÜnÜÜÜJ?EB-4JQOa paarUlU L.

VEILIGHEIDSLAARZEN st. neus 54.95

VEILIGHEIDSLAARZEN st neus + zool 59.95

STROFELS KLOMPSCHOENEN met

lichtgewicht zool ( PU)

van 79,95 voor 64.95

Gevavi van 84,95 voor 74.95

(ook veiligheidsklompen)

Gcrba
Werkschoenen

stalen neus - laag
oliebestendig £** QP-

Neusje van de zalm O w • w w

LAATSTE ACTIE VAN DE EEUW

Zaterdag 30 oktober ^
Sursum Corda-actie met*

Herberg-salades
Zaterdag 30 oktober houdt de Chr. Muziekver. SURSUM CORDA

voor de 19e keer haar jaarlijkse SLAATJES-ACTIE

Vanaf 's morgens 8.30 uur zult u weer de bekende heerlijke
'HERBERG-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 29 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 30 oktober tot 13.00 uur bij 'DE HERBERG',

Dorpsstraat 10 te Vorden

Wjj zoeken voor de vrijdagmorgen
een vlotte medewerker/ster

voor de markt in Vorden

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

BAZAR
MET DIVERSE AANBIEDINGEN
Woensdag 3 november a.s. van 14.00 tot 16.30 uur

in De Wehme, Nieuwstad 32, Vorden

Speciaal voor de naderende eeuwwisseling bakt uw
ambachtelijke bakker millenniumbroodjes.

Boordevol waardevolle bestanddelen
en verrijkt met granen.

Gezond dus, maar vooral ook héél erg lekker!
Probeer ze en spaar tevens mee voor de originele

Anne Geddes™ BABY BEAR.

van 4,95 voor

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

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



Voetbalvereniging huldigde
jubilarissen

VAMC "De Graafschaprijders
kan terug zien op geslaagde
Oost- Gelderlandrit

Tijdens een gezellige feest-
avond in bar bodega t Pantof-
feltje heeft de voetbalvereni-
ging zaterdagavond een aantal
jubilarissen in het zonnetje
gezet. Ab Velhorst Junior, Kees
Jansen en Henk Barendsen wer^
den gehuldigd vanwege hun zil-
veren jubileum.. 'Twee, Ab Vel-
horst en Kees Jansen zijn nog
steeds actief in het vijfde elftal,
terwijl Henk Barendsen als
hoofdsponsor veel voor de ver-
eniging betekent, maar nog
nooit heeft gevoetbald", aldus
voorzitter Herman Vrielink in
zijn toespraak

Wim Golstein, 40 jaar lid, is nog
steeds actief en speelt momenteel
in het zesde elftal. Rinus Rothman
kreeg "de gouden bal" opgespeld,
vanwege zijn 50 jarig lidmaat-
schap. "De tank van vroeger, waar
de tegenstander bijna niet langs
kwam". Ab Velhorst Senior, deze
avond de tweede vijftig jarige jubi-
laris. "Een man die nog volop ac-
tief is voor de vereniging en die
mede betrokken is bij het samen-
stellen van het jubileumboek dat
ter gelegenheid van het 75 jarig
bestaan (in 2004) zal verschijnen.
Zowel Rinus Rothman als Ab Vel-
horst hebben jarenlang in het eer-

ste elftal van "Vorden" gespeeld!
Voorzitter Herman Vrielink vond
het prachtig dat de gouden jubila-
rissen nog elke maand bezig zijn
met klootschieten. Een kloot-
schietclub die -is opgericht toen de
voetballers hun actieve loopbaan
hebben beëindigd. De voorzitter
van "Vorden" nam tevens de gele-
genheid te baat om de sportieve re-
sultaten van de verschillende elf-
tallen onder de loep te nemen. "Ik

kan kort zijn, want alle teams
staan in het "linker rijtje", aldus
Vrielink. Momenteel is men bij
"Vorden" druk bezig met de voor-
bereidingen om de enfree van het
sportpark te verbeteren. Om de be
nodigde gelden bijeen te krijgen is
een zogenaamde Club van Hon-
derd opgericht. Tot dusver telt
deze "club" tachtig leden. Vrielink
deed een beroep op de leden om
de honderd vol te maken!

"De Snoekbaars"
besluit seizoen
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft het seizoen af-
gesloten met een wedstrijd in de
Berkel bij Zwiep. De belangstelling
voor dit evenement was matig. De
vangst bedroeg 54 vissen met een
totale lengte van ruim 10 meter.
De uitslag was als volgt: l J. Groot
Jebbink 24 stuks- 4 meter en 56
centimeter; 2 DJ. Weustenenk 6
stuks- 1,25 meter; 3 J. Besselink 6
stuks-1,13 meter.

Concert
Mezzo- sopraan Desireé Verlaan en
Myrthe Keijzer op piano, geven
zondagmiddag 31 oktober een
concert in Galerie Agnes Raben te
Vorden. Hun programma zal be-
staan uit een aantal 17e en 18e
eeuwse Italiaanse liederen, alsme-
de liederen van G." Fauré en G.
Verdi.
Desireé Verlaan, een klassieke
mezzo- sopraan, behaalde in juni
jongstleden haar diploma klassie-
ke zang. De laatste jaren volgt zij
lessen van Geert Berghs. Zij is re-

gelmatig te horen als soliste bij di-
verse projecten die uiteenlopen
van Oratorium- uitvoeringen, can-
tates tot liederenrecitals.
Myrthe de Keijzer studeerde in
Rotterdam piano bij Mila Baslaws-
kaja en kreeg lessen liedbegelei-
ding van Keivin Grout. In verband
met de beperkte ruimte is reserve-
ring aan te raden. Daarvoor kan
men bellen 0575- 551647. Bezoe-
kers van het concert kunnen te
vens de lopende expositie met
schilderijen en tekeningen van
André Ernst en sieraden van Teja
Meurs in de galerie bezichtigen.

Workshop
Ami Bernard Zilweger verzorgt za-
terdag 30 oktober in Galerie Agnes
Raben aan de Nieuwstad 20 te Vor-
den de workshop "Inlijsten- pre
senteren- concerveren" van gra-
fiek, werken op papier en schilde
rijen op diverse materialen.
In deze workshop komen allerlei
practische, theoretische en esthe
tische aspecten van het inlijsten
en presenteren aan de orde. Deel-
nemers aan deze workshop kun-
nen zelf werk meenemen om in te

lijsten of om verschillende moge
lijkheden te onderzoeken. Er is
volop materiaal en informatie aan-
wezig en is er gelegenheid om te
experimenteren. De workshop is
voor iedereen geschikt en zit vol
handige tips, nuttige wenken, ad-
viezen en voorbeelden.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 18 oktober
Groep A: 1. de heren Ten Have/ Dij-
cker 63%; 2. de dames Warringa/
Rossel 55,2%; 3. echtpaar Hoftijzer
54,2%.
Groep B: 1. echtpaar Vruggink
65,4%; 2. echtpaar Koekkoek 55,8%;
3. dames Steenbreker/Visser 54,6%.

BRIDGECLUB BZR VORDEN
Uitslagen woensdag 20 oktober
Groep A: 1. dames Van Burk/Hend-
riks 65,6%; 2. heren Den Elzen/His-
sink 58,8%; 3. mevr. Van Gastel/de
heer Costermans 57,8%.
Groep B: 1. Berman/Snel (heren)
66,7%; 2. dames Dam/Vredenberg
57,9%; 3. dames Horstink/Kamp
54,6%.

Zaterdagmorgen gingen rond
de klok van negen de eerste
deelnemers van de 36e editie
van de "Oost Gelderlandrit" van
start. Een rit meetellend voor
het Nederlands kampioen-
schap. De eerste ronde was voor
iedereen een soort " verken-
ningsronde" omdat de klasse-
mentsproeven vanaf de tweede
ronde geklokt zouden worden.

De eerste proef aan de Bekmans-
dijk was een ruim uitgezette
"maisland"- proef. Daarna reden
de deelnemers richting Delden, al-
waar de tweede klassementsproef
gesitueerd was. Na 47 minuten rij-
den was de tijdcontrole op het
Medler gepland. De VAMC had nog
een verrassing in petto. Op het Vor-
dens gedeelte van het militaire oe
fenterrein was een "special test"
uitgezet. Dit soort testen worden
niet van tevoren bekend gemaakt.
Deze test in het bos bleek achteraf
de doorslaggevende proef in het
eindklassement te zijn. De echte
endurorijders hebben hier een
groot voordeel ten opzichte van
hun collega's die meer in de cross-
hoek zitten. Vanwege een uitvaart
moest de tijdcontrole op de Kra-
nenburg tijdelijk op het maisland
op de hoek Kostedeweg- Ruurlose
weg geplaatst worden. Gelukkig
gaf de eigenaar hier toestemming
voor.
De seniorrijders kregen 4 ronden
van 70 kilometer " voor hun kie
zen". De nationalen en eendagsrij-
ders drie ronden. Gedurende de
wedstrijd deden zich geen noe
menswaardige problemen voor,
De wedsjajidleiding moest wel
enige rijoBI vanwege te hoog ge
luidsniveau, het missen van een
controlepost of het verwisselen
van een motorfiets, uit de wed-
strijd nemen.
Tegen IS^tt uur reikte voorzitter
Joop Wdl^nenk in het Panne
koekenhuis de prijzen uit. Hij be
dankte daarbij alle vrijwilligers,
landgoedeigenaren, EHBO en vele
anderen voor hun medewerking.
Voor de deelnemers van de organi-
serende vereniging "De Graaf-
schaprijders" verliep de enduro
ook naar wens. In de 250 CC klasse
nationalen behaalde Gerben Vrug-
gink een verdienstelijke tweede
plaats. Hij kwam acht seconden op
de winnaar tekort!
Bij de 125 CC senioren wist de lei-

der in het tussenklassement Step-
han Braakhekke, de volle winst te
pakken. Voor Patrick Isfordink
idem dito. Hij was in de klasse
boven 175 CC tweetact senioren de
dagsnelste. Van de 31 eendagsrij-
ders was Vordenaar Marcel Bulten
de snelste.
Zondagmorgen om negen uur ver-
zamelden zich zo'n 30 vrijwilli-
gers bij het clubhuis om de op-
ruimwerkzaamheden te voltooi-
en. De VAMC "De Graafschaprij-
ders" kan terugzien op een zeer
geslaagde Oost- Gelderlandrit en
kan met veel vertrouwen het jaar
2000 tegemoet zien. Eind novem-
ber zal dan de afsluitende twee
daagse kampioensrit in Vorden
verreden worden.

DE UITSLAGEN:
Klasse nationalen tweetact 51 t/m/
125 CC: l Bas van Hunnik 985.06; 2
Bert Dekker 989.74; 3 Martijn Velt-
kamp 996.46.
Idem 125 t/m 250 CC: l Wiljan van
Eist 885.53; 2 Gerben Vruggink
893.22; 3 Theo Bauerhuit 912.85.
Idem 250 t/m 500 CC: l Mario van
Akkeren 921.83; 2 Mark Meken-
kamp 974.54; 3 Raymond
Groothuis 980.34.
Klasse nationalen 4 tact tot 400
CC: l Bob Barten 956.66; 2 Jan
Vloedgraven 971.10; 3 Mare
Maathuis 981.74.
Idem boven 500 CC: l Hans Ble
ijenberg 948.42; 2 Jos Pruin 967.69;
3 Frits Lam 1015.47.
Klasse 40 Plus 51 t/m 1300 CC: l
Alex Peters 911.45; 2 Jan Wigman
912.67; 3 Freddy v.d. Laan 945.96.
Inters Dutch Open tweetact t/m
125 CC: l Stephen Braakhekke
1380.44; 2 Marco Elting 1394.78; 3
Peter Lenselink 1397.36.
Idem boven 175 CC: l Patrick Is-
fordink 1307.79; 2 Torn Hemelder
1336.57; 3 Frank Lach 1346.24
Idem 4 tact t/m 400 CC: l Toine
van Dijk 1359.39; 2 Johan Boonen
1370.71; 3 Alfons Hoevers 1422.79
Idem boven 500 CC: l Erik Davids
1349.25; 2 Willy van Wessel
1352.84; 3 Rine Streppel 1464.78.
l dag licenties: l Marcel Bulten
938.24; 2 Jurgen Overveld 947.82; 3
Henk Hellegers 965.74.
Merkenteams: l Husqvarna 1; 2
KTM l Brouwer; 3 Kawasaki.
Teams nationalen: l TCD l, Hum-
melo 71.85 strafpunten; 2 VAMC
"De Graafschaprijders" 80.32; 3
Toerenteller, Enschede 103.81.

In het weekend van 16 en 17 ok-
tober j 1. deden de scouts van de
Vordense David G. Alfoid groep
mee aan de jaarlijkse Jamboree
on the Air, afgekort als JOTA. De
bedoel ing van dit internationa-
le scoutingevenement is om
scouts door middel van zendap-
paratuur met elkaar contact te
laten leggen.

Dankzij de medewerking van en-
kele leden van de regionale afde-
ling van de VERON (Vereniging
voor Experimenteel Radio Onder-
zoek) konden de scouts met hun
zendstation PA3BIV/J tientallen
verbindingen leggen. Op de 2
meter FM band werden voorname-
lijk contacten gelegd met scou-
tingstations in Midden- en Oost-
Nederland. Uitschieters op zon-
dagochtend waren verbindingen
met scouts in Assendelft, Kaats-
heuvel en Aarle-Rixtel.
Op de kortegolfbanden werden
verbindingen gemaakt met het
staiton van het Wereldbureau van
Scouting in Genève en met scou-
tinggroepen onder andere in Grie-
kenland, Turkije, Italië, Malta, de
Canarische Eilanden en Roe-
menië. Om al deze radiocontacten

mogelijk te maken hadden de
scouts in de weken, voorafgaand
aan het JOTA-weekend, een anten-
ne opgesteld in een gepionierde
mast van ongeveer 15 meter hoog
en een langdraad antenne aan
hoge schragen die aan de bosrand
waren geplaatst. Voor de jeugdle-
den was er in de loop van de zater-
dag een wisselprogramma, waarin
ondermeer het solderen van een
electronisch bouwpakketje was
opgenomen. Op zaterdagmiddag
was er een open dag voor ouders.
Op zondagmiddag werd het JOTA-
weekend afgesloten. De groep kan
terugzien op een zeer geslaagd
programma, dat zeker voor herha-
ling vatbaar is.
Scouting is een spel dat in 1907
spontaan ontstond naar aanlei-
ding van de ideeën van de Engelse
generaal Baden-Powell. Scouting
kan zich met in achtneming van
haar uitgangspunten steeds aan-
passen aan de interesses van de
moderne jeugd. Deze JOTA is daar
een uitstekend voorbeeld van. Een
modern Scoutingspel vereist ook
een aangepaste omgeving. Van-
daar dat Scouting Vorden bezig is
met de ontwikkeling van plannen
voor een nieuw clubhuis.



GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
|VIS NIET ACHTER'

HET NET,
RESERVEER TIJDIG

CHAMPAGNE.

m Dubbelöj
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wij voeren een ruim

KALMOES
BOERENBITTER

LTR VAN 2295
VOOR 1895
+ 10 ROCKS

KALMOES
BEERENBURGER

LTR VAN 2295
assortiment champagnes VOOR 1895

en andere mouserende +10 ROCKS
wijnen

HOOGHOUDT
IONGE JENEVER

LTR VAN 2395
VOOR 2095

+ 10 ROCKS

FLORIJN
VIEUX

LTR VAN 2395
VOOR 2095

+ 10 ROCKS

Slijterij en wijnhandel [SUPER DE B O E R I
Yvonne en Wilbert Grotenhuys ALTUD op ZOEI( HAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

6 van de 10
mensen met

diabetes
overlijden aan
hart- en vaat-

ziekten

FAMOUS GROUS1
WHISKY

70 CL VAN 3495
VOOR 2795

+ 10 ROCKS

Dit is een van de mogelijke

gevolgen van diabetes

(suikerziekte). Oogproblemen

en minder goed werkende

nieren zijn andere com-

plicaties. Onderzoek moet

een oplossing brengen voor

diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in

de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort.

Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR
DIABETES

GIRO 5766

Aanbiedingen geldig tot en met 6 november 1999

KERKSTRAAT 6 GROENIG 0544 461308
WWW.CITYUOp.NL

info@citylido.nl;

Schoonmaak- en
SchoorsteenveegbedrijfG LI o
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

DeSjonnies
Perfect ftahandi

Melmsfi
lÜiiand
Kaliber

w e e k a a n b i e d i n g

Voor 119,

Helmink
M O D E & S C H O E N E N

••••••••••
Spalstraat 32 Hengelo GId. Telefoon (0575) 46 18 84



Winter van start bij Fashion Corner in Vorden:

Stoere collectie spijkerbroeken

G-Star

Levi's

T.R.P.

PePe

Wrangier

0-N-L-Y

the

CORNER

'o be

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien

Zutphenseweg 8 • Vorden
Telefoon (0575) 55 24 26

25% KORTING
op de hele kollektie
Zonnebrillen!!

Zutphenseweg 5 • VORDER
Telefoon 55 15 05 W

l VANZEEBURG
& VISSER

Zutphenseweg 31 Vorden,
telefoon (0575) 55 1531

Bemiddeling bij: - AAN- EN VERKOOP

ONROfiUEND GOED

- TAXA1Ü

- HYPOTHEKEN

- EN ALLE VERZEKERINGEN

MET DESKUNDIG ADVIES

Uw vertrouwde adres in Vorden

schildersbedrijf verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, M.: (0576) 65 15 67

Binnenschilder- en
behangwerk ???

fCHILrfR £n */e/»*anc4

Maak nu een afspraak om de
komende winter uw interieur weer

f een P^ecte uitstraling te geven,
uiteraard met Winterschilderpremie

Ook voorzonnebank
kunt u bij ons terecht

Burgemeester Galleestraat 67a • Vorden
Telefoon (0575) 55 40 91

KINDER RESTAURANT van Restaurant-Bistro De Rotonde

LEUK VOOR DE KINDEREN,
FIJN VOOR DE OUDERS!

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 06-22806947 of (0575) 551519

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

VIOOLVIRTUOOS!
Winterviolen geven uw tuin extra kleur in het
najaar en verdragen flink wat vorst.
Natuurkalkmeststof gaat verzuring van de grond
tegen en is ook te gebruiken als structuurverbe-
teraar.

Park Natuurkalkmeststof e ft c
10 kg voor Oj9O

25 kg voor maar !O95

Verkoopster Wilma Weulen Kranenbargin hetjeansvak van Fashion Cor-
ner in Vorden.

Wel eens bij Fashion Corner
binnen geweest? Dan moet
zeker de uitgebreide collectie
spijkerbr^^en zijn opgevallen.
Het jcani^Pk van Fashion Cor-
ner aan de Zutphenseweg 8 in
Vorden biedt een enorme diver-
siteit aan broeken van merken
als G-Star, T.R.R, Levi's, Pepe en
Wrangler^faast de gewone spij-
kerbroel^fci er de laatste jaren
tal van nieuwe modellen op de
markt gekomen. "We hebben
spijkerbroeken in allerlei soor-
ten en maten", zegt Erna Huin-
ink. "Met name de uitgewerkte
broeken doen het op dit mo-
ment erg goed. Dat zijn broe-
ken waarin ook andere stoffen
verwerkt zijn zoals linnen en
polyester. Veel van deze model-
len zijn voorzien van extra kno-
pen, ritsen, kniestukken en
omslagen. Hele stoere spijker-
broeken dus".

Het mag duidelijk zijn dat Fashion
Corner helemaal klaar is voor de
laatste winter van deze eeuw. "De
wintercollectie ziet er heel rijk
uit", zegt Erna Huinink. "Het
draait dit seizoen om mooie uitge-
werkte stoffen en om nieuwe men-
gingen van bijvoorbeeld katoen
met linnen of polyester". Vervol-
gens lopen we samen naar het ach-
terste gedeelte van de winkel waar
zich de schappen met spijkerbroe-
ken bevinden. "Een mooi voor-
beeld van zo'n nieuwe menging is
deze Corporate van het merk G-
Star, een menging van polyester
met katoen. En wat dacht je van
deze Sta-prest van Levi's. Ook daar
is zowel katoen als polyester in ver-
werkt. De Sta-prest is overigens een
nieuw model van Levi's. Op televi-
sie wordt daar op dit moment erg
veel reclame voor gemaakt". In
het gesprek met Erna Huinink valt

diverse keren het begrip Worker.
"Dat zijn spijkerbroeken die de
tails hebben van de oorspronkelij-
ke werkkleding. Wat vroeger func-
tioneel was, wordt nu als mooie
toevoeging in de broeken ge-
bruikt". Ter ondersteuning van
haar verhaal pakt ze een All-duty
van het merk Levi's uit de schap-
pen. "Dit is nou precies wat ik
bedoel", zegt ze. "Een nonchalant
model met wijde pasvorm en uit-
gevoerd met grote zakken".
Het merk T.R.P. biedt zowel voor
jongens als meisjes veel nieuwe
modellen. "Erg sterk en duurzaam
is deze Durable Denim. Dit model
is gemaakt van hoogwaardig
katoen dat drie keer zo sterk is dan
de gewone jeans. Deze spijker-
broek gaat dus langer mee", zegt
ze.

"Natuurlijk hebben we buiten de
broeken om een fantastische col-
lectie voor zowel dames, heren,
meisjes als jongens. Neem alleen
al de sweaters en shirts van onder
andere Pall Mail en Scotch & Soda.
Kwalitatief mooie stoffen met
goede pasvormen. Voor de dames
hebben we verder een uitgebreide
collectie die elke maand aange-
vuld wordt met nieuwe items. Ook
wat sweaters en shirts betreft zijn
de mensen bij ons dus aan het
juiste adres", zegt Erna Huinink
enthousiast.
"Voor ons is het ontzettend leuk
om met zo'n uitgebreid collectie
te werken. Zelf zijn we zeer
enthousiast en we proberen dat
ook over te brengen op onze klan-
ten. We vinden dat de klant bij een
aankoop veel en positieve informa-
tie moet krijgen voor hij of zij een
beslissing neemt. En dat doen wij
met veel plezier. Datzelfde geldt
overigens ook voor onze winkels in
Zelhem en Didam."

Evenementen
Vorden
13 november: Slipjacht
20 november: Intocht Sint Nicolaas
18 december: Kerstmarkt op het Marktplein

Info VW • Telefoon (0575)'55 32 22



Assortiment Electro World Eliesen in Baak en Zutphen wordt uitgebreid:

Sluiting winkel Eliesen in Vorden

Jacie Eliesen: "Het was geen gemakkelijke keuze om de winkel in Vorden
aan de kant te doen ".

Vl55£lL Herenmode van
M O D E

Burgemeester Galleestraat 9
Vorden, tel. (0575) 55 13 81

• MELKA • ROBERTO SARTO • STATE OF ART • LEDÜB
PIERRE MONEE • COTTONFIELD • CIOPPA • LOVE
BOGART • MEXX • HENRI BAKER

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

ELECTROWORLD, DE WERELDZAAK DIE U KENT!

KWALITAI
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

'DE BUURMAN',
Dorpsstraat 8 • Vorden Telefoon (0575) 55 43 55

• Wij hebben binnen 40 zitplaatsen, ook kunt u even bijkomen op ons ruime buitenrerras
• Afhalen van patat, snacks en meeneem-maaltijden behoort uiteraard tot de mogelijkheden

SNOOKEREN, fÖOLEN EN DARTEN

De winkel van "Electro World
Eliesen in Vorden gaat aan het
einde van dit jaar dicht. Eige-
naar Jacie Eliesen heeft beslo-
ten zich helemaal te concentre-
ren op zijn zaken in Baak en
Zutphen. Het assortiment in
deze twee winkels zal als gevolg
hiervan flink worden uitge-
breid. Met name op het gebied
van computers en telecom is er
straks nog meer keus. De ko-
mende twee maanden staan bij
Electro World Eliesen in Vorden
het teken van een grandioze
opruiming met kortingen oplo-
pend tot zeventig procent.

Het was geen gemakkelijke keuze
voor Jacie Eliesen om de winkel in
Vorden aan de kant te doen. "Maar
ik denk dat wij de juiste beslissing
hebben genomen", zegt hij. "In de
praktijk blijkt dat de klant graag
een keus maakt uit een ruim
assortiment. Dit brede assorti-
ment kunnen wij in Vorden alleen
niet bieden. Daarvoor is de zaak te
klein en de mogelijkheden om de
winkel aan de Dorpsstraat uit te
breiden zijn er niet." In tegenstel-
ling tot in Vorden bestaat er in
Baak en Zutphen wel de mogelijk-
heid om de winkels uit te breiden.

Jacie Eliesen: "Vandaar ook dat wij
voor die optie hebbeneekozen. We
kunnen veel beter ^wvdnkels in
Baak en Zutphen vergoten en het
assortiment uitbreiden, dan de
winkel in Vorden aanhouden ter-
wijl de klant daar maar een
beperkte keuze heeft. We zijn
ervan overtuigd dat we de klant in
de toekomst nog beter van dienst
kunnen zijn en garanderen een
optimale serviceverlening en sterk
concurrerende prijzen. En uiter-
aard blijven onze haal- en breng-
service en onze verlengde garan-
tiemogelijkheid gehandhaafd",
aldus Eliesen. Naast de showroom
zal ook de technische dienst in
Baak worden uitgebreid. Deze
afdeling zal met honderd vierkan-
te meter worden vergroot.
Electro World Eliesen heeft zich
de laatste jaren sterk toegelegd op
de verkoop van computers en tele-
com. "Onze specialisten op dat
gebied zitten in Baak en Zutphen.
Omdat wij ervan overtuigd zijn
dat deze markt de komende jaren
alleen nog maar belangrijker gaat
worden, zullen wij ook het assorti-
ment op het gebied van computers
en telefonie flink uitbreiden",
zegt Jacie Eliesen

H at ai r^- '.te nil h LJ i cd v e r: n g

Bij ons bent u aan het juiste adres
voor uw uiterlijke verzorging.
Zowel voor dames als heren

Dorpsstraat 30 - Vorden
Kapsalon Tel. (0575) 55 14 23

Schoonheidssalon Tel. (0575) 55 20 33

CO2 - Systeem, cal. 4,5 mm
(.177) Diabolo

SNELLAADSYSTEEM
CÜ2 - Power Systeem
8 - Schots Magazijn

f 350,-
steeds doeltreffend'.

Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

Telefoon 0575-551271
Fax 0575 -551271

Jacht- en wapenwinkel Vorden

PR FIL
DE Fl ETSSP EC IALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS

Dorpsstraat 12 • Vonten
Telefoon (0575) 55 13 03

Veilig de winter door!
Uw f iets perfekt in orde

f 65,-''prijzen voor ATB
en racefietsen
op aanvraag.

IE5EH
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

voor slechts

Dorpsstraat 4,
7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 30 06

Beatrixplein 6,
7031 AJ Wehl

Tel. (0314) 68 13 78

EDITIE 1999 is B I N N E N
INCLUSIEF ƒ 720,- AAN

ïî piïî . KORTINCSCOUPONS

PUfaT»»""^

Aangenaa m... Klassiek

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

SUETERS
TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

Chipknip
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oxspring Sh
in een historische ambiance

Tijdens deze Boxspringshow willen wij

u, met medewerking van vier top-

merken (Pullman, Zevenslaper, Anker

en Vl-Spring) de vele mogelijkheden

laten zien op het gebied van stijlvol en

comfortabel slapen. De steeds popu-

lairder wordende boxspring past in

iedere slaapkamer, zowel modern als

klassiek.

Met genoegen presenteren wij u deze

unieke collectie in perfect slaapcomfort

en heten u, samen met onze mede-

werkers, drie dagen lang van harte

welkom in Huis de Voorst aan de

Kapperallee te Eefdefbij Zutphen).

TOECANC GRATIS!

e v e n s l a p e r PULLMAN VI-SPRING B F. O O T N C

zaterdag 6 nov. l 0.00-1 7.00 uur D E? ^ Q 1-4 C^\ D "^ E7 ^1 t?
zondag 7 nov. 10.00-1 7.00 uur LJ l—l LJ \^J . *<^r L i-X J_^ 1̂  Vj

maandag 8 nov. 10.00-1 7.00 uur Nieuwstad 44-48, Zutphen, Telefoon (0575) 51 28 16

k l a s s e in s l a a p c o m f o r t

SNIKKERS

Energieweg 3
8017 BE Zwolle
Telefoon (038) 46 62 467
Autotelefoon (06) 53 35 22 90

Wilt u een echt jaren '60 sfeer-
tje op uw bruiloft of bedrijfs-
feest, neem dan muziek uit de
sixties met de band:

Q-SELECT

6 van de 10
mensen met diabetes
overlijden aan hart-

en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke
gevolgen van diabetes (suiker-
ziekte)/ Onderzoek moet een

oplossing brengen.
Geef dit onderzoek dat extra

zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES
GIRO 5766

Bruidsbeurs te
Zutphen
Jeanet's Bruidsboutique uit Voorst
nodigt u uit voor een grote bruids-
beurs op zondag 31 oktober 1999
in Café-Restaurant Het IJsselpavil-
joen te Zutphen. Tijdens deze
bruidsbeurs wordt de nieuwste
collectie bruidsmode 2000 gepre-
senteerd. Voor de moeder van de
bruid, en natuurlijk ook voor an-
dere vrouwelijke gasten, wordt de
collectie van Pijnappel Damesmo-
de uit Klarenbeek geshowd. Ro-
mantische bruidslingerie van Dek-
ker Lindessa Lingerie uit Zutphen
maakt de modeshow compleet.
Tevens werken aan deze bruids-
beurs vele bedrijven mee die een
steentje kunnen bijdragen aan een
perfecte huwelij ksdag. Bij The
American Dream kan men kiezen
uit vele trouwauto's. Kapsalon
Hairstyling Perfect bij Sylvia uit
Zutphen laat de mooiste bruids-
kapsels zien en de bruidsmake-up
kan verzorgd worden door Silhou-
ette schoonheidsinstituut, die ove-
rigens nog veel meer te bieden
heeft op het gebied van lichaams-
verzorging. Van Duin Holidays
zorgt voor een onvergetelijke hu-
welijksreis en de vakantiefoto's
worden natuurlijk ontwikkeld bij
Cees Boek fotografie, die ook de
trouwreportage vakkundig ver-
zorgd. Voor een uniek bruidsboe-
ket en alles op het gebied van aan-
kleding met bloemen kan men te
recht bij Bloemtiek Sandra uit
Zutphen, de trouwkaarten vindt
men in de grote collectie van
Drukkerij Bats, die ook een eigen
ontwerp kan verzorgen. De lekker-
ste bonbons worden handmatig
geproduceerd bij bonbonatelier
Janson uit Zutphen, die sinds kort
ook unieke en heerlijke bruids-
taarten maakt. Een grote collectie
trouwringen vindt men bij Juwe
lier Slotboom uit Zutphen en voor
de juiste bril slaagt men bij Het
Huis Rinck opticiens, ook uit
Zutphen. Om de gasten te bedan-
ken kan men denken aan een ori-
ginele give-away van de Snuisterij
uit Ede of een sfeervol kado uit de
gezellige winkel van Lavendel
woon- en kado-artikelen. En als
men tot slot het IJsselpaviljoen
heeft gezien, dan zal men daar be-
slist een bruiloft willen vieren.
Tussen de shows door heeft men
ruimschoots de tijd om deze
stands te bezoeken.
Kaartsen (inclusief een kopje kof-
fie en iets lekkers) zijn verkrijg-
baar aan de zaal en te reserveren
bij Jeanet's bruidsboutique, tel.
(0575) 502032. (Zie de advertentie.)

Jong Agrarische
Vrouwen
Na een avond brainstormen is er
weer een leuk programma opge-
steld voor het nieuwe seizoen. Be-
gonnen wordt op dinsdagavond 2
november bij de dierenartsenprak-
tijk te Vorden. Deze avond komt de
heer Pelgrum iets vertellen en
laten zien over het verplaatsen van
een agrarisch bedrijf in Nederland
en emigratie naar Amerika, Dene-
marken of Zweden. Het belooft
een interessante avond te worden,
dus kom gerust. Graag opgave voor
27 oktober bij (0575) 521936 of
(0575) 551577.
Tijdens het brainstormen kwam
duidelijk naar voren dat de mees-
ten ook wel in zijn voor gewoon
een keer een gezellige avond zon-
der agrarische onderwerpen. Zo
ontstond het idee om iets voor de
kerst te gaan doen. Dit gaat gebeu-
ren op vrijdag 10 december bij
Gerda Kamperman aan de Ruurlo-
seweg 116 te Vorden. Het is de be-
doeling dat dan een stro- of oase
krans naar keuze gemaakt gaat
worden. Bij voldoende deelname is
er keuze tussen de middag of de
avond. Bij opgaaf van minder dan
tien personen zal alleen de avond
doorgaan. Voor informatie zie de
telefoonnummers hierboven.



ilicltl engelse
herenileding?

Dan is het zeker de moeite waard
eens een kijkje te nemen bij Record
Mode in Zutphen: hét van oudsher
bekende adres voor Oostenrijkse én
engelse herenkleding. Bovendien
hebben we ons gespecialiseerd in
vele soorten waxk led tng en p r e t t i g
draagbare en sportieve outdoorkle-
ding. Dus tot ziens bij Record Mode.

Beukerstraat 97, 7201 IC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

(VERS VAN DE PERS)
Schitterende WOL/CORD BROEKEN
elastisch (stretch) ook in lengte en kwartmaten
in antraciet, grijs, blauw, lever, maat 46 t/m 64
Zware kwaliteit van 149.00 voor 19.-

Katoenen corduroy broeken „Stretch"
blauw, groen, grijs van 89.00 voor 79.-

Terlenka fSJBJSBS- broeken
beste kwaliteit in blauw, antraciet, raf, zachtgroen, petrol,
grijs, zwart (ook in stretch)
kwart, lengtematen
en gewone maten, t/m maat 64 49.-/ö9.-/79.-

Luxe stretch herenspijkerbroeken
in mooie kwaliteit 79.-

in mooie kwaliteit 69.-

maten 46 t/m 62/49 t/m 55/24 t/m 31

Vakanties van
het Nationaal
Reumafonds

Nationaal Reumafonds

Op naar het Millennium
Wie herkent 2 personen op deze foto?

Voor uw goede antwoord.
Een vlaai van f 17,95 voor

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

110,-
Voor gezonde en verse brood-
en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden - Tel. 55 18 77

VLAAI VAN DE WEEK: AVO K A AT VLA Al

f 10,00
* * * * *

OUDEWIJVENKOEK f 2,75
* * * * *

SPECULAASCAKE f 5,00

Vrijdag en Zaterdag
KAASBOLLUSSEN f 1,00
HAMBREEKSTOK f 2,50

* * * * *

VOOR DE VROEGE VOGELS:

zaterdag tussen 7 en 8 uur

HARDE BOLLEN f 0,25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

handels-afzetrierkgebied va*
ttrtiai-de l/ijfspro
therapeutische lee
schap en biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf

Trading
beheert een winkel in natuur-
voedingsartikelen en staat op de
vrijdagmarkt te Vorden.

Wij leveren ook mooi verzorgde,
originele relatiegeschenken.

3elvoor inlichtingen en een
assortimentslijst
telefoon/fax (0575)554202

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

Aanbieding loopt van heden tot 6 novem-
ber
Het groente abonnement. Neem nu
een proefabonnement voor 4 weken voor 2
pers. betaalt u geen *\ f- OO
f 44,- maar slechts OO»
Voor 4 pers. geen fT^l OO
f 64,- maar %r*fr«
Doe het nu
Openingstijden:
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.30 uur
woensdag van 00.00 tot 12.30 uur

en 14.00 tot 16.00 uur
zaterdag van OS.OO tot 15.00 uw-
en vrijdag op de markt

Wij hebben voor u
Leilinden en leiplatanen
Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
Dakplatanen
Rode en groene beuk voor hagen, van 50-175'cm
Bosplantsoenen in 20 soorten
Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.
Haag- en sierconiferen
Rhododendrons en andere groenblijvende planten

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24



Peuterspeelzaal Wichmond
viert jubileum

Annemaiie Willemsen start
met beeldhouwatelier
"Hemel en Aarde"

In november 1974 is in Wichmond een peuterspeelzaal opgericht. Mede dankzij mevrouw Verwoerth kreeg de
peuterspeelzaal een startsubsidie van ƒ 2.000,- van de gemeente Wamsveld. De mensen van het eerste uur
waren mevr. Dimmendaal, mevr. Tijssen, mevr. Klein Lebbink, mevr. Addink, mevr. Nijenhuis en mevr. Maal-
derink. Mede dankzij deze mensen en de vele vrijwilligers die zich de afgelopen 25 jaar hebben ingezet kan op
donderdag 4 november a.s. dit jubileum gevierd worden. (Zie advertentie in dit nummer).

Voetbal

S.V. RATTI
Programma 30-10-'99
Ratti 5 - DZC '68 6; Ratti BI - Gazel-
le Nieuwland B2.
Programma zondag 31-KX99
Ratti l - Mariënveld l; Be Quick 2 6
- Ratti 2; Ratti 3 - Erica '76 10;
Zutphen 4 - Ratti 4; Ratti l dames -
Deol.

V.V. VORDEN
Programma 30-31 oktober
Vorden D2 - Gaz. Nieuwl. Dl;
Oeken El -Vorden El; Be Quick E2
- Vorden E2; Vorden E3 - Dier. Boys
E2; Vorden E4 - WHCZ E7; Vorden
F2 - Zutphen Fl; Zutphania Fl -
Vorden Fl; Be Quick F3 - Vorden
F3; Vorden F4 - Brummen F3; Vor-
den F5 - Be Quick F4.
Overwetering A2 - Vorden Al; Pax
C3-Vorden Cl.
Lochem l - Vorden 1; Zutphen 2 -
Vorden 3; Warnsv. Boys 4 - Vorden
5; Vorden 6 - Brummen 6.

Lezers schrijven ..
Buiten verantwoording van de redactie

AGRARISCH NATUURBEHEER
In de bijlage van het Contact van
twee weken geleden las ik het arti-
kel over WCL De Graafschap. Met
name het verslag van de heer Wa-
genvoort riep bij mij enige erger-
nis op. Hierin kon ik lezen dat de
natuur op het bedrijf van de heer
Wagenvoort floreert, want hij is
bezig met agrarisch natuurbe-
heer. Door zijn inspanningen
groeit en bloeit er weer van alles
op zijn bedrijf. Er komen zelfs
weer zwaluwen, vleermuizen en
kievieten voor op zijn bedrijf. Ge
weldig toch!
Op mijn bedrijf en dat van vele van
mijn collega's wordt geen agra-
risch natuurbeheer toegepast. Wij
krijgen geen subsidie voor allerlei
door geitenwollensokkenfiguren
uitgedachte projecten. Nu zult u
wel denken dat de natuur op onze
bedrijven er wel heel slecht aan
toe moet zijn, maar ik kan u ge-
ruststellen. Wij hebben al zo oud
als de boerderij is, al zwaluwen.
Dit jaar zijn in drie nesten 22
jonge zwaluwen geboren en groot
gebracht. Vleermuizen en kievie-
ten behoren ook tot de trouwe be-
zoekers. Maar wij hebben nog veel

meer te bieden, bijvoorbeeld de
grauwe vliegenvanger, de tuinflui-
ter, boomklevers, kerkuilen, bosui-
len, allerlei soorten spechten, vin-
ken, groenlingen, mussen, spreeu-
wen, goudhaantjes, winterkonmk-
jes en nog veel meer soorter^fc?
voornamelijk op het erf vertoeven.
En wat de kikkers, padden en an-
dere amfibieën betreft, zijn er bij
ons ook voldoende, zonder de aan-
leg van allerlei geld verslinde
kikkerpoelen en wat al niet
In de eerste warme nacht van fe-
bruari of maart hebben wij hier
een heuse paddentrek. Honderden
padden, kikkers en salamanders
trekken langs of door de boerderij
op hun gevaarlijke weg naar de
nabij gelegen beek. Soms zijn het
er zo veel dat wij de padden met
emmers vol tegelijk naar de beek
brengen zodat ze niet allemaal
door het verkeer platgereden wor-
den. Dit is natuurbeheer dat niet
gesubsidieerd wordt. Dit is natuur-
beheer dat vanzelfsprekend is en
er altijd al was. Het is jammer dat
er allerlei maatregelen nodig
waren om de heer Wagenvoort tot
inzicht te brengen dat er op zijn
bedrijf ook natuur is, zoals op vele
andere bedrijven.

J. Bosch, Leopoldhoeve,
7251 MG Vorden

Nieuwe producten Wereld-
winkel brengen geluk
Aan het begin van het najaar heeft
Wereldwinkel Vorden weer veel
nieuwe producten in de winkel
staan. Een deel van dit nieuwe as-
sortiment staat afgebeeld in een
onlangs uitgekomen folder van
Fair Trade, de importeur van deze
eerlijke producten. We verspreiden
de folder in de kom van Vorden
huis-aan-huis. Als u hem niet ont-
vangt liggen er nog enkele exem-
plaren in de Wereldwinkel.
Door traditionele technieken en
motieven te combineren met Wes-
terse mode, hebben producenten
in de Derde Wereld en specialistes
in Nederland samen weer vele
unieke producten ontwikkeld. Zo
is het aardewerkassortiment uit
Lombok, Indonesië, uitgebreid
met zwarte schalen die, ingelegd
me been, een zeer oosterse uitstra-
ling hebben. Daarnaast is er een
stijlvol, pastelkleurig keramiek ser-
vies uit Zimbobwe. Schalen en

doosjes uit Vietnam hebben een
opvallend lad, glanzend oppper-
vlak met veel diepe doordat er wel
vijftien (!) laklagen op zijn aange-
bracht. Ook het Bengaalse aarde
werk, zoals vazen en een geurver-
spreider, en het huishoudtextiel
uit India zijn zeer eigentijds.
Geluk is ... een mooi product voor
een faire prijs. De folder staat dit
najaar in het teken van geluk. Over
de hele wereld staat geluk centraal
in geloof, gebruiken, symbolen en
betekenissen. Zo sieren de acht
boeddhistische gelukstekens de
kleurige vaandels uit Nepal. Vroe
ger berekenden de vrouwen die
deze vaandels maken nooit de tijd
en energie die ze erin staken. Zij
waren blij met iedere roepie, of het
nu een of vier dagen werk kostte.
Handelaren maken hier misbruik
van. Dankzij de Nepalese exportor-
ganisatie ACP Verdienen de vrou-
wen nu een faire prijs. De handela-
ren kunnen nu kiezen: een faire
prijs betalen of anders gaan de
vaandels aan hun neus voorbij. Zo
gaat het met alle producten in de
folder. De Fair Trade Organisatie
koopt ze in bij coöperaties of be
drijven van boeren en ambachtslie
den in de Derde Weeld. En zij be
taalt hen er een eerlijke prijs voor.
Ook ondersteunt Fair Trade de pot-
tenbakkers, sieradenmakers, we
vers en houtbewerkers ter plaatse
op het gebied van o.a. productont-
wikkeling en bedrijfskunde. Zo
kunnen hun bedrijfjes voortbe-
staan of zelfs groeien, waardoor de
producenten verzekerd zijn van
een eerlijk inkomen. De door de
Wereldwinkel verspreide folder
kreeg de titel 'alle Geluk van de
Wereld' mee. En met recht, want
de mooie en eerlijke producten
moeten wel geluk brengen, daar
voor de producenten en hier voor
de consumenten! De Fair Trade
producten zijn verkrijgbaar de We
reldwinkel aan de Raadhuisstraat
6. De winkel is geopend van maan-
dag t/m zaterdag.

'De Vogelvriend'
Zes keer kampioen, twee keer een
Ie, 2e en 3e prijs en één keer een
vierde prijs. Dat zijn de mooie re
sultaten die leden van de vogelver-
eniging 'De Vogelvriend' wisten te
behalen op de Open Nationale
Tentoonstelling in Lochem. Voor
de meeste leden is dit de eerste

Zaterdag 30 oktober gaat een
lang gekoesterde wens van
beeldhouwster Annemarie Wil-
lemsen in vervulling en start zij
aan de Schuttestraat 8 te Vor-
den haar atelier "Hemel en
Aarde". Daarmee komt een
eind aan drie jaar " 5 trappen
lopen" aan de Ysselkade te
Zutphen!

De ruimte waarin haar atelier ge
vestigd wordt, is een voormalige
melkruimte in de schuur van de
familie Sloetjes. "Ik ben daar min
of meer toevallig terecht geko-
men. Mijn vader had daar een ca-
ravan gestald en die hoorde dat er
ruimte beschikbaar was, vandaar"
aldus Annemarie Willemsen.
Momenteel is zij druk bezig met
het in gereedheid brengen van de
5,5 bij 8,5 meter ruimte. "Al wer-
kende kwam ik er achter dat ik
best handig ben", zo merkt zij op.
Het ligt in de bedoeling dat het
atelier op dinsdag, donderdag en
vrijdag voor het publiek wordt
open gesteld. Naast het atelier is
een vertrek dat gebruikt wordt
voor ontvangst en kantoor.
Annemarie Willemsen heeft ge
studeerd aan de Sociale Academie
te Ede. In de tijd dat zij in een kin-
dertehuis werkte ( ruim 11 jaar) is
zij als hobby met beeldhouwen be
gonnen. Zij woonde toen in
Utrecht. Driejaar geleden verhuis-
de zij naar Zutphen.
Gezien de positieve reacties die zij
bijvoorbeeld tijdens exposities op
kunstmarkten ontving, besloot zij
van haar hobby haar beroep te
maken. Vooral het maken van
menselijke s^taltes boeit haar. "Ik
kan er miji^Prood nog niet mee

verdienen, dat zal nog wel een
paar jaartjes duren", zo zegt ze.
Tijdens de in augustus in Vorden
gehouden kunstmarkt informeer-
de zij bij de bezoekers aan haar
stand of er ook belangstelling be
staat voor een cursus beeldhou-
wen en steenbewerken. De reacties
waren positief. Nu zij de beschik-
king krijgt over een eigen atelier
wordt de daad dan ook bij het
woord gevoegd.
Zo is zij voornemens om op dins-
dag 11 januari 2000 te starten met
een basiscursus beeldhouwen in
hout. "Om kennis te maken met
de techniek van het hakken en de
eigenschappen van hout, begin-

'nen de cursisten met het maken
van een eenvoudige vorm in een
zachte houtsoort. Een volgende
stap zal zijn het werken aan een
eigen beeld in een houtsoort naar
keuze. Daarnaast wordt per les
wat theorie behandeld. Dit kan
gaan over technieken, gereed-
schap en materialen e.d. Ik wil
werken in groepen van maximaal
vijf personen", zo zegt Annemarie
Willemsen.
Eveneens in tien lessen, maar dan
op woensdagmorgen, is de cursus
steenbewerken. "In deze cursus zal
gewerkt worden met zachte steen-
soorten zoals zeepsteen en albast,
die gemakkelijk te bewerken zijn.
Om vertrouwd te raken met ruim-
telijke vormen wordt met een een-
voudig werkstuk begonnen, waar-
na men kan starten met een eigen
beeld", aldus Annemarie. De eer-
ste les is woensdag 13 januari
2000. Voor informatie en opgave
kan men bellen 0575-515540. De
opening van het atelier "Hemel en
Aarde" is 30 oktober.

Chinees-Indisch Restaurant "Azië"

Culinaire avonden 29 en
30 oktober
Chefkok Liu Chunming heeft
aanvankelijk de culinaire
avond georganiseerd voor vrij-
dag 29 oktober. Maar omdat ge-
bleken is dat voor vele mensen
een culinaire avond op de zater-
dag beter uitkwam, hebben Liu
en zijn vrouw Rong besloten
een tweede culinaire avond op
touw te zetten.

Men kan dus reserveren voor vrij-
dag 29 oktober of voor zaterdag 30
oktober. U krijgt op beide avonden
een 7-gangen verrassingsmenu
waar u van zult genieten. Het zijn
exotische gerechten, bestaande uit
mals vlees, heerlijke schelp- en
schaaldieren, soep en stoofschotel
en een zeer bijzonder nagerecht.
Alle gerechten zijn op originele
wijze bereid, de groenten zijn beet-
gaar, soms rauw, op harmonieuze
wijze samengesteld, een streling
voor oog en tong. Liu Chunming
wil zijn gasten graag verrassen
met de keuken uit zijn land. U
kunt alvast reserveren voor de cu-
linaire avond, telefoon (0573) 45
26 45. Zoals we al zeiden, u wordt

verrast met een 7-gangen diner. De
gerechten worden zonder rijst of
mie opgediend, maar mocht u
daar toch behoefte aan hebben,
dan kunt u er gerust naar vragen.
Aan drie gerechten willen we nog
even extra aandacht schenken. Tij-
dens één van de gangen krijgt u
een portie heerlijke sushi-hapjes,
bestaande uit een vulling van rijst
met garnalen, zalm en kaviaar.
Dan de beroemde Peking-eend, de
trots uit de keuken van Liu. De Pe-
king-eend wordt door hem zelf be-
reid tot en met het roken toe.
Daarvoor heeft hij alles klaar-
staan. Uiteraard moet hij daar de
nodige tijd voor uittrekken, maar
het resultaat is dan ook verrukke
lijk. Het gerecht wordt ook op zeer
originele wijze geserveerd: u krijgt
kleine pannekoekjes, hierop legt u
wat saus, reepjes komkommer,
lenteui en een krokant velletje van
de Peking-eend. U rolt dan het
pannekoekje op en eet het, u zult
er uw vingers bij aflikken. Het des-
sert zal u verrassen: een heerlijk
licht toetje bestaande uit kleine
bapao's met zoete vulling!

tentoonstelling van het seizoen en
een mooie graadmeter voor de on-
derlinge tentoonstelling die op 13
en 14 november in het Dorpscen-
trum wordt gehouden. Afgaande
op de uitslagen is er in ieder geval
voldoende kwaliteit aanwezig bin-
nen de vereniging. Met in totaal
1411 vogels die door 167 vogellief-
hebbers zijn ingezonden, is het sei-
zoen met tentoonstellingen voor
'De Vogelvriend' goed begonnen.
Leden behaalden de volgende re
sultaten: 2e prijs stam 367 pnt. en
2e en 3e prijs beide 90 pnt. enke-
lingen W. v.d. Veen kleurkanaries
rood-intensief; 4e prijs stam 363

pnt. en 3e prijs 90 pnt. enkelingen
J. Koopman kleurkanaries rood in-
tensief; kampioen stam 364pnt. en
kampioen 91 pnt. enkelingen M.B.
Borgonjen kleurkanaries agaat
met geel intensief; kampioen 90
pnt. enkelingen B. Horsting bruin-
opaal + geel mozaïk; Ie prijs 89
pnt. enkelingen B. Horsting sati-
net geel mozaïk; kampioen 364
pnt. stam B. Horsting Japanse
meeuwen; kampioen 92 pnt. enke-
lingen HA Enzerink Japanse
meeuwen; Ie prijs 364 pnt. stam
HA Enzerink glansekstertje; kam-
pioen 92 pnt. enkelingen HA En-
zerink roodkopamadine.



__ , I1W—, , Radio en T.V.
«OMIVON Satelietsystemen

Koelen, Wassen, Drogen
Eigen reparatie afdeling

WIN EEN 63
N-T V

Op zaterdag 30 oktober houden wij
van 10.00 tot 17.00 uur

^ open dag
waar u het volgende kunt verwachten:

Philips d igital̂  schotel ontvanger £ fiQ9.
voor ontvanst van Nederland 1 Nederland 2 RTL 4 SBS 6 Veronica enz. al voor l ^^voor ontvangst van Nederland 1, Nederland 2, RTL 4, SBS 6, Veronica enz. al voor
Ook demonstreren wij het allernieuwste digitale draaibare
satelietsysteem van Echostar met maar liefst 2900 kanalen!

Presentatie van ons A-huismerk D K/4N U l zoals:
Wasautomaten
Koelers
Drogers
Afwasautomaten
Maar zeker ook de merken Miele, Siemens en Marijnen

^^

f +Jr*&
l

Doe met de prijsvraag mee
en win een televisie ter waarde van

Weet u het antwoord op de volgende vraag:
Hoeveel gecodeerde en ongecodeerde zenders zitten er op de Astra Sateliet?

Breng een bezoek aan onze open dag, vul het antwoordformulier in en alleen dan maakt u kans op de prijs.

Kom langs en maak gebruik van onze verrassende
aanbiedingen

IPM|VON
Rijnweg 24 7255 NW Hengelo, tel. 0575 467437 De Rijnweg is een gedeelte van het wegrace circuit
'de Varsselring'
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 19.30 uur / zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur



Volleybal

DASH HEREN l TWEEMAAL
INAKTIE
Afgelopen donderdag moest DASH
in de tweede ronde van de beker
aantreden tegen Wilskracht uit
Kilder. Niemand van de Vordense
ploeg had ooit van hen gehoord
dus DASH wist absoluut niet wat
het te wachten stond. Na een klei-
ne speurtocht in Kilder kwam
DASH op de plaats van bestem-
ming. Er moest gespeeld worden
in een akelig klein gymzaaltj e dat
meer weg heeft van een ruime
woonkamer. Het bleek dat Wils-
kracht in de tweede klasse speelt
en daar ook goed meedoet. DASH,
dat in de eerste klasse uitkomt,
moest dus waken voor onderschat-
ting. Het feit dat de gehele wed-
strijd gespeeld diende te worden
volgens het rallypoint systeem
leek ook een extra moeilijkheids-
factor te zijn.
Toch zou het een zeer éénzijdige
wedstrijd worden. De eerste en
tweede set hadden exact hetzelfde
scoreverloop. Beide sets ging tot 7-
7 gelijk op waarna het DASH was
dat uitliep en met goed verzorgd
volleybal binnen 25 minuten op
een 2-0 voorsprong stond. De eer-
ste set werd gewonnen met 25-17
en de tweede set met 25-15.
In de derde set verslapte de con-
centratie aan Vordense zijde waar-
door Wilskracht een 12-3 voor-
sprong kon nemen. Vanaf dat mo-
ment herpakte DASH zich en won
de set uiteindelijk moeizaam met
25-22 en plaatste zich voor de vol-
gende ronde.
Op zaterdag 23 oktober mocht
DASH weer in een echte sporthal
aantreden. Ditmaal speelden de
Vordenaren thuis in sporthal 't
Jebbink tegen Grol. Dit bleek een
zeer sterke tegenstander te zijn
waar de Vordense promovendus
nog niet tegen opgewassen is. Toch
zou het een zeer boeiende pot vol-
leybal worden.
DASH begon sterk en overdonder-
dende de gasten uit Groenlo aan-
vankelijk met een snel enthousiast
spelletje. Langzaam maar zeker
zou Grol echter in het ritme
komen en de druk op DASH verho-
gen. De druk werd zo groot dat
DASH bijna geen punt meer kon
maken en de set met 11-15 verloor.
De tweede set werd er één om snel
te vergeten. DASH bezweek onder
de enorme service-druk van de gas-
ten en stapelde fout op fout. Grol
won de set met 5-15. Voor de wed-
strijd had DASH vernomen dat
Grol dit jaar nog geen enkele set
had verloren. De Vordenaren had-
den zich voorgenomen Grol als
eerste een set af te pakken. Er
moest dan echter wel veel veran-
deren gezien het vertoonde spel in
de tweede set. Toch betraden de
Vordenaren vol vuur weer het veld
en wisten de bezoekers, die dach-
ten het nu even af te maken, weer
hun wil op te leggen. Tot 5-5 ging
het gelijk op waarna DASH het
tempo toch nog kon opvoeren en
zelfs een 12-6 voorsprong liet note
ren. Wederom werd Grol aan het
eind van de set sterker, maar dit
keer was het gelukkig voor DASH
te laat. De Vordenaren wonnen
met 15-9 en dachten weer kansen
te hebben.
Dit bleek echter een illusie, want
Grol liet in de vierde set zien dat
het een ploeg is die heel hoog gaat
eindigen dit jaar. DASH was aan-
vankelijk kansloos en kwam met
2-9 achter te staan. Opgezweept
door het enthousiaste en luid-
ruchtige publiek wist DASH nog
éénmaal terug te komen tot 7-9.
Vanaf dat moment waren het de
bezoekers die duidelijk maakten
dat zij met 3 punten terug naar
Groenlo wilden reizen. Na een 10-
15 setstand was het gedaan met
DASH. Conclusie is dat DASH met
vlagen kaansloos is tegen de top-
pers uit de eerste klasse. Toch is in
deze wedstrijd ook duidelijk ge
worden dat het groeiproces van
dit team nog lang niet teneinde is.
Er zit nog meer in.

Komend weekend is DASH vrij. De
week daarop gaat het op bezoek
bij Bovo in Aalten dat één van de
mindere goden in deze klasse lijkt
te zijn.

Uitslagen 23-KX99
Dash Dl - Flevoll l 0-3; Dash D2 -
Sparta 2 3-0; Dash D3 - Side Out 2
0-3; Dash D4 - Grol 2 2-2; Dash Hl -
Grol l 1-3; Dash H3 - Grol 3-1; Dash
XC l - Skopein/Wiv XC 2 3-0; Dash
MB l - Boemerang MD l 2-2.

Komende wedstrijden
Heren Nefit/Orion 7 - Dash 4;
Dames Baderie/Dynamo 7 - Dash 6;
Dames Baderie/Dynamo 8 - Dash 5;
Heren Rohda l - Dash 2.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vrijdagavond speelde Velocitas de
uitwedstrijd in en tegen Gorssel.
Gorssel zette in de Ie helft Veloci-
tas onder druk, maar dit resulteer-
de niet in uitgespeelde kansen. En
ging er eens een bal op de goal,
dan stond doelman Wenneker op
de goede plaats. Na een goed geno-
men inbal kon Rob Enzerink de
score voor Velocitas openen. Hele
maal vrij voor de keeper schoot hij
de bal hoog in het doel. Het werd
0-2 uit een corner. Na een goede
loopactie van Enzerink reikte Je

roen Tijssen de bal op een presen-
teerblaadje aan. De eerste inzet
ging nog tegen de keeper aan,
maar op het kopballetje van Enze
rink had de keeper geen verweer.
Na deze treffer speelde Velocitas
een gewonnen wedstrijd. Gorssel
nam nog meer risico's en vergat
mee terug te verdedigen. Nog voor
de rust nam Velocitas een 0-4 voor-
sprong. Ronald de Beus nam beide
andere Vordense treffers voor z'n
rekening.
Na de rust probeerde Gorssel weer
vol op de aanval te spelen wat re
sulteerde in een gelukkige treffer.
Velocitas zette gelijk weer orde op
zaken. Uit een pass van Erik Olden-
have scoorde Rob Enzerink met
links, en na een goed genomen cor-
ner van Dick Smit scoorde de van
achteren doorlopen Ronald de
Beus zijn 3e en Velocitas 6e treffer.
Gorssel deed nog wel wat terug. Na
een mooie aanval waar ook hun
keeper bij betrokken was werd één
van hun voorwaartsen vrij ge-
speeld die goed inschoot. Het werd
2-7 toen Dick Smit een afgeslagen
bal tot doelpunt promoveerde. Zo
bekroonde hij z'n goede spel met
een doelpunt. De laatste treffer
kwam op naam van Erik Oldenha-
ve, die de hele wedstrijd vrij onge
lukkig was in de afronding. Een
goede uitworp van Gerrit Wenne
ker bereikte Oldenhave, die alleen
voor de keeper geen fout maakte.
Velocitas won achteraf vrij gemak-

kelijk van een matig Gorssel. Wel
diend gezegd te worden dat Veloci-
tas ondanks de afwezigheid van 2
spelers een prima wedstrijd voet-
balde. Het team van coach Hans
ten Elshof houdt door deze 3 pun-
ten de aansluiting met de bovenste
teams in de Ie klasse B.

OKTOBER
26 Passage, 'Familiewapens' door

de heer Van Hemert
27 HVG Wichmond, Ringsamen-

komst in Lochem
27 NBvPlattelandsvrouwen, borst-

kanker
27 Bridgeclub BZR Vorden, Dorps-

centrum
27 HVG Linde, Ringmiddag

in Lochem

27 HVG dorp, Ringmiddag
in Lochem

27 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

NOVEMBER
ledere dag:

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

l Bridgen in Dorpscentum
3 De Wehme, bazar welfare
3 BZR Vorden Bridgen in Stam-

pertje
3 ANBO, klootschieten bij 't Olde

Lettink
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 ANBO, 'Kijk op echt en onecht

van antiek' in 't Stampertje

Vorden'
Portret van een dorp op
de grens van twee eeuw

V l̂

het mooiste boek dat u
aan het eind van deze eeuw
een Vordena^lkunt geven!
124 pagina's - voor een deel in full colour - met veel boeiende

informatie en 150 aktuele foto's van ons dorp. Prijs f 29.50. Het

ligt voor u klaar bij Boekhandel Bruna, de bibliotheek en 't

VVV-kantoor. Maar wacht niet te lang want in december raakt
het vast en zeker uitverkocht.

Harm Piepers zetn de rugge 's effen rech, veagen zich 't zweit van de
kop en bekek zich 's hoevolle van dat bloemengrei hee d'r nog uut
mos aosen. " Alle eenjeurigen mossen d'r uut en dat waarn d'r nogal
wat. Rietjen, zien vrouw, was een echte bloemengek en potn in 't
veurjaor alles vol met begonia's, salvia's, geraniums, petunia's en nog
meer van den prottel. De potte met oleanders en fuchsia's had e eers
al nao de schure esjouwd. Onmundig zwaor spul wao'j een kapotte
rugge van oaver zoln hom.

Maor jao, Rietjen had um vanmaarn, veur ze nao eur mooder ging .al-
les secuur opeschreevn en daor dienen e zich an te holn. Dan kon zee
de bollen veur 't veurjaor eersdaags in de grond drukken.
Afijn, ok dizzen dag zol wel een ende kriegn. Hee was net weer niets
an 't wark egaon too d'r een auto stille heel. Een heel netjes gekleed
heerschap kwam op um toeloopn en begon metene Harm zien mooi-
en hof te priezen. "Tjonge, jonge, wat was dat mooi a'j zoiets maor zo
biej huus hadn. Zelf wonen hee op een boavenhuus, alle grond die
zee hadn kon in enen bloempot. Een gazon zaogen zien bleudjes van
kinder haos allene maor in de vekantie. Harm zol haos medeliejen
met de kearl kriegn. Nao te zei handeln hee in bloemboln.

Hee had t'r net een hele petieje afeleverd. Een kisjen had e nog in 'n
auto, me^iien was dat wel iets veur Harm. Ze hoeven ok alle weald
nog nee^pkosten, veur een schappelijk priesjen wol e ze Harm wel
gunnen. Normaal kosten ze drie kwatjes 't stuk maor Harm kon ze
alle honderd kriegen veur vieftig cent 't stuk. "Now, vooruut dan
maor," zei Harm en haaln vieftig gulden uut 't huus. Naodat de kearl
't kisjen met de bolln afeleverd had was e gauw vetrokn

In de na^P^ddag leet Harm vol trots zien ankoop an Rein tj en, die in-
middels weer in huus was ekommen, zien. "Mo'j 's zien wat een gaef
grei en dat veur twee kwatjes 't stuk".
"lej oele", kreeg e te heurn,"we'j wel wa'j ekoch heb: doodgewoon
uien. Dat kisjen vol he'j veur een tientjen in de supermarkt. Da'j de
doppers ok neet better los hebt. Laot ow deur een eersten besten sjap-
pie langs de deure zo te pakken nemmen".
Harm zei d'r maor neet volle op. Wat um betrof zaaien ze alles maor
dichte met gres, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

NIETTE
KOOP

Lekker thuis. Heerlijk ontspannen. Genieten. Leven. Een zorgeloos gevoel. Zeker als je huurt. Geen zorgen over onderhoud.

Geen onverwachte kosten. En wil je verhuizen, dan ben je zó weg. Huren geeft je de vrijheid. Meer informatie?

Samenwerkende Woningcorporaties Stedendriehoek, Spadelaan 140 B, 7331 AL Apeldoorn, tel. 055-5343232.

Huren ̂  geeft je alle ruimte



Vervang uw oude
c.v. toestel voor het
écht koud
wordt

HULCO GASSERVICE

verkoop & verhuur van installaties,
onderhouds contracten voor bedrijf en

particulier, aangesloten bij EGFverhuur-
organisatie. Erkend waarborginstallateur.

CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR - LOODGIETERSWERK - ELECTRO

Tel.: 0575.461249

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. 03J4-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 117021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

in

„Met IJsselpaviljoeri
te Zufphen

Zonda&.3;i oktober

van l 13
(showsom l

t 17.3O uur
l 4.OO en 16.OO uur )

Met l 7 meewerkende bedrijven:

- Kapsalon Hairstyling $erfect by Sylvia Zutphen
. - Café Restaurant Met IJsselpaviljoen Zutphen

- Lavendel woon-en kadoartikelen Zutphen
jPijnappet «Mrnestnode Klarenbeek

- Bonbonatelier lanson Zutphen

- Vai^Duin Molidays Zutphen
wikkerij Bats Zutphen

Snuisterij Ede
ér Slotboom Zutphen

Bruidsboiitique Voorst
Sandm Zutphen

Cees Boek pfotografie Warnsveld
- Het HuisUinck|>pfidëns Zutphen

- Dekker Undessa Ur^erie Zutphen
- Silhouette Schoonhekl^stïhiuf Zutphen

- Arnerican Drearn frouwvervoer Groessen

* Kaarten a Fl. l O,OO (incl. koffie en iets lekkers)

zijn verkrijgbaar aan de zaal en te reserveren
bij leanef s Bruidsboutique Tel. O575-5O2O32

weekvaiaie|_ingerie
23 T/M 30 OKTOBER ^J —

Tijdens de week
van de lingerie van

23 t/m 3O oktober
alle lingerie,

ondermode en
nachtmode

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
TERBORG - DIDAM - AALTEN - ZEVEN AAR
LICHTENVOORDE - 's-HEERENBERG

fashion
mode voor het
héle gezin

(geldt voor alle niet afgeprijsde artikelen, het artikel met de laagste prijs is gratis.)

Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg. tel. (0575)46 1345

Wij zoeken op korte termijn een gemotiveerde

monteur (m/V)
In verband met de groei van onze montage-afdeling
zijn wij op zoek naar een zelfstandige monteur voor
het monteren van diverse typen schuif-/ rol- en vouw-
deuren. Deze deuren worden geplaatst als zijnde toe-
gangsdeuren of als tussenafsluiting in de detailsector
en de industrie.

Wij vragen:
een gemotiveerde
zelfstandige monteur
minimale opleiding: LBO-C
elektronische kennis
constructieve kennis
goede lascapaciteit (elektrisch)
is een pré

Wij bieden:
een goed salaris

• een goede overurenregeling
• een compleet ingerichte bus
• een pensioenregeling

Voor verdere informatie en voor een sollicitatiegesprek
kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Ons telefoonummer is: (0575) 46 13 45

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

VAKANTIE IS NIET
VANZELFSPREKEND

Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor zieken en gehan-

dicapten. Dit jaar gaan 6150 mensen op vakantie met de Zon-

nebloem Ook ü kunt
helpen! Doe mee aan de
'Actie Zonnebloemvakanties'.

T*T
U E V E R E N I G I N G

de Zonnebloem
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel (076] S64 6 J 62
E-mail in(c®zonnebloem nl htlp "www zonnebloem nl

ItURMiRK VOOR vtRANTWOOBDf FOWOSfNWtRVING fN ëtSIFWNC



Voor het einde Vïin dit millennium hebben we nog

DRIE MAANDEN OM U TE VERRASSEN

en dat gaan we ook doen!
APPEL-
SIENTJE

f,49
1 liter
nu van 11,50 voor 4,99

TIJGERBROOD
wit /bruin
800 gram
nu f,99

CLEMENTINES
grote maat
2 kilo van
8,50 voor

MOSSELEN
ROYAL

2 kilo van
12,90 voor

UNOX stevige soepen
dhr. smaken, blik 0,8 liter
3 HALEN ^ 2 BETALEN

—+ 7,38van 11,07 voor kilo f,99

8 rol
3 HALEN

van 17$7voor

. 2 BETALEN

11,98

AH VRUCHTEN
CONSERVEN
blik 820 gram
van 2,99 .
voor lf

Dat is leuk! Alle moeders en vaders krijgen van Albert Heijn Hengelo
(Gld.) een gratis foto (formaat 18 x 27 cm) van hun baby
geboren in 1999 op vertoon van de bonuskaart en tegen
inlevering van een negatief van hun keuze

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo on

Ontbijtservies
Exclusief bij de Echte Bakker een
5-delig ontbijtservies van Vineleaf

Spaar mee en vraag
naar de spaarkaart

Heerlijke speculaascake

nu voor

Witte bolletjes
met sesam of maanzaad

per stuk nu O;50

Vlaai van de weeks
appel/kaneelvlaai

f O*nu

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

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld, 0315 - 24 14 51 t/o de Radstake

>0 soorten WINTERJACKS EN PARKA'S

kort - lang - halflang, diverse kleuren
zwart - blauw - beige - ecru - lever - bruin
geel/zw. - blauw/geel - rood/blauw - bruin/oker enz.

BOMBERJACKS/PILOTJACKS
zwart - groen - blauw - bordeaux - camo

WAXKLEDING; JACKS: kort/lang

WAXBODYWARMER: blauw/groen

WAXPETTEN; WAXHOEDEN

WAXKINDERJACKS: blauw/groen

WAXBROEKEN; WAXBEENPIJPEN

Grote collectie waterdichte JACKS
in veel kleuren

89.00/119.00/129.00/199.00

20 soorten v
BODYWARMERS!!!!! ^Cr

É*̂ J
\J

.

O E I C L I M B O O M

De buitenschoolse opvang

'de BoomuV
van De Klimboom

in Vorden zoekt met spoed

vrijwilligers
die tegen onkostenvergoeding
in overleg kinderen uit school kunnen
halen met de auto.

Graag contact opnemen met
Margriet van Setten
Telefoon (0575) 55 39 38

Wij zijn

Banketbakkerij

J. Wiekart

gesloten
van maandag 1 november tot
en met woensdag 3 november

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nach t )

Monuta tf
Uitvaartverzorging en -verzekering

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeidsbemidde-

laar voor de agrarische sector, cultuur-
technische bedrijven, loonbedrijven en

hoveniers. Wij hebben de volgende vacatures:

Oproepkrachten (m/v)
Voor een bedrijf in de omgeving van Varsseveld zijn wij op
zoek naar oproepkrachten die enkele middagen in de week
beschikbaar zijn. Het gaat om afwisselend magazijnwerk.
Wij zoeken mensen die van aanpakken weten en een agrari-
sche achtergrond hebben. Verder is het belangrijk dat je
over eigen vervoer beschikt.

Interesse? Neem dan contact op met kantoor
Lichtenvoorde op tel. 0900-9896.

Medewerkers rundvee- en
varkenshouderij (m/v)
Voor enkele rundveebedrijven zoeken wij parttime mede-
werkers en/of parttime melkers. Voor varkenshouderijbe-
drijven zijn wij op zoek naar zowel parttime als fulltime
medewerkers voor alle voorkomende werkzaamheden.
Voor beide functies is een LAS en/of MAS opleiding vereist.

Gemotiveerd voor een goed betaalde en afwisselende
baan? Bel voor meer informatie bij voorkeur tus-

sen 9.00 en 17.30 uur naar tel. 0900-9896 en
vraag naar kantoor Vorden of

Lichtenvoorde.

'arische
Bedrijfsverzorging
oost-Nederland

Voor de lekkerste ambachtelijk gebakken pannen-
koek in de Achterhoek gaat u naar:

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden

Pannenkoek van de maand november

Pannenkoek S/. Hubertus
(met wildragout)

fi5-
Tevens organiseren wij op 13 november a.s. een
gezellige avond met een optreden van het beken-
de duo

Hanneke Hiddink en Ben Schreurs

Wij ontvangen u met koffie en gebak en in de
pauze serveren wij een hapje en een drankje. Na
het optreden kunt u genieten van een heerlijk
koud en warm buffet.
Entree: f49,50 (incl. buffet), f 25,- (excl. buffet).

Wij verzoeken u z.s.m. te reserveren.

Fam. Kemperman-Nekkers
Tel. (0575) 55 62 89 • Op maandag gesloten

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

badkamers & tegels
Dambroek 20
7223 DV Baak

tel. 0575-441017
fax 0575-441034

BAD & BODY DEALER
Openingstijden: di. t/m do. 09.00-18.00 uur

vr. 09.00-20.00 uur; za. 09.00-16.00 uur

Open Huis Bruggink
Woensdag 27 oktober t/m zaterdag 30 oktober

FEESTELIJKE OPENINQ
van onze nieuwe showroom

}Woensdag
donderdag ïvan 13.00 tot 21.00 uur
vrijdag
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

KOQKDEMONSTRATIES:
woensdag van 13.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

* De actieperiode duurt tot 31 december van dit
jaar

* Kans op een gratis keuken of sanitair*

* Vraag in de showroom naar de voorwaarden

* Demonstraties apparatuur:
donderdag en vrijdag vanaf
14.00 uur

* Doorlopend demonstraties
van stoom(douche)cabine en
whirlpool

Wij hebben deze week speciaal een feestweek voor u geor-
ganiseerd.
U bent van harte welkom tijdens dit open huis voor een
praatje, een hapje en een drankje en natuurlijk uitvoerige
informatie over alle produkten en diensten die wij u kun-
nen bieden. Graag tot ziens dus!

KEUKENIMPORT

EEN BEDRIJF DAT

BOUWBEDRIJF
ALLES KAN

Molenweg 11, 7055 AW Heelweq/Varsseveld
Tel. 0315-24 29 29 Fax 031 5-24 37 20

Een leuke attentie
voor alle bezoekers

•
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De uitlopende collectie gaat nu de deur uit
voor waanzinnig lage prijzen!!!

po x, •*^*\-x CX î

oktober
[ SINTtiETIBCH ]
( 1 persoons )
Synthetisch dekbed
Paradies Medica
Polydaun Elke
Hollow Fiber 4-seizoenendekbed
Paradies Basic 4-seizoenendekbed
Polydaun 4-seizoenendekbed

van 119,-
van 149,-
van 149,-
van 179,-
van 199,-
van 199,-

voor 69,-
voor 99,-
voor 89,-
voor 119,-
voor 149,-
voor 119,-

( / persoons XL )
Polydaun Scarlet
Ekens dekbed
Hollow Fiber 4-seizoenendekbed
Polydaun Violet

van 219,-
van 169,-
van 219,-
van 199,-

voor 149,-
voor 109,-
voor 129,-
voor 129,-

( 2 persoons )
Synthetisch dekbed
Paradies Sky variëtta 4 seizoenen
American Dream enkel

van 149,-
van 479,-
van 209,-

voor 99,-
voor 309,-
voor 129,-

( Lits Jumeaux )
Van Dijck 4-seizoenen dekbed
Polydaun enkel
Hollow Fiber dekbed
Dekbed NO1
Polydaun Scarlet
Irisette enkel
A.D. 4-seizoenen dekbed

van 499,-
van 219,-
van 179,-
van 179,-
van 329,-
van 199,-
van 419,-

voor 249,-
voor 139,-
voor 139,-
voor 139,-
voor 199,-
voor 169,-
voor 249,-

C Lits Jumeaux XL )
Hollow Fiber 4-seizoenen dekbed
Polydaun Violet
Paradies Layla
Paradies Sky
Synthetisch dekbed

van 399,-
van 329,-
van 329,-
van 319,-
van 239,-

voor 259,-
voor 199,-
voor 199,-
voor 189,-
voor 149,-

f KMJ1

( 7 persoons
Cinderella 4-seizoenen dekbed van 499,-
Wollen dekbed van 169,-
BüUiaus 4-seizoenen dekbed van 359,-
pJ^pes wol/katoen 4-seizoenen van 399,-
Paradies Camarque 4-seizoenen van 399,-

voor 249,
voor 99,
voor 269,
voor 249,
voor 249,

(M 1 persoons XL
Paradies Summerbreeze 4-seizoenen van 459,-
Paradies wol 4-seizoenen dekbed van 389,-
Brinkhaus Provence 4-seizoenen dekbed van 399,-
Rofima 1600 van 249,-
Hebrotex wol 4-seizoenen dekbed van 389,-
Wollen dekbed van 199,-
Rofima 1600 4-seizoenen dekbed van 429,-

voor 279,
voor 269,
voor 299,
voor 179,
voor 269,
voor 129,
voor 299,

( 2 persoons
Paradies wol 4-seizoenen dekbed van 589,-
Cinderella Shepherd 4-seizoenen dekbed van 699,-
Wollen dekbed van 269,-
Paradies wol/zijde 4-seizoenen dekbed van 729,-
Paradies wol -XL- 4-seizoenen dekbed van 629,-
Brinkhaus 4-seizoenen dekbed van 649,-

voor 359,-
voor 399,
voor 1 59,-
voor 399,
voor 389,-
voor 299,-

( Lits Jumeaux
>^ ~s

Paradies wol/zijde 4-seizoenen dekbed van 759,-
Paradies Natur van 379,-
Brinkhaus 4-seizoenen dekbed van 659,-
Paradies wol/katoen 4-seizoenen dekbed van 699,-
Wollen dekbed van 299,-
Paradies wol 4-seizoenen dekbed van 689,-
Camarque Paradies 4-seizoenen dekbed van 689,-
Rofima 1600 4-seizoenen dekbed van 729,-

voor 429,-
voor 249,-
voor 449, •
voor 459,
voor 189,
voor 429,
voor 429,-
voor 479,-

C Lits Jumeaux XL' — -s
Paradies Natur van 419,-
Rofima 1600 van 529,-
Brinkhaus 4-seizoenen dekbed van 699,-
Wollen dekbed van 329,-

voor 279,-
voor 319,-
voor 499,-
voor 209,-

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

? persoons
Sleepwell 90% ganzendons van 499,- voor 299,-
Brinkhaus 90% ganzendons van 499,- voor 329,-

iradies 90% ganzendons van 399,- voor 249,-
Tan Dijck 65% ganzendons 4-seizoenen van 499,- voor 279,-

Van Dijck 90% ganzendons van 549,- voor 399,-
90% ganzendons 4-seizoenen dekbed van 699,- voor 299,-
Ideens 65% ganzendons van 499,- voor 299,-
Van Dijck 65% ganzendons van 349,- voor 199,-

iradies 90% ganzendons 4-seizoenen van 599,- voor 399,-

1 persoons XL
Van Dijck 90% ganzendons van 650,- voor 349,-
Van Dijck 65% ganzendons van 389,- voor 239,-
90% ganzendons 4-seizoenen dekbed van 799,- voor 359,-
Van Dijck 65% ganzendons 4-seizoenen van 599,- voor 299,-

2 persoons
Van Dijck 90% ganzendons 4-seizoenen van 899,- voor 499,
90% ganzendons 4-seizoenen dekbed van 949,- voor 499,
Van Dijck 90% ganzendons van 749,- voor 449,
Van Dijck 65% ganzendons 4-seizoenen van 745,- voor 399,
Fedauna Exellent 90% ganzendons van 995,- voor 549,

Lits Jumeaux
90% ganzendons 4-seizoenen dekbed van 1049,- voor 599,
Van Dijck Exellent 95% ganzendons van 1199,- voor 649,
Van Dijck Swissmade 90% ganzendons van 1149,- voor 649,
Van Dijck 65% ganzendons 4-seizoenen van 899,- voor 499,
Van Dijck 90% ganzendons van 1095,- voor 599,
Fedauma Natura 90% ganzendons van 1095,- voor 599,

Lits Jumeaux XL
Van Dijck 65% ganzendons van 679,- voor 449,-
Brinkhaus 90% ganzendons van 995,- voor 599,-
Van Dijck Exellent 95% ganzendons van 1299,- voor 719,-
Van Dijck 90% ganzenctons van 1195,- voor 699,-
Van Dijck 65% ganzendons 4-seizoenen van 999,- voor 549,-
Fedauna Natura 90% ganzendons van 1195,- voor 699,-
90% ganzendons 4-seizoenen dekbed van 1149,- voor 699,-

)
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