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Kozakkenkoor in Kranenburg

De Sint Antoniuskerk in Kra-
nenburg was afgelopen maan-
dagavond goed gevuld tijdens
het concert van het Schwarz-
meer Kosaken-chor. Terwijl het
buiten guur weer was namen
de Russische koorleden de be-
zoekers met hun Russische
volksliederen mee naar het ou-
de Rusland. Het concert in Kra-
nenburg maakt deel uit van de
Europese tournee die het Ko-
zakkenkoor op dit moment
maakt.

Aan het begin van de avond heette
voorzitter B. Hartelman van de
Stichting Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg (WK) alle aanwezi-
gen van harte welkom. In de Sint

Antoniuskerk is sinds half juni
van dit jaar een Heiligenbeelden-
museum geopend. Op dit moment
is het museum even een maandje
gesloten, maar in december zal er
weer opnieuw een expositie te
zien zijn. Deze staat helemaal in
het teken van de kerst. De Stich-
ting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg mag hiervoor onder
andere gebruik maken van de
beelden van het echtpaar Wessels
uit Zelhem. In totaal zullen ruim
honderd zogenoemde kerstgroe
pen te zien zijn.
"Ons museum loopt als een trein",
zei de heer B. Hartelman maan-
dagavond. "Ik zou bijna zeggen als
een hoge snelheidstrein". In totaal
kwamen er toe nu toe zo'n 3.000

individuele bezoekers naar het
beeldenmuseum en vijfhonderd
bezoekers in groepsverband. Het
concert van het Kozakkenkoor in
de Sint Antoniuskerk was een
mooie aanvulling op de activitei-
ten in de kerk. Niet in de laatste
plaats omdat de akoestiek van de
kerk zo mooi is. De vele bezoekers
maandagavond waren daar getui-
ge van. Het Schwarzmeer Kosaken-
Chor gaf een prima concert weg
en heel even waanden de bezoe
kers zich in het oude vergankelijke
Rusland. En dat allemaal onder
toeziend oog van de ruim 350 beel-
den die er in de Sint Antoniuskerk
staan. Er viel dus maandagavond
niet alleen veel te horen maar ook
te zien in de kerk in Kranenburg.

Receptie Jubal 50 jaar
Afgelopen zaterdag vierde de
muziekvereniging Jubal haar
50 jarig bestaan. Ter gelegen-
heid van dit jubileum was er
zaterdagmiddag een receptie
waar een ieder die Jubal een
warm hart toedraagt naar toe
kon gaan. Op deze receptie wa-
ren er een aantal sprekers die
hun kans waarnamen om de
vereniging van harte geluk te
wensen met dit prachtige jubi-
leum.

Na de opening door voorzitter dhr.
Wuestman die even tekst en uitlag
gaf over 50 jaar Jubal nam dhr.
Heutink van de KNMF het woord.
Deze liet zijn felicitaties gepaard
gaan met het huldigen van dhr.
Wiecherink, die een KNMF speldje
kreeg omdta hij al 50 jaar muzi-
kant is en ook al 50 jaar bij Jubal
speelt.

Mevrouw Mulderije sprak namens
de gemeente Vorden haar geluk-
wensen uit en vertelde daarbij dat
ze blij is dat ze nu leeft en niet 50
jaar geleden toen vrouwen nog
geen muziek maakten, in elk geval
niet bij Jubal.

Als totale verassing werd er toen
een bijzondere leden vergadering
uitgeroepen. Dit was nodig om
van de leden toestemming te krij-
gen om Bennie Wiecherink uit te
roepen tot erelid van de muziek-
vereniging Jubal.

Na dhr. Wiecherink viel de eer te
beurt aan dhr. Altena om naar vo-
ren te komen om te worden gehul-

digd als lid van verdienste, hij was
o.a.19 jaar lang voorzitter.

Na de heer Wientjes van de Kring
Lochem kwam de laatste felicitatie
uit de instrumenten van zuster-
vereniging Sursum Corda die als
waardige afsluiting van deze mid-
dag muziekvereniging Jubal een
serenade aanboden.

Deze week
extra korting

op uw bril
voor veraf en dichtbij

Horlings

U vindt Hortings Kompleet Optiek aan de Dorpsstraat B, 7251 BB Vorden telefoon (0575) 55 55 44 (genoeg parkeergelegenheid)

Afvalbrengpunt (ABP)
Zutphen gesloten
Berkel Milieu maakt iedereen erop attent dat wegens onderhouds-
werkzaamheden het afvalbrengpunt aan de Letlandsestraat bij de ou-
de stortplaats gesloten is van maandag 30 oktober tot en met zater-
dag 4 november.

Het ABP bij stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem is gewoon
open.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Berkel Mi-
lieu n.v. J. Hendriks, telefoon 0575-585686.

Herbenoeming burgemeester
Burgemeester E.J.C. Kamerling is
herbenoemd voor een periode van
zes jaar. Kamerling (57) werd
twaalf jaar geleden burgemeester
van de gemeente Vorden. Dit is
dus zijn derde ambtsperiode. De
kans is groot Kamerling de laatste
burgemeester van Vorden is. De ge
meenten Vorden, Hengelo en
Steenderen doen op dit moment
namelijk een onderzoek naar een
mogelijke fusie van de drie ge
meenten. Mocht de fusie doorgaan
dat zal het overigens nog wel en-
kele jaren duren voordat het sa-
mengaan van Vorden, Hengelo en
Steenderen door de Eerste Kamer
wordt bekrachtigd.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur ds. D. Westerneng. (CJV dienst in Geref.
kerk).

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag l november 19.30 uur ds. A. Hagoort, Dankdag.
Zondag 5 november 10.00 uur ds. M. Terlouw-Sterk, Rheden

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 november 10.00 uur ds. D. Westerneng (zendingszondag
C.J.V. dienst in Geref. kerk); 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Woensdag l november 18.30 uur Eucharistieviering Allerheiligen
Herenkoor.
Donderdag 2 november 18.30 uur Allerzielen. Woord-/Communie
viering.
Zondag 5 november 18.30 uur Eucharistieviering Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 2 november 19.00 uur Woord/Communiedienst.
Zaterdag 4 november 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 5 november 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
5-6 november H. Jaspers, Zutphen. Tel. (0575) 52 70 80.

Weekenddienst huisartsen
4-5 november dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.

Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandartsen
4-5 november G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreek-
uur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.



Weekenddiensten
Streekziekeiihuis 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-
afaehng 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. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. 0900-8844, fax 0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend 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-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

ZorgGröep Oost-Celderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053

Pedicure L. Evcrs-Janscn, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
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. Tolkanip 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. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14,00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222, Geopend maandag
I/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16,00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtenmimmer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en ïnformatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. 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.
Tafcltje-dek-ji' info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 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.
C^ntraleJ/iijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
OpenTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbyc-n op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen ca zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
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.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa. Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.

• Gevraagd tegen vergoeding:
weidegelegenheid voor veu-
lens of 1 - of 2-jarige paarden.
Stal Nieuwmoed Jurrius Vor-
den, tel. 0575-556766

• Woensdag 8 november
20.00 uur in het Dorpscen-
trum: Thema-avond CDA

• Bazar van de Welfare
woensdag 1 november in De
Wehme te Vorden. Open van
14.00 tot 16.30 uur

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• Gevraagd: eikels, 15 cent
per kilo. Beperkte aanlevering.
Drukkerij Weevers, Nieuwstad
30, Vorden (achteringang)

• Te koop 100% betrouwbare
10-jarige Haflinger ruin (roep-
naam Maurits). Ervaren in 2-
en 4-span en onder het zadel
(L-dressuur). Vaste prijs f 3.750-,
Tel. 0575-467557 (na 19.00
uur)

• Te koop: mooie forse beu-
kenhaagplanten (bladhou-
dend). Tel. 0575-461151

• Te koop: aardappelen, Bild-
star en Surprise. Voerworte-
len. Diverse soorten groen-
ten en fruit. Elke dag verkoop
aan huis en elke donderdag-
morgen verkoop van aardap-
pelen, groenten en fruit van
09.45 tot 12.00 uur op de par-
keerplaats van Pannenkoe-
kenrestaurant Kranenburg.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876

• Verse snijbloemen van ei-
gen land verwerkt in bossen
en boeketten. Vanaf nu ook
kalebassen, chrysanten, zon-
nebloemen en andere snuiste-
rijen J. Schoenaker, Vierak-
kersestraatweg 22, Vierakker.

• Te koop: bromscooter Ya-
maha Aerox rood '98 incl. verz.
z.g.o.h. als nieuw, 1e eig. Tel.
0575-462522

• Centrum voor Healing!
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgesla-
gen emoties. De energie kan
dan niet meer stromen en we
voelen ons ziek. Na een he-
aling zal er van binnen 'ruim-
te' komen. De energie kan
weer stromen. Bel voor infor-
matie Marg Bekken 0573-
453246

• Pure Aloe Vera producten
voor in- en uitwendig gebruik.
Jannie Nijkamp, Lochemseweg
10a, Warnsveld. tel. 0575-
521316 of 553632

• Woensdag 8 november
20.00 uur in het Dorpscen-
trum: Thema-avond CDA

• Vogeltentoonstelling. Zater-
dag 4 en zondag 5 november
is er een vogeltentoonstelling
in zaal De Luifel te Ruurlo. Tal
van soorten worden tentoon-
gesteld. Tentoonstelling open
zaterdag van 10.00 tot 20.00
uur en zondag van 10.00 tot
16.00 uur. De toegang is gra-
tis

• Woensdag 8 november
20.00 uur in het Dorpscen-
trum: Thema-avond CDA

• Gevraagd: oppas voor 1 a 2
dagen per week. Tel. 0575-
463965

• Nieuwe kleuren bij de
Mom Bati kaarsen. Deze
week kan er nog besteld wor-
den in de kerken!
• Theater Onder de Molen
Vorden: zaterdag 11 novem-
ber 20.00 uur Coco Briaval en
zondag 26 november 15.00
uur Euphonia Novelty Or-
chestra. Reserveer nu: 0575-
556987

• Wegens omstandigheden
gratis af te halen: sprekende
papagaai. Tel. 552355 of 06-
29021965

MAAT 46 T/M 60, 5 LENGTES
• GROTERE MATEN 49,95

u t p h e n

Troi-isU.ilü.m 39-43, Tel

VERNIEUWD!
benieuwd. .?

Op dinsdag 7 november 2000
openen wij onze

Tussen 16.00 en 20.00 uur
bent u van harte welkom.

Fam, Siemerink
en medewerkers

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

lZutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505 J

Aardbeien-
bavaroisevlaai

95
groot

klein 50

Appel-kruimelvlaai
.̂ B ̂ 1̂̂  CJ ̂ ï

groot IQf

150
klein 11:

Saucijzebroodjes

nu 4 voor6 95
i

Speculaascake

6 95
w

Elke donderdag
45

5 broden vanaf 13.
Diverse soorten vlaaien

vraag er naar in de winkel.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Vishandel Hengel zoekt voor de vrijdag

een leuke vlotte
medewerkster,

Telefonisch reageren op 0575-463460

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel.0575-463460

w.\W.\\\\\

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat met ingang van maandag 6 november
2000, gedurende 14 dagen, ter gemeentesecretarie,
sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inza-
ge ligt het verzoek om vergunning op grond van artikel
11 van de Monumentenwet 1988 van bureau voor har-
monische architectuur E.J. Hoogenberk voor het ver-
bouwen van het koetshuis bij landhuis 'het Suideras',
Vlerakkersestraatweg 36-38 te Vierakker.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 1 november 2000,

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



Langs deze weg willen wij u
hartelijk bedanken voor alle fe-
licitaties, cadeaus en kaarten
die wij ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk hebben ont-
vangen.

Herman Regelink
• Miep Regelink-

Wunderink

Vorden, november 2000
Warkenseweg 4

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van

WILLEMINA ANTONIA
NORDE-GROTENHUIJS

Mieneke

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam,
familie J.A. Norde

Vorden, november 2000

30+ koor Vorden
zoekt

enthousiaste
zangers/

zangeressen.
Zoek je gezelligheid en wil je

zingend het leven door,
kom dan op onze speciaal

georganiseerde

inloopavonden
op woensdag 8 of 15 november
aanstaande om 20.30 uur kijken

en luisteren in de
Christus Koningkerk

aan Het Jebbink in Vorden.
Voor meer informatie kunt u

terecht op tel.nr. 553435

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Gezocht:

14 mensen
die serieus hun gewicht

willen beheersen.
Tevens parttimers gevraagd

Bel Marian
Tel. 0544-464164

Gevraagd:

energieke
dames,

ca. 25-40 jaar,
voor het schoonmaken
van vakantiebungalows
op vrijdag en maandag.

Flexitimer contract.
Vraag naar Marijke
voor inlichtingen.

Telefoon 0573-461221

Maandag 6 november zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Lammert en Jannie Rietman

Wie ons hiermee wil feliciteren, is van har-
te welkom op onze receptie van 14.30 tot
16.00 uur in café-restaurant De Boggelaar,
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

« 'Groot Starink'
Geesinkweg 11
7231 RE Warnsveld

T

.:

Op dinsdag 7 november

zijn wij 25 jaar getrouwd.

Vrienden en bekenden

nodigen wij uit het glas

met ons te heffen.

's Avonds tussen 8 en

1 1 bent u welkom bij

Hotel Bakker.

'•i^WlöBHk Carla en Henk Vriend,
\ Het Vaarwerk 20, Vorden

s ..... . . . ........ ... . a

Vrijdag 20 oktober 2000 zijn wij getrouwd. Het was
voor ons een schitterende dag!

i0
ll\\
• .• t:

ledereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen
willen wij hartelijk bedanken.

Hubert Bremer & Heidi Straatman

't Menkhorsterslag
Lankhorsterstraat 31

7255 LC Hengelo

Wij weten dat het leven hier eindig is,
maar toch geeft dit ons veel verdriet.

Na een moeilijke periode van een afnemende gezond-
heid ging in haar eigen omgeving in alle rust van ons
heen onze lieve moeder, oma en opoe

JOHANNA GERDINA
TEN BOKKEL-WISSELS

WEDUWE VAN GERRIT JAN TEN BOKKEL
EERDER WEDUWE VAN HERMAN LENSELINK

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: J. Lenselink
E.B. Lenselink-Weenk

Ruurlo: H. Wolsink-Lenselink
G.J. Wolsink

Doetinchem: G. van der Zee-ten Bokkel
S. van der Zee
Klein- en achterkleinkinderen

Onze welgemeende dank gaat uit naar de Wehme
te Vorden voor de liefdevolle verzorging.

Vorden, 25 oktober 2000
De Delle 33

Correspondentieadres:
J. Lenselink, Beunkstege 1, 7251 NA Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een moeilijke periode van een afnemende gezond-
heid ging in haar eigen omgeving in alle rust van ons
heen onze lieve zus en tante

JOHANNA GERDINA
TEN BOKKEL-WISSELS

WEDUWE VAN GERRIT JAN TEN BOKKEL
EERDER WEDUWE VAN HERMAN LENSELINK

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: G. Rouwenhorst-Wissels
en kinderen

Vorden, 25 oktober 2000

Uit nacht rijst morgenrood;
Het leven uit de dood.

(A.C.W. Staring)

Heden overleed op 84-jarige leeftijd, na een gelukkig
huwelijk van 62 jaar, mijn lieve vrouw, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzus-
ter en nicht

IDA MARTINA
ENNEN-VAN DEN BOGERT

* Grootegast,
7 december 1915

t Zutphen,
24 oktober 2000

Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum
'de Wehme' voor hun liefdevolle zorg.

M.C. Ennen
P.J.W. van Tongeren-Ennen
E.J. van Tongeren
H.A. Muller-van Tongeren
P.C. Muller
E.J. van Tongeren
F. Drost
F.C.H. Ennen
LE. Ennen-Harrison
Caroline, Krista, Heath
J.W. Taselaar-van den Bogert
N.H. Smit-van den Bogert
J.D.W. Ennen
J.M. Maier-Ennen

Vorden:

Utrecht:

Puhoi (Nw. Zeeland):

Vogelenzang:
Tasmanië:

Rijswijk (Z.H.):
Lochem:

Correspondentieadres:
De Delle 75
7251 AJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 28 oktober
in het crematorium te Dieren plaatsgevonden.

t
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langere lij-
densweg bespaard is gebleven, delen wij u mee dat
voor ons toch nog onverwacht is overleden onze lie-
ve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

ESTHER MARIE
VAN GILS-HERMANS

WEDUWE VAN P.F. VAN GILS

* Sluis t Zutphen
23 mei 1918 29 oktober 2000

Vorden: Frans van Gils
Alice van Gils-Berenpas

Sander
Pascal

Correspondentieadres:
De Voornekamp 16
7251 VL Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 2 november van 10.45 tot 11.15 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Daarna zal om 11.30 uur de uitvaartdienst
worden gehouden in de parochiekerk
Christus Koning, Het Jebbink 8 te Vorden.

Aansluitend zal om 13.30 uur de
crematieplechtigheid plaatsvinden
in de IJsselzaal van het crematorium
te Dieren.

Na de plechtigheid is er eveneens
gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
ma. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis De Voorsi in lu-l'tlc biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
«• huwelijkspleehligbeid
«• recepties en (bmilolis)party's
«• prtxluklpreseniaties
«• vergaderingen en congressen
«• bedoten diners
«• bmidstiuis op bet landgoed

Huis De Voorst
Ritmen weg 1 0 , 7 2 1 1 MA Helde
Td.: (0575) vi Si V i / S l Vï 20
l ' a x : ( O S 7 S ) S I J505
i: mail : hulsdevoont@uiilvenal.nl
www.buisdevoorst.Ml

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

U kunt bij ons
alle kanten uit

uw adviseur

Bram Lammers
Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden
Tel. 0575-551939, fax 0575-552161

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!

Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg

Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk

Suselbeek
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.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 politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWAANVRAGEN

Plaats
Netwerkweg 8

aanvrager
Th. Huntink

Hoetinkhof 115 mw. LD. Gout Algra

inhoud
bouwen
bedrijfshal
vergroten
woning

datum ontvangst
19-10-2000

24-10-2000

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

aanvrager
J. Pasman
G.J. Beerning

J.W. Kornegoor

inhoud
twee schuren
houten schuur

plaatsen mestzak

Plaats
Ruurloseweg 38
Komvonderlaan l

Aanleggen

Polweg ongenummerd
(180 m1 ten noorden
van de splitsing Polweg-
de Horst)

overige

De VAMC de Graafschaprijders, voor een kampioensrit op 24 en 25 no-
vember 2000.

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.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Op 24 en 25 november 2000 organiseert de VAMC de Graafschaprijders
een Kampioensrit. In het belang van het verkeer hebben burgemeester en
wethouders besloten om op die dagen de
Deldensebroekweg vanaf de Hengeloseweg tot de inrit naar het perceel
Deldensebroekweg 2 en de Wientjesvoortseweg vanaf de Oude Borculo-
seweg tot de slagboom af te sluiten voor bestuurders van voertuigen en
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

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

ligt met ingang van 3 tot en met 30 november 2000 ter inzage:

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

de heer HJ. Kleine, Bleuminkmaatweg 2, 7251 MS Vorden,
voor het wijzigen van een melkrundveehouderij, op het perceel Bleu-
minkmaatweg 2 te Vorden.

OUWEN BERGRUIMTE OVERWEG l TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 8 sub d van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bergruimte
op het perceel Overweg 1.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de Zelstweg te bou-
wen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
2 tot en met woensdag 29 november 2000 ter inzage ter gemeentesecre
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester en wethouders kenbaar maken.

EUR WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel heeft op 21 sep-
tember 2000 een nieuwe keur voor de watergangen/waterhuishouding
van het waterschap vastgesteld. Volgens de nieuwe keur mogen binnen
een afstand van 6,50 m gemeten uit de insteek van watergangen onder-
meer geen bouwwerken opgericht worden. In de "oude" keur was deze

afstand 3,50 meter. Burgemeester en wethouders hebben tegen deze ver-
breding bezwaar gemaakt. Niettemin heeft het waterschap gemeend
vast te houden aan een strook van 6,50 uit de watergang. Zonder ont-
heffing van het waterschap mogen in deze strook geen houtige beplan-
tingen aangebracht worden en geen bouwwerken opgericht. Bestaande
beplantingen en bouwwerken vallen onder het overgangsrecht.
Tegen de keur is nog tot 13 november 2000 beroep mogelijk bij gedepu-
teerde staten van de provincie Gelderland en Overijssel. Burgemeester en
wethouders zien af van beroep. Woont u echter in de nabijheid van een
waterschapswatergang en wilt u een bouwwerk oprichten, informeert u
dan bij het waterschap of een ontheffing nodig is, telefoon 0314-369369.

LADHEIDSBESTRIJDING INDE GEMEENTE VORDEN

Routes
Bij het opstellen van de routes is uitgegaan van de volgende criteria:
- doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere

bestemmingen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behan-
deld. Uit oogpunt van efficiency vallen sommige - minder belangrijke
- wegen hier ook onder;

- de route is zodanig dat iedereen deze binnen een redelijke afstand kan
bereiken.

Op grond van deze criteria wordt binnen de gemeente Vorden als volgt
de gladheid bestreden.

Provinciale wegen
Op deze wegen wordt gladheid door de provincie bestreden. Het gaat
daarbij om de volgende wegen (buiten de bebouwde kom): Zutphense
weg, Rondweg, Hengeloseweg en de Ruurloseweg met bijbehorende fiets-
paden.

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de ge-
meente gestrooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt geconsta-
teerd. Er wordt gestrooid met drie strooieenheden:
strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphen-
seweg, Baakseweg, Broekweg, parallelweg Den Elterweg, IJselweg, Vier-
akkersestraatweg, Beeklaan, Lankhorsterstraat, Hackfortselaan, Koekoek-
straat, Leestenseweg, Boshuisweg, Ijzerhorst, Hekkelerdijk, Hoekendaal-
seweg, Kruisdijk, Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg,
Baron van der Heijdenlaan, Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorps-
straat (Wichmond), Nieuwenhuisweg, Deldenseweg;
strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat,
Raadhuisstraat, Nieuwstad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Wilden-
borchseweg, Almenseweg, Stationsweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk,
Onsteinseweg, Lindeseweg, Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk,
Eikenlaan, de Banenkamp, Kerkweide en Hamsveldseweg;
strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wil-
helminalaan, Molenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de
Boonk, Strodijk, Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulinde
laan, oprijlaan gemeentehuis, de Bleek, Netwerkweg, Handelsweg, In-
dustrieweg, Dienstenweg, Bedrijvenweg, Ambachtsweg, Nijverheidsweg,
Kerkhoflaan, parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebos-
weg, Christinalaan, Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem
Alexanderlaan, de Delle, Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg,
Schoolstraat, Brinkerhof, Berend van Hackfortweg, van Heeckerenstraat,
Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg, Storm van 's Gravesandestraat,
de Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de Laegte.

b. overige wegen
De overige wegen worden alleen bij aanhoudende gladheid gestrooid.

Pas uw snelheid aan
Ondanks de gladheidsbestrijding blijft het natuurlijk altijd oppassen ge-
blazen. Wij doen daarom een dringend beroep goed op de weersomstan-
digheden en de verkeersinformatie te letten en daar uw rijstijl en rij-
snelheid op aan te passen. Houdt u er ook rekening mee dat het een paar
uur duurt voordat alle doorgaande wegen zijn gestrooid. Voor het be-
strijden van gladheid binnen de kom is het van belang de auto's zoveel
mogelijk aan ÈÈn kant van de weg te parkeren. De strooieenheid heeft
dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is dat ook de trottoirs goed begaanbaar zijn. Voor-
al voor mensen die slecht ter been zijn. Wij doen een dringend beroep op
u om het trottoir nabij uw woning begaanbaar te houden. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt.
Wij rekenen op uw medewerking.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden dat er soms zout buiten de rijbaan
terecht komt en daardoor schade kan ontstaan aan beplanting die daar-
voor gevoelig is. Wij raden u dan ook aan op die plekken, veelal langs we
gen waar geen trottoir is, beplanting toe te passen die beter tegen zout
kan.

'B LADAFVAL NAAR INZAMELPUNTEN PER WIJK

De komende tijd komt weer veel blad van de bomen. Als de groene con-
tainer vol is, verdwijnt al gauw het groene afval in de grijze container.
Zonde, want dit kost geld. Tevens kan bladafval nuttig hergebruikt wor-
den.

Om het bladafval makkelijk bij u in de buurt kwijt te kunnen, hebben we
per wijk enkele inzamelpunten gecrelerd. Op deze plekken, veelal par-
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Wethouder Henk Boogaard probeert zoveel mogelijk met de fiets naar
het werk te gaan. Ook voor een paar boodschappen in het dorp laat hij de
auto meestal staan. "Alleen voor de weekendboodschappen pakken we de
auto", zegt hij. "Maar dan halen we wel gelijk voor de hele week". Het
mag duidelijk zijn dat de familie Boogaard op een bewust manier om-
gaat met het autogebruik. Goed voor het milieu en natuurlijk ook voor
de portemonnee. Zeker gezien de alsmaar stijgende benzineprijzen van
de laatste tijd!

O ZTT DAT MET DE AUTOGORDEL

Feiten en fabels

"Het dragen van een autogordel is verplicht" Feit!
Het dragen van de gordel is zowel op de voor- als achterbank verplicht.
Bestuurders en passagiers die kleiner zijn dan 1.50 meter, mogen een
driepuntsgordel als heupgordel gebruiken.

"Autogordels redden levens bij ongevallen" Feit!
De overlevingskans bij een verkeersongeval is 40% hoger als u een auto-
gordel draagt. Ook als u te water raakt is de gordel een levensredder. Zon-
der gordel loopt u veel meer kans door de klap op het water bewusteloos
te raken!

De Sansksmp

keervakken, kunt u alléén bladafVal kwijt. Onder bladafval verstaan we
het blad van de bomen en struiken. Het loof van andere planten moet in
de groene container. Het overige groenafval moet u op de gebruikelijke
wijze afvoeren (zie ook de afvalkalender). De actie duurt tot medio de
cember 2000.

Het bladafval wordt direct in tuinen gebruikt als bodemafdekker of ver-
werkt tot compost. De hergebruiks-mogelij kneden als meststof en bo-
demverbeteraar gaan in de toekomst toenemen, omdat andere meststof-
fen niet gebruikt mogen worden.

Het is overigens vaak niet nodig al het blad uit de tuin te verwijderen. In
veel tuinen is wel een overhoekje, een plek waar het wat rommeliger is.
Veel insecten, amfibiïn en kleine zoogdieren hebben bladhopen nodig
om te kunnen overwinteren. Door op een overhoekje in de tuin een blad-
hoop aan te leggen, maakt u een prima overwinterplek voor deze dieren.
Ook kunnen vogels in de wintermaanden in deze bladhopen voedsel vin-
den. In het voorjaar, als alle dieren er weer uitgekropen zijn, kan de hoop
weer opgeruimd worden. Door een rottingsproces is de bladhoop na de
winter vele malen kleiner en past dan in veel gevallen wel in de groene
container.

E WETHOUDER EN HET MILIEU

"Een gordel is niet nodig als je een airbag hebt" Fabel!
Een airbag is een aanvulling op de gordel, geen vervanger. Alleen al vanwege het feit dat de gordel je op je plaats
houdt, wanneer je over de kop slaat, is de gordel geen overbodige luxe.

"Binnen de kom is de gordel niet nodig, bij een botsing vang ik de klap wel op met mijn han-
den" Fabel!
Bij een beetje botsing schiet je lichaam met een kracht van ongeveer 3000 kilo naar voren. Dat houd je niet even
tegen met armen en benen. Armen breken dan als lucifershoutjes. Zonder gordel is die klap niet op te vangen.

"Het is niet verstandig bij een passagiersairbag een kinderzitje op de voorbank te gebruiken" Feit!
In verband met verstikkingsgevaar bij een zich openende airbag is het raadzaam geen achterwaarts geplaatste
kinderzitjes zoals maxi-cosi's op de voorbank te plaatsen, als de auto is uitgerust met een passagiersairbag.

NLEVEREN KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN GEEFT KANS OP EEN NIEUWE FIETS!

In Vorden wordt van l november tot 30 december 2000 een inzamelactie gehouden voor uw kleine elektrische
apparaten. Uw elektrische tandenborstel tot uw kapotte accuboormachine kunt u inleveren bij
l.A&P
2. Super de Boer
3. Kadoshop Sueters
4. Welkoop
5. Barendsen
Het gaat om die apparaten die 'in een boodschappentas passen'. Onlangs zijn in heel Vorden speciale tasjes aan
huis bezorgd. Voor elk ingeleverd apparaat krijgt u een deelnamekaartje. Voor de 2 gelukkige winnaars staat
de fiets al klaar! Op 30 november en 30 december worden de winnende nummers getrokken. Voor de kinde
ren ligt een kleurplaat klaar, die kans geeft op een walkman.

Uw apparaten worden gerecycled
U hebt het bij de reclame op de tv al kunnen zien. De jongens in de blauwe overall willen nu alle elektrische
apparaten hebben. Grote apparaten zoals afwasmachines, wasmachines, koelkasten en fornuizen worden al
enige tijd gerecycled. Deze apparaten komen via de winkeliers of via de inzameling van grof huisafval 'vanzelf
in het kringloopcircuit terecht. Uw kleine kapotte elektrische apparaten gaan zo makkelijk in de grijze contai-
ner. Maar ook bij die kleine apparaten wordt voor het recyclen betaald.

U betaalt tegenwoordig een 'verwijderings 'bijdrage bij het kopen van nieuwe elektrische apparaten.
De importeurs en fabrikanten betalen van dat geld de recycling van de apparaten. Zo is er voldoende geld om
alle oude apparaten op een goede manier te recyclen. Uw elektrische apparaten gaan naar speciale werkplaat-
sen. Hier worden alle apparaten helemaal uit elkaar gehaald. Zo kunnen onder meer aluminium koper en ij-
zer opnieuw gebruikt worden. De kunststof onderdelen worden versnipperd en vormen een goede grondstof
voor onder meer kleerhangers en wasknijpers. Er is een mooi informatie-boekje gemaakt over de recycling van
oude wasmachines, tv's en andere apparaten. U kunt dit boekje gratis krijgen in het gemeentehuis of door het
aan te vragen bij de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu; telefoon (0575)545 646 van 9.00-12.30 en 13.00- 16.00
uur.

Maak kans op een Gazelle stadshybridefiets of een walkman
Dus kijk in uw schuur, in uw kast en breng nu die kapotte elektrische apparaten weg naar ÈÈn van de vijf in-
zameladressen en maak kans op één van de 2 spiksplinternieuwe Gazelle stadshybride met 7 versnellingen.
Trekking op 30 november en 30 december. Voor kinderen van het basisonderwijs ligt er bovendien een kleur-
plaat klaar. Inkleuren en opsturen om kans te maken op een walkman. Ook de winnaars hiervan worden op 30
november en 30 december 'getrokken'.

Het gaat om alle apparaten
- waar een batterij of accu in zit of een stekker aan zit en
- die in een boodschappentas passen!!

U kunt de volgende kleine elektrische apparaten, die wel in een boodschappentas moeten passen, wél
inleveren:

Accu-opladers
(accu)boormachine
adapters
alarm met telefoonkiezer
alles-zaag
antenne, kamer-
aquariumpomp

Baardtrimmer
bandschuurmachine

barbecue (elektrische)
batterij-opladers
blender
blikopener
bodyformer/spiertrainer
boen/polijstapparaat
bordenwarmer
bovenfreesmachine
broodbakmachine
broodrooster

Camcorder
calculator
car-audio
cassettedeck
cd-speler/recorder
cirkelzaagmachine
citruspers

Decoupeerzaag
deken (elektrische)



discman
dompelaar
dompelpomp
draagbare radio
DVD-speler

Eierkoker
epileerapparaat
espressoapparaat
excenterschuurmachine

Flessenwarmer
fotocamera (digitale)
friteuse (leeg!)

Gezichtsmassage
gourmetset
grasschaar
grill

Haakse slijpmachine
haardroger
haarfhn
haarkrulborstel/tang
haarstyler
hittemelder
hoofdtelefoon

Infraroodlamp

Kamerantenne
kappersset
keukenmachine
keukenweegschaal
klok
klopboormachine
koffiemolen
koffiezetapparaat
kruimeldief

krulset

Ladyshave
luchtbevochtiger
luchtreiniger
luidspreker(set)
lijmpistool

Manicure/pedicuresets
massageapparaat
massagestaaf
mechanische rolveger
meet- en regelapparaten
mes (electrisch)
messenslijper
milkshaker
mixer
monddouche
multiventilator

Naaimachines
neustondeuse

Personenweegschaal
platenspeler

Raam- en muurventilator
radio
rookmelder
rijstkoker

Sapcentrifuge
scheerapparaat
schroevendraaier
(alles)snij machine
soldeerbout
speelgoed (electrisch-)
staafmixer
steengrill

stoom koker
stoomreiniger
straalkachel
strijkijzer

Tacker
tafelventilator
tandenborstel
telefoon
theeapparaat
toaster
tosti-apparaat
trafo
tuner
tv-antenneversterker

(Vlak)schuurmachine
ventilator
verfafbrander
verfspuit
videocamera
videorecorder
vleesmolen
voetenverwarmer
voetmassage
vijverpomp

Wafelijzer
walkman
warmhoudplaat
waterfïlter
waterkoker
wekkerradio

IJsmachine

Zaagmachine
zaklamp

Grote apparaten
niet inleveren, maar

- bij aankoop van een nieuw ap-
paraat inleveren bij uw winke
lier.

- gratis aan huis op laten halen
via de kringlooplijn; bel 0573 -
251390

Aircondition
audiorack; mini-, midiset
afwas- en droogautomaat
afzuigkap

Bandrecorder
behangafstomer
bladblazer
boiler
boorhamer
breimachine

Centraalstofzuiger
centrifuge
combiketel
combi-oven
computerapparatuur
cv-ketel

Fornuis

Geiser
geluidsapparatuur
gezichtsbruiner
gitaar, elektrische
grasmaaier
grastrimmer
grillbakoven (tafelmodel)

Hakselaar
heggenschaar
hogedrukreiniger

Kettingzaag
keyboard/synthesizer
koelbox (elektrische)
koelkast
kookplaat-4-pits(gas)

Luchtontvochtiger

Magnetron
miniwash

Orgel, elektrisch
Oven

Piano, digitale

Radiator, elektrische
Satellietontvanger
stofzuiger
soundmixer/mengpaneel

Tapijtreiniger
televisietoestel
tv-videocombinatie

Ventilatorkachel
verticuteermachine
vrieskist

Wasdroger
Wasmachine

Zonnebank
zonnehemel

Actie voor inwoners van Vorden

een
Gazelle stadshybride
met de actie (7ïersn*9en)

Kleine electrische
apparaten

Van 1 november tot 30 december 2000 kunt u

deze kleine electrische apparaten inleveren bij:

1. A&P

2. Super de Boer

3. Kadoshop Sueters

4. Welkoop

5. Barendsen

\ Bij deze
winkeliers
staan speciale
bokken voor
uw oude
apparaten.

Alle oude electrische
apparaten worden nu

gerecycled, ook de kleine.

UUS lever nu ook uw
versleten electrische ...

(accu)boormachine M

broodroostt

calculator M

haar föhn 11

kruimeldief M

scheerapparaa! II

strijkijzer m

...n.
Gooi ze nooit meer in

uw grijze container!

Voor elk ingeleverd apparaat krijgt u

deelnameformulier.
Er zijn twee Gazelle stadshybridc fietsen

te winnen: Ie trekking 30 november

2c trekking 30 december

ALLEEN apparaten 'die in een

boodschappentas passen'

Voor de actie krijgen alle huishoudens in heel

Vorden gratis een boodschappentasje in de
brievenbus.

Voor meer informatie bel

de Afval-Informatie-Lijn van

Berkel Milieu:

te l . 0575-545 646
bereikbaar van:

9.00-12.30 en 13.00-16.00 uur

berkel milieu™

ANBO en rechtspraak
Vrijdag 3 november staat de bij-
eenkomst voor leden en intro-
ducés in het Dorpscentrum geheel
in het teken van de rechtspraak.
Het afdelingsbestuur van de AN-
BO, de bond voor vijftigplussers,
heeft mr. B.G.P. Rogmans bereid
gevonden om zijn licht te laten
schijnen op de vele en indringen-
de gebeurtenissen die zich voltrek-

ken in de voor buitenstaanders
enigszins beklemmende sfeer van
het gerechtsgebouw.

Zijn voordracht: 'Een dag uit het
leven van een rechter . . .' schetst
een beeld van het werk van de
rechterlijke macht in het alge-
meen en dat van de strafrechter in
het bijzonder. Aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk zal de
heer Rogmans ingaan op veel voor-

komende vragen over de strafple
ging in ons land. De praktijk leert
dat door rechters uitgesproken
vonnissen betreffende ernstige tot
zeer ernstige vormen van misdaad
niet altijd in overeenstemming
zijn met het rechtsgevoel van de
fatsoenlijke burger.

De toehoorder krijgt op 3 novem-
ber ruimschoots de gelegenheid
om over dit soort kwesties met de

heer Rogmans van gedachten te
wisselen.
De heer Rogmans, thans woonach-
tig in Linde, was oud-rechter/
plaatsvervanger bij de rechtban-
ken van Haarlem en Amsterdam
en werkzaam in de strafsector.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

COUNTRY-LIVING
IN DE ACHTERHOEK
Elke zondag gaan we verplicht
wandelen, want de landschappe
lijk zo mooie weg waaraan we wo-
nen is dan één lange file van auto's
en motoren. Tijdens elk passerend
motorclubje moet je schreeuwen
om elkaar te kunnen verstaan.
Daarna hangt nog minutenlang
een dikke walm van uitlaatgassen
rond het huis. De motorrijders zijn
dan allang m het volgende dorp.
Verder houdt je de hele tijdje hart
vast omdat zowel auto's en moto-
ren groepen fietsers willen inha-
len en daarbij levensgevaarlijke
toeren uithalen.
Dan maar wandelen. Alles binnen
en buiten goed op slot, want er is
ook al twee keer ingebroken ter-
wijl er niet te halen is. En nu zeker
niet meer.
Bij terugkomst: kippenhok open;
één kip doodgebeten, twee hebben
zich doodgevlogen in de ren en
nog twee ander gewond en bijna
dood. Grote afdrukken van honde
poten overal. En overal veren. Gaas
kapot. En natuurlijk was het dood-
gebeten beestje net dat leuke kui-
kentje van dit voorjaar waar we al-
door met plezier naar keken en die
op je arm sprong om uitje hand te
eten. De eigenaresse van de hond
heeft wellicht niets gemerkt van
het voorval en is gewoon doorgelo-
pen. En als ze het wel heeft ge
merkt, is ze in ieder geval ook
doorgelopen.
En dan hadden we nog geluk dat
de schapen niet daar liepen, an-
ders hadden die het ook moeten
ontgelden.

Wie weet wie er op zondagmiddag
22 oktober omstreeks 14.00 uur
met een grote, jonge, roodbruine
hond door het bos van Den Bramel
in Vorden liepen te wandelen?
Overige kenmerken: twee vrouwen
met een aantal luidruchtige kin-
deren, de hond vloog overal dwars
doorheen en de eigenaresse
schreeuwde voortdurend tegen

het mormel, zonder resultaat.
Zoiets moet toch meer mensen
zijn opgevallen.
Voortaan dus maar thuisblijven,
oorbeschermers en gasmaskers op.

Leonieke Kruit, Vorden.

Woningcorporatie
De Stiepel houdt
PR-onderzoek
Waarschijnlijk hebben enkele Ie
zers al een enquête ontvangen van
Woningcorporatie De Stiepel. Het
betreft een onderzoek naar de vijf
belangrijkste voorlichtingsmate-
rialen (voor de huurders) van deze
organisatie.
De Stiepel wil graag een volledig
beeld verkrijgen over de mening
van huurders over haar PR en voor-
lichtingsbeleid. Op deze wijze pro-
beert zij zoveel mogelijk rekening
te houden met de wensen en be
hoef ten van haar klanten. Wan-
neer er vragen of opmerkingen
zijn ten aanzien van deze enquête,
kan contact opgenomen worden
met De Stiepel, telefoon 0314-
626126.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

EEN VREEMDE EEND IN DE
BIJT?
In Contact van 17 oktober las ik:
"Zaterdag 21 oktober: opening
bridgeboerderij 't Onstein. Dan
komt de top van bridgend Neder-
land bijeen om de officiële ope
ning mee te maken van bridge
boerderij 't Onstein in Vorden".
Waarom hier? Wel, dat is volgens
de hr. Melchers, om de bridgesport
in de Achterhoek naar een hoger
niveau te tillen. Een week later
weer een artikel over de bridge
boerderij: "'t Was beregezellig!"
Goh, denk ik dan, jammer dat wij,
actieve leden van twee bridgeclubs
in Vorden, daar niet bij konden
zijn. Wat is de zin van dit hele ver-
haal als de Vordenaren hier hele
maal niet bij betrokken worden?
Wat heeft Vorden er voor belang
bij? En hoe zit het dan met dat ni-
veau? 't Lijkt me juist erg leuk om
opgetild te worden, al ben ik dan
een 50 plusser!
Anne, Beatrixlaan 14, Vorden.



m Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 552928

VLAAI VAN DE WEEK:

Appel/kaneelvlaai f 10,00
tl'i ïfc m-lï ^-K Mi -̂K* " " * /•!•? /•!•? " t * " J\

Kaasknackers f 3,00
.'K .fc A', mfc & ïV.* l * "* * I " * I * * S " * i *

Appelcake f 5,50

Brood en banket van de ambachtelijke bakker,
die het zeK maakt.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Mmmmmmm,
moetje horen . . .

'Elke vrijdag koop knipavond van
10:00 tot 21:00 uur."

JIM HEERSINK
Haarmode

effe: 0575 - 55 12 15
zutphenseweg 21 vorden

« < ; s > j i l i: NWMRISaO

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM
CORDA
VORDEN DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Uitslag verloting

Slaatjesbon
Bittergamituur
Slaatjesbon
Bittergamituur
Slaatjesbon
Bittergamituur

663
136
311
914
146
562

wit
blauw
rose
rose
blauw
geel

Prijzen beschikbaar gesteld door "De Herberg".
Afhalen bij A. Hilferink, Insulindêlaan 76, t/m vrijdag 7 november.

Zutphen - Do«tinehem - Winterswijk
Intwnvt Di«nrt«n

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Eerstkomende Cursussen

Avondopleiding
start januari 2001
cursus Internet basis
voor particulieren

Dagopleidingen
Cursus HTML-basis
- vrijdag 17 november
- dinsdag 19 december
Cursus Internet zakelijk gebruik
- donderdag 7 december
Cursus Website-behe«r
- vrijdag 3 november
- vrijdag 15 december
Cursus HTML-pro
- vrijdag 24 november
- dinsdag 12 december
- donderdag 21 december

Meer info: www.prolink.nl

Prollnk punt Nederland b.v.
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

•• A
partner van A&M&
• i i m i* i» i.i • • n«

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

email: info@prolink.nl
Tel: 05 75-441344

NOOT
Bij talloze kinderen in Nederland komt

Sinterklaas nooit op bezoek. Dit zijn

kinderen in de jeugdhulpverlening,
waar vaak geen geld

is voor extraatjes.

Kinderhulp helpt

de Sint 'n handje.

Helpt u mee? Met

slechts ƒ25,-

bezorgt u

een kind al 'n
heerlijk avondje!

Help de Sint
'n handje.»
giro 404040

Deventer

U/
Brinkpoortstraat 32. 74! l HS Deventer,

Tel.: 0570- 6II 899
Internet: www.kinderhulp.nl
e-mail: info@kinderhulp.nl

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
VORDEN

Bedankt haar
leden, donateurs
en de inwoners
van de gemeente
Vorden voor de
goede verloop en
verkoop van de
slaatjesactie.

Heeft u al van ónze
repen gesnoept?

varkensreepjes
(diverse smaken), 100 gr.

129
Ajam Pangang,
300 gr.

shoarmapakket,
500 gr. vlees, 5 broodjes, Q Q 5 f Het du chef,

^^F ^̂ ^̂ ^̂  1f\f\ r*r750 gr. saus

katenspek,
100 gr. l 79

700 gr.

filet capre,
(varkensfilet, roomkaas,, . . ^m 0^4^ l VOI/\C7 IJ l IIC-, . ,

Zigeunersalade, QQ kappertjes, Italiaanse krui- 9 3 C
0 ar. l W"^ Jon rxii\A,oh*m\ 1HH nr éfc J •+100 gr.

Ardenner ham,
100 gr.

den, rauwe ham), 100 gr.

4 roomschijven +
4 speklappen

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

ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt
ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!

HOLLANDSE NIEUWE altlid VERS VAN 'T MES
Tevens iedere week in de aanbieding:

Gezinszak kibbeling

a 500 gram T l^Jp" + GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag van 9.30 tot 17.00 uur op 't marktplein
Vishandel van de Groep zal er dan voor U zijn!

vishandel
M & F.VAN DE GROEP

spakenburg
tel.-fax (033)29866 l O

mobiel (06) 221 58903

mit

UITNODIGING
voor de najaarsbijeenkomst van de
werkgroep Tuinkeuring Vorden op

maandag 6 november
in zaal 't Stampertje van het Dorpscentrum.

Aanvang 19.45 uur.

Programma:
• Informatie over biologisch tuinieren
i.s.m. Ecostijle en Welkoop Vorden.

• Pauze met verloting.
• Bekendmaking van de prijswinnaars.

Toegang gratis.
Iedereen is van harte welkom!

OPRUIMING
Panty's

Ny lonkousen
Kniekousjes en
Kousevoetjes

3 halen Z betalen
Zolang de voorraad strekt.

^^Irfïterl2Ur"dVlS*Ur R^sstraatweg 39
£êl&t&i*3G Warnsveld

t̂o«MfcMM«MMV Tel. (0575) 52 61 32



'7 van de week'

3.'99

99

ROBIJN INTENSIEF 3 HALEN 2 BETALEN
navul £TO97 90
2 kg WW«

4.'99

YOGHURT
MONAVOLFRUIT
pak 0,5 liter

3 HALEN 2 BETALEN

7.47 4.98

EXCLUSIEF BIJ AH:

FUJITSU SIEMENS MULTI MEGA PC
1000 Megaherz^ ^*^^*/>nO AAAOO
nu v»999« + 750 Airmiles

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 -17.00 uur

Spaar nu voor exclusief

Wedgwood porselein!

Ook dat is Albert Heijn
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

Er is
werk
aan de
winkel

Teunissen mode zoekt op korte termijn een

parttime
verkoop-
medewerkster
minimaal 12 uur per week.

Heb jij zin om te komen werken in een fijne
omgeving met goede collega's, ben je
modebewust en durf je verantwoordelijkheid
te nemen, dan hebben wij wellicht een pas-
sende baan voor je.
Wil je reageren? Schrijf je sollicitatie met c.v.
en pasfoto naar Teunissen Mode,
Dorpsstraat 22, 7261 AXRuurlo.
Voor informatie kun je bellen met
Rob Teunissen.

TEUNISSEN
M O D E

i

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

Tilt
Openingsweekend

IrTsh Pub

THE TEMPLE BAR

en vele verrassingen

Jody Bernall
J &Aloha Show Band& Alpha Show Band

JenRog
ClubSilver

(liet DJ Greatskl (KUbheadsl.Djlanineiz&DJ Oliver

Go to the Max
Big Nick

Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.0O uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

iedere
info l ij r»:

oort» oh» o c* d

z a t e r d a g 4 n o v e m b e r

InstapSysteem
Pentium 533 (A), 64 MB, max 64 MB

\ | AGR 10,2 Gb harddisk,
netwerkkaart, 56k V.90 modem

44x cd-rom, 3D sound, ATX-tower,
15 inch digitale monitor

f 1975,-

Top systeem
Pentium 633 (A), 64 MB,

TNT2 32 MB Riva Dragon, 20,2 Gb harddisk,
48x pd-rom, ATX-tower, scrollwheel muis,

multimedia toetsenbord,
15 inch digitale monitor

f 2385,-

BasisSysteem
Pentium 633 (A), 64 MB, TNT2

32 MB, 10,2 harddisk,
48x cd-rom, PCI sound,

ATX-tower, scrollwheel muis,
15 inch digitale monitor

f 2245,-

GamersSysteem
Athlon 700 MHz, 64 MB, 32 MB Geforce

256 AGP, 20,2 Gb harddisk,
48x cd-rom, ATX-tower,

scrollwheel muis, multimedia
toetsenbord, 15 inch digitale monitor

f 2845,-
Heeft u interesse in één van onze computers of wilt u weten welk

systeem het beste bij u past, bel ons gerust.

www.compusystem.nl

Mogelijke opties: 17" monitor f f50,- • cd -brander

elke za. 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960



:. , •; . . : : . :-, v. v. ,

archp^<tengr0ép: |lderlanci houdt

wij r|i||gen u uit of|| te komen kijken
op iljdag 10 november 2000 van

17.00 - 19.00 uur
humrr*e|oseweg 1p |n|fi)21 ae zelhem

VOOR ALLE
STANDEN

Ontbijten, lezen, slapen, u brengt vaak meer tijd in bed door dan u denkt.
Om uitgerust wakker te worden vraagt uw lichaam om optimale ondersteuning.
Een verstelbare bedbodem, elektrisch of handmatig, zorgt ervoor dat u altijd

volledig kunt ontspannen. Auping en Hülsta zijn twee van de topmerken
die u bij Morgana Slaapkamers vindt. Onze adviseurs kunnen u uitgebreid

voorlichten over de mogelijkheden voor uw nachtrust,

aupmg
De Auping Royai is een uiterst luxueuze spiraalbodem die verstelbaar is

op maar lielst vier punten! Dat betekent relaxed slapen, maar ook op uw gemak
lezen of ontbijten. De Auping Royal is handmatig of elektrisch te verstellen.

hülsta 5!
Met een Hülsta lattenbodem wordt slapen nog ontspannender. Met één druk

op de knop verandert u de stand van de bodem, De hoge kwaliteit van de Hülsta
bodem wordt nog eens onderstreept door een garantieperiode van 12 jaar.

orgaria
^- slaapkamers

Woonboulevard Doetinchem - Industrieterrein Wijnbergen
Telefoon (0314) 392 058. www.morgana.com

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

genieten met je ogen dicht

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

jehoorterstew
meer van l

SPOORSTRAAT 28
(0573) 45 20 00 RUURI.O
OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30u. di. t/m vrij. 8.30-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.OOu. zat. 9.00-13.00u. tussen de middag eten we even.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOflDEN - TEL (0675) 651010 - FAX IOS7B) 561086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
EMAIL: INF00WEEVERS.NL - ISDN (0676) 666678

* * * * * * * * * 4 * *

Kom onze monstercollectie
bekijken

en maak een keuze uit de vele
mogelijkheden!

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3november 4november
08.00 - 21.00 uur

o.a. dealer van

• Tulikivi

• Jotul

08.30 -16.00 uur

Gijsen schouwen

BARGNDSeiM
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59 / 55 12 61



Ouderwetse
SOEPKIP

5,25
KALKOENDIJEN

7,25

BORRELHAPJES
4,50 2 küo 8,25

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in: Wijhe, Schalkhaar, Lochem,
Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Ruleta
MANDARIJNEN zoet zonder pit

GO voor y,yu

verse DADELS
doos a 800 gram O,

Hawaï Mix
met of zonder zout Q

250 gram O,

VIJGEN oogst 2000 zachte CARAMEL
250 gram 2,50 A Cfl van Lonka O Q
500 gram 4,DU 4 smaken 250 gram £,£

Wesselink
Noten - Zuidvruchten - Zoetwaren

Ie soort
BANANEN
kilo Ii9o

roomwitte
CHAMPIGNONS
kiio 3,98

puikbeste
BILDTSTAR
10 k»» 4,00.

klasse l - hard
ELSTAR
5 küo 5,00

wegens succes
RODE GOUDREINETTEN

8.00per kist a 12 kilo

P.S. Voor iedere klant
bij besteding boven f 10,00
een pond zuurkool GRATIS

(vers uit vat)

Fruithandel F. Huusken en Zn.

"7 MAGERE RUNDERLAPPEN
1 k g 11,95

marktwarme

vee aanbiedingenmet

AART BAKKER

SPEKLAPPEN
1 kg 7,95

VARKENSROLLADE
heerlijk gekruid 1 kg 7,95

VERSE, DROGE of ROOKWORST
per stuk 3,50 3 voor 10,00

extra aanbieding voor op de boterham

BOERENBEENHAM
150 gram 2,95

Weekpakket
vleeswaren

100 gr ambachtelijke ACHTERHAM 2,95

100 gr GEVULDE ROLLADE 2,95 samen 7,3O - ft_

100 gr BOTERHAMWORST 1.90 NU VOOR 4,95

Elke week op de markt in Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF



20 ROZEN 9,95 * 2 BOS BLOEMEN, naar keuze 11,00
O 2 CYCLAMEN 10,00

$ 3 VOSSEBESSEN 19,99
25 NARCISSENBOLLEN 7,95

Bloemen en planten

MEISJESNACHTHEMDEN
met lange mouwen, div. soorten, vanaf

KINDERBADSTOFPYJAMA'S
vanaf

DAMESSLIPS
in elastisch katoen ^ ^ ^^

per stuk 4,95 3 stuks l If WW

STERKEN
nacht- en ondermode

ledere week op de markt
vrijdag - Vorden zaterdag - Zutphen

Teddy Bodywarmers

Herman Schepers
mode

NDA V O R D E N
Alleen <
vrijdag

06.00-14.CK

NOVEMBER
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer in-
formatie bij de SWOV, Nieuw-
stad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

l Welfare Bazar Wehme
l ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
1 BZR Bridgeclub Dorpscentrum
l, 2 en 3 Concours RAW
2 Bejaardenkring Dorpscentrum
2 Volksdansen de Wikke
3 ANBO mw. B.G.P. Rogmans in 't

Stampertje
6 Bridgeclub Vorden Dorpscen-

trum
7 HVG Vorden dorp Toerustings-

dag Varsseveld
8 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-

centrum
8 ANBO klootschieten bij 't olde

Lettink
9 Volksdansen de Wikke

11 Jubileumconcert sporthal de
Lankhorst

13 Bridgeclub Vorden Dorpscen-
trum

14 KBO Soosmiddag

15 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-
centrum

15 Welfare Handwerkmiddag
Wehme

15 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

15 NBvP vrouwen van Nu, mevr.
BrokkeMulder

16 Volksdansen de Wikke
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Klein Axen, Ed Nissink poly-

energetisch therapeut
20 Bridgeclub Vorden Dorpscen-

trum
22 BZR Bridgeclub Vorden Dorps-

centrum
22 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
23 PCOB afd. Vorden, Nel Ben-

schop "geloven is geluk"
23 Volksdansen de Wikke
25 Toneel Krato Pannenkoeken

Kranenburg
27 Bridgeclub Vorden Dorpscen-

trum
28 Passage 'zorgen voor jezelf,

mevr. T. Tolkamp
28 KBO Soosmiddag
29 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
29 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden Bridgeclub Dorps-

centrum
30 HVG dorp St. Nicolaasavond
30 Volksdansen de Wikke

Veel belangstelling Vordense Weekmarkt
Het winkelende publiek weet de Vordense Weekmarkt volop te waarderen. Op vrijdag-
morgen brengen velen een bezoekje en profiteren van de vele aanbiedingen. Ook de
marktkooplieden proberen de klanten voor hun waar te winnen.

Zo beschikt de fa. Wesselink sinds kort over een spiksplinternieuwe verkoopwagen,
waarin ze hun noten, zuidvruchten en zoetwaren aan de man brengen.
(Zie ook de advertentie).



Winterseizoen Theater Linde Dorkas houdt voedselactie
voor Oost-Europa

Met twee concerten van for-
maat luidt Theater Onder de
Molen het jaar 2000 uit! Een ver-
rijkt Gipsy Swing Quartet Coco
Briaval bijt op zaterdagavond
11 november het spits af en op
zondagmiddag 26 november
zal Euphonia Novelty Orchestra
het publiek meenemen naar de
jazz van de jaren twintig.

Coco Briaval en Euphonia Novelty
Orchestra zijn geen onbekenden
meer in het Lindese theater. De af-
gelopen jaren traden ze al enkele
keren op. Het motto van het win-
terseizoen van Theater Onder de
Molen is dan ook 'Wegens succes
geprolongeerd'. Het kwartet Coco
Briaval is een gipsy swing orkest -
stijl Django Reinhardt - in de bes-
te tradities van de Hotclub de Fran-

ce. Het orkest bestaat uit de broers
Coco en René (beiden solo- en rit-
megitaar), Gilbert (drums) en zoon
Zézé (saxofoon). Coco Briaval
maakte vele tournees door binnen-
en buitenland, onlangs in Atlanta
(USA). Naast talrijke cassettes en di-
verse platen heeft het orkest in-
middels drie cd's opgenomen.

Het optreden in Theater Onder de
Molen is het slotconcert van de Eu-
ropese toernee die het versterkt or-
kest maakt met zanger Boris To-
mas, de fameuze contrabassist
Guitou Finckelstein en de Corsi-
caanse gitarist Jerome Ciosi.

Zondag 26 november is het de
beurt aan Euphonia Novelty Or-
chestra. Dit orkest werd eind jaren
zeventig opgericht en speelt jazz-

muziek uit het begin van de vorige
eeuw. Alle nummers worden ge
speeld in originele versie, com-
pleet met alle muzikale delen en
overgangen. Euphonia Novelty Or-
chestra bestaat uit elf man en
neemt gekleed in smoking het pu-
bliek mee naar de jaren twintig.
Naast een groot aantal novelty-
songs uit die tijd zijn vele bekende
en onbekende - maar muzikaal
aparte - nummers opgenomen in
het repertoire. Een middag met
een prachtig orkest en muzikale
herinneringen.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten voor beide voorstel-
lingen zijn van tevoren telefonisch
te bestellen via 0575-556987. Zie
ook advertentie.

Een warm plekje,
waar je ook bent
De nachten langer en de dagen
korter, dat betekent dat wij het
in huis aangenaam en extra ge-
zellig maken. Dat kan vooral
door met een open haard op ka-
chel een sfeerplek te creeëren.

Maar in de moderne woning kan
en mag men niet zomaar een ka-
chel of open haard plaatsen. Ge-
lukkig is er nu de mogelijkheid
om overal die gezellige sfeer met
een kachel terug te brengen.
Er zijn kachels van Zibro Kamin
die zonder afvoer vrijwel overal
zijn neer te zetten. Ze branden op
de speciale zuivere brandstof Zibro
Plus en stralen een geweldige
warmte uit en hebben een rende-
mentvan bijna 100%. De tweetraps
verbrander (een echte turbo) zet al-
le energie in warmte om. Het
brandstofverbruik van deze ka-
chels is zo laag dat bijvoorbeeld
een kamer van 15 m2 tot 40 m2

voor slechts 27 tot 65 cent per uur
wordt verwarmd.
Door plaatselijk te verwarmen kan

de centrale verwarming in voor-
en naseizoen uitblijven waardoor
energie wordt bespaard. Uiteraard
is de kachel ook te gebruiken in
ruimten waar men tijdelijk warm-
te wenst. Of in de winter als bij ver-
warming in serres, garages,
(bij)keukens, stacaravans, studeer-
kamers, etc.
Kachels hebben naast brandstof
zuurstof nodig voor een goede ver-
branding. Normale ventilaties is
bij deze kachel voldoende. Alle ka-
chels van Zibro Kamin hebben bo-
vendien een elektronische beveili-
ging waardoor de kachel uitgaat
als er te weinig wordt geventi-
leerd.
Deze en ander pluspunten hebben
geleid tot diverse officiële keur-
merken op de kachel. Zo heeft de
Zibro Kamin-kachel het GS keur-
merk uit Duitsland, het NF keur-
merk uit Frankrijk en het 'goed-
merk' uit Nederland.
Voor Vorden en omgeving zijn de-
ze kachels te zien en de warmte te
voelen bij Fixet Barendsen.

Feestelijke presentatie
nieuwe sponsor
Volleybalvereniging Pelgrum
Makelaars/DASH draait als van-
ouds op volle toeren en dat mag
iedereen weten.

Daarom houdt de vereniging aan-
staande zaterdag 4 november een
feestelijke middag voor alle adver-
teerders, sponsors, DASH-leden,
donateurs, vrijwilligers en overige
belangstellenden die zich verbon-
den voelen met Pelgrum Make

laars/DASH. Hoogtepunten op de
ze middag in sporthal 't Jebbink
worden de officiële presentatie
van de nieuwe stersponsor Pel-
grum Makelaars en de thuiswed-
strijd van Dames l tegen Longa 2.

et team uit Lichtenvoorde voert
momenteel de ranglijst aan in de
competitie van de promotieklasse
terwijl de jonge Vordense meiden
ook goed bovenin meedraaien.

Galerie
Agnes Raben
Vanaf 5 november tot en met 14 ja-
nuari exposeren de volgende drie
kunstenaars bij galerie Agnes Ra-
ben. Eigenlijk zijn het drie ten-
toonstellingen, van elke kunste-
naar wordt een respectabel aantal
werken getoond.
Helen Sieger exposeert een 25 tal
gouaches en werken in gemengde
techniek. Aimee Rhemrev en Joke
Gallmann exposeren zo'n 75 sie-
raden elk. Zij laten een overzicht
van hun werk zien gemaakt tus-
sen 1962 en heden.
Op zondagmiddag 5 november
worden de tentoonstellingen geo-
pend door oud edelsmid Nicolaas
van Beek.

Grote Franse actie
bij de echte groen-
teman
Dit najaar is het groot feest n veel
dorpen en steden in Nederland. De
echte groenteman is namelijk de
eerste drie weken helemaal in de
Franse sfeer. Of het nu gaat over de
uitstraling van de winkel, of de
speciale recepten voor rauwkost
en salades, alles staat in het teken
van het land Frankrijk.
Als extraatje verloot de echte
groenteman per winkel ook nog
een driedaagse busreis voor 2 per-
sonen naar Parijs, geheel verzorgd
met hotelovernachting, ontbijt,
excursies en Nederlandstalige reis-
leiding.
ledere klant van de echte groente-
man Fam. J. Huitink kan meedoen
om een plaatsje in de bus te be
machtigen. Kom gerust een kijkje
nemen in de winkel in de Franse
sfeer, proef de specialiteiten en
profiteer van de aanbiedingen.
En misschien zit u ook wel in de
bus!!!

Van 5 t/m 12 november a.s. staat
Nederland in het teken van de
vijfde Nationale Voedselactie.
De hulporganisatie Dorkas
Hulp Nederland houdt in ruim
350 gemeenten voedselinzame
lingen.

Het streven is 40.000 pakketten sa-
men te stellen. Honderden vrijwil-
ligers in heel Nederland zijn op dit
moment druk bezig met het orga-
niseren van voedselacties in super-
markten, kerken en in scholen. In
Vorden wordt op vrijdag 10 no-
vember a.s. een voedselinzameling
gehouden in Super De Boer Gro-
tenhuys aan de Dorpsstraat 18. Het
ingezamelde voedsel is bestemd
voor de allerarmsten in diverse
Oost-Europese landen, zoals: Alba-
nil, Roemenië, Rusland, Bosnië en
de Oekraïne. Met name bejaarden
en alleenstaanden hebben het
daar moeilijk. Ze kunnen nauwe-
lijks rondkomen van het inkomen
dat ze ontvangen. Sommige men-
sen hebben een tekort aan goede

voeding of hebben zelfs dagenlang
helemaal niets te eten. Door het
uitdelen van voedselpakketten, in
samenwerking met plaatselijke
kerken, wil Dorkas deze mensen
helpen. In 1996 zijn er in totaal
22.148 pakketten verstuurd, in
1997 was dat aantal 28.224 en in
1999 zijn er 50.023 voedselpakket-
ten ingezameld. Vorig jaar werden
ruim 40.000 mensen blij gemaakt
met een voedselpakket uit Neder-
land.
Een pakket bestaat uit thee, sui-
ker, bloem, rijst, macaroni, groen-
te, droge bruine en witte bonen,
cacao, soep, tandpasta, tandenbor-
stel en zonnebloemolie. Giften
voor de distributiekosten zijn van
harte welkom en kunnen worden
overgemaakt op giro 2018 van
Dorkas Hulp Nederland, o.v.v. Na-
tionale Voedselactie.

Voor meer informatie omtrent de
plaatselijke actie kan men contact
opnemen met A. Snijders, telefoon
0575-551026.

Vuurwapens:
een onaanvaard-
baar risico
Het bezit van illegale vuurwapens
neemt toe. Met alle risico;s van
dien. Onbedoelde ongelukken. Es-
calatie van geweld. Wapens die in
verkeerde handen komen. Kort-
om: de samenleving wordt onveili-
ger. Op straat, in het uitgaansle-
ven, maar ook gewoon in huis.
Nederland moet veiliger worden.
Daarom gaan justitie en politie il-
legaal vuurwapenbezit en de han-
del erin hard aanpakken. Wie be-
trapt wordt op het bezit van een il-
legaal vuurwapen of erin handelt,
riskeert een forse gevangenisstraf.

Bent u in bet bezit is van een vuur-
wapen zonder dat daar een ver-
gunning voor is afgegeven? Dan is
het nu tijd om het in te leveren.
Want van l tot en met 12 novem-
ber 2000 kunt u zonder sancties
uw wapen inleveren op het poli-
tiebureau.

Omdat de vuurwapens worden on-
derzocht op betrokkenheid bij een
schietincident, kunnen ze niet
anoniem worden ingeleverd. Bij
het inleveren worden uw per-
soonsgegevens genoteerd. Als
blijkt dat uw vuurwapen niet bij

een incident betrokken was, wor-
den uw gegevens vóór 31 decem-
ber 2000 vernietigd.
De inleveractie is primair gericht
op vuurwapens. Maar er zijn na-
tuurlijk veel meer soorten wapens
zoals messen, zwaarden of hand-
granaten, en daarnaast alles wat
niet als wapen bedoeld is, maar
wel zo gebruikt kan worden (bij-
voorbeeld een honkbalknuppel,
alarmpistool of gaspistool). Daar-
om kunt u dit soort wapens tij-
dens deze actie ook inleveren. Dit
kun u wel anoniem doen.

Wilt u meer informatie over de in-
leveractie, surf dan naar www.
vuurwapensweg.nl, bel de postbus
51 infolijn 0800-8051 (gratis) of ga
naar het politiebureau bij u in de
buurt.

Leerzame PCOB-middag
over antiek
Tijdens de PCOB-ledenmiddag
op 26 oktober jl. hield de heer
W.F. Visee uit Varsseveld een ge
degen toelichting op antiek en
andere waardevolle spullen.
Hiervoor bestond een grote be-
langstelling.

De leden hadden goed gevolg ge
geven aan de oproep om antieke
spullen mee te nemen. De heer Vi-
see probeerde zo goed mogelijk de
tijd van herkomst vast te stellen en
bepaalde aan de hand daarvan zo
goed mogelijk de waarde. Dit gaf
soms aanleiding tot hilariteit:
spullen waarvan men dacht dat ze
veel waard waren, bleken minder
waard te zijn en omgekeerd.

Er was een grote verzameling aar-
dewerk (keramiek) meegebracht.
Bekend zijn vooral de produkten
van de Regoutfabrieken. De afbeel-
dingen worden transfers ge-
noemd, deze zijn er opgeplakt.

Ook het porcelein was goed verte
genwoordigd. De prijzen varieer-
den van ƒ 150,- tot ƒ 400,-. Er was

een porceleinen theepotje van het
Chinese Imari dat op ƒ 750,- werd
gewaardeerd.

Daarnaast waren er zilveren, tin-
nen en koperen voorwerpen. Hier-
van werd de achtergrond toege
licht, de herkomst en de waarde.
Op alle produkten werd een des-
kundige toelichting gegeven.
De heer Visee, die een meer dan
40-jarige ervaring als antiquair
heeft, gaf een gedegen uitieg. Hij
had dan ook een dankbaar gehoor.

Voorzitter mevrouw C. van Reeu-
wijk was de tolk van de aanwezi-
gen die de deskundige inleider
hartelijk bedankte. Zij nodigde de
aanwezigen uit voor een volgende
vergadering op 23 november aan-
staande. Dan zal de bekende dich-
teres mevrouw Nel Benschop ko-
men en haar gedichten voordra-
gen. Tevens zal aandacht worden
geschonken aan het 40-jarig be
staan van de PCOB.

Belangstellenden zijn van harte
welkom.



Het plantseizoen
is weer begonnen

Buxus voor haag, bol en piramide
Coniferen voor haag en solitair
Diverse soorten heesters in container
Winter- en zomerbloeiende heide in pot
Speciale aanbieding rhododendrons en
haagconiferen 140/160 cm hoog

Iets te vieren? Geef een cadeaubon van ons bedrijf!

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

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

In verband met onze verhuizing geven wij op onze

werk- en
vrijetijdskleding,
schoenen, klompen
en laarzen 10%k.rtin9m.u.v. nog lopende aanbiedingen.

Deze actie begint woensdag 1 november
en duurt tot en met zaterdag 11 november.

Kom vrijblijvend even binnen en bekijk ons uitgebreide assortiment.
De koffie is klaar.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-462139
www.goossensatomica.nl
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HORSTMAN

' HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL (0675) 651010 - FAX (0676) 551088
NIEUWST AD 30, 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
E-MAIL: INFO0WEEVERS.NL - ISDN (0578] 666678

Kom onze monstercollectie

bekijken

en maak een keuze uit de vele

mogelijkheden!
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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 nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

>, Zand, grind, tuingrond
.*, Grondwerk
,*. Containers
A Bestratingen
*, Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Aan inwoners en
gasten van Vorden

De VW Vorden heeft de Service aan
haar kfanten kunnen uitbreiden met de
verkoop van strippenkaarten en van

abonnementen voor stads- en
streekvervoer.

Tot ziens dus fn ons kantoor
Kerkstraat i ïn Vorden.

FRANSE APPL1.£N
:de2ëweek; f-üp of Gronny

BROGGÖll

-
BOONTES 298

yoi oto chef?? ho ha

FRANSE APPELSALADE
200 291
everv bcikkéh met heerlijke f ranse krukten!

PROVENCAALSE KRIELTJESOQO
SOOgrarrT f. f O

maak maar iets heeeel lekkers!

VERS GESNEDEN PREI 198

Lavallee ^^LQMlISiiMl

BLAUWE DRUIVEN 298
VI VELA
FRANCE

iAM, J. HUmNK
Burg. Galleestraat 3

Vorden
Telefoon 0575-551617

Aanbiedingen week 44

Buiten

Keuze
meet

80

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voering-

stoffen • DMC-garen

• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132



Herfst in
Zware aardegeuren, de eerste nachtvorst, rijp en dauw, felle regen-

vlagen, maar bovenal blad. Blad in de meest fantastische kleuren: de

natuur laat nog één keer haar ongekende schoonheid zien voor ze
haar kleding afwerpt en in winterslaap gaat. Het lage licht schijnt

schitterend door de tuin en laat alles wat kleur heeft extra vlammen.
De planten die nog bloeien hebben sterke, volle tinten. Veel mensen
vinden de herfst het mooiste seizoen en daar valt veel voor te zeg-
gen. In ieder geval is het ook een ideale tijd om van alles in de tuin
te doen, te planten, te veranderen en te verbeteren. Zodat u vol-
gend jaar nog meer van uw tuin kunt genieten. Bouw die pergola,

zet dat tuinhuisje waar u dat altijd al wilde hebben, maak een extra
zitplek in het heerlijkste hoekje van uw tuin, haal die planten die u

zo mooi vindt, zorg nu voor winterkleur in schalen en bakken. De

herfst saai? Absoluut niet!

Een huisje erbij
Een heerlijk bezit, zo'n extra tuinhuisje.
Handig als berging, werkruimte of zelfs
logeerruimte. Ze zijn er in allerlei stijlen en
maten, voor zelfbouw of om 'te laten doen',
met of zonder overdekt terras en als 'hoek-
huisje' met een afgeschuinde voorkant.
Huisjes en bergingen van het laatste type
kunnen ideaal in een hoek van de tuin wor-
den geplaatst. Tuinhuisjes worden meestal
van hout gemaakt. Er zijn twee constructie-
methoden: uit' schotten samengesteld of
plank na plank als blokhut opgebouwd.

De laatste herkent u aan de op de hoeken
uitstekende plankeinden. De blokhutcon-
structie is meestal wat duurder.

Prieeltjes en tuinkasten
Een romantisch prieeltje heeft vaak geheel of
gedeeltelijk open wanden, maar het kan ook
een open smeedijzeren constructie zijn.
Tuinkasten zijn eigenlijk kleine tuinhuisjes
waar u van alles in kunt opbergen. Ze wor-
den van hout, kunststof of metaal gemaakt
en zijn reuze praktisch. Ze zijn ook in allerlei
uitvoeringen als bouwpakket te koop.

Met potten en bakken
Een terras of balkon is pas af als de aankle-
ding klopt. Maak meer sfeer met bloemen
en planten in potten en bakken. Zoek het in
groepen. Zet er een aantal bij elkaar, dat
staat veel leuker en u kunt heerlijk combine-
ren wat u mooi vindt. Ook in de herfst kunt
u voor kleur op het terras zorgen en zelfs in
de winter zijn prachtige, kleurrijke bakken
geen probleem. Zet er leuke kleine coniferen
in, winterbloeiende heide (Erica carnea).
Skimmia (met rode bessen), Viburnum tinus
(bloeit laat in de winter) en bijvoorbeeld
bontbladige klimop. Er is keuze te over.
Controleer of de afwateringsgaten in de bak-
ken goed open zijn. Zet schalen en bakken
op een gladde, gesloten ondergrond op een
paar klosjes, dan kan overtollig water zeker
weg. Haal regelmatig ingewaaid blad tussen
de groenblijvers uit, anders kunnen die daar-
onder gaan rotten. En wat de potten, scha-
len en bakken betreft: er is zoveel moois te
koop dat een opsomming hier geen enkele
zin heeft. Dat moet u zelf gaan zien en
kopen wat u mooi vindt: fleurig Mexicaans
of stemmig Japans, zuidelijke aardetinten
doen het altijd, maar trendy gemêleerd grijs
is ook erg mooi. Eén tip: koop alleen materi-
aal dat de winter moeiteloos zal overleven.
Uw leverancier kan u dat precies vertellen.

Beelden en andere decoratie
in de tuin
Behalve met planten in potten, kunt u de
tuin ook opfleuren met een mooi beeld op
een strategische plek, een zonnewijzer, of
een van de vele andere decoratieve produc-
ten die er op de markt zijn. Veel beelden en

tuinornamenten worden alleen maar mooier
als ze mogen verweren, bemossen of ver-
roesten. Geef die daarom nu al een plekje in
de tuin, dan zien ze er volgend jaar niet zo
nieuw meer uit en krijgt u de sfeer die u wilt.

Opruimen in de tuin
Wat te wild geworden is, kunt u nu snoeien
en afgestorven materiaal kan worden weg-
gehaald. Zorg dat groenblijvende planten
(ook het gazon) niet door blad worden afge-
dekt. Een tuinblazer is daarvoor ideaal. Haal
het blad bij elkaar en laat het lekker com-
posteren in zo'n handige compostcontainer
(heeft u vast wel een plekje voor). Takken
kunt u met een elektrische hakselaar ver-
snipperen. Met een waterdichte vijverhand-
schoen en speciale grijpers aan een lange
steel, kunt u ook het blad en andere rommel
uit de vijver halen. Dat voorkomt rotting.
Zorg dat afstervende vaste planten de
groenblijvende soorten niet bedekken. Haal
in dat geval het dode plantenmateriaal weg
en breng een laag potgrond rond de kaalge-
knipte planten aan. Dat geeft ook prima
winterbescherming voor de wortels. Kijk ten
slotte uw tuingereedschappen na, maak ze
schoon en vet ze in voor u ze opbergt. Dan
is zo'n extra tuinkast of blokhut als werk-
schuurtje ideaal!

Herfstvitaminen
Mest moet u in principe geven als de plan-
ten erom vragen. Dat is tijdens de groei. Om
te zorgen dat planten kunnen 'afrijpen' en
stevig de winter ingaan, wordt het gewone
'bijvoeren' met kunstmest en andere mest-
stoffen daarom in augustus gestopt. Maar er
zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld speciale
herfstbemesting voor het gazon. Daar zit
vooral fosfor in dat de wortelgroei - die 's
winters op een laag pitje gewoon doorgaat
- stimuleert en absoluut geen stikstof bevat
dat de bladgroei bevordert. Ook uw rozen
moet u in de periode november-maart een
flinke dosis organische mest geven -
gedroogde koemest is een prima vervanger
van de vroegere ruige stalmest. Ook bomen
en heesters die u in het najaar nieuw plant,
moeten een goede basisbemesting krijgen.
Geef ze een flinke portie bemeste potgrond
mee in het plantgat. Gronden met een lage
pH (zuurgraad) kunnen worden bekalkt.
Begin daar al in januari mee en zoek eerst uit
welke planten (Rhododendron's, heidesoor-
ten enz.) een hekel aan kalk hebben. Strooi
daar dan niet. Kalk verbetert met name de
structuur van kleigrond.

TUINTIP VAN
EEN LEZER

Dat kale betonbakken prachtig beal-
gen en bemossen door er yoghurt of
karnemelk op te smeren, weet u vast
wel. Op gladde kunststofbakken lukte
mij dat eerst minder makkelijk, maar
daar heb ik wat op gevonden. Smeer
de bakken in met lijm, daarop wat
zandige tuinaarde uitstrooien en ver-
volgens karnemelk erop. Het werkt
geweldig!

TUINWEB.NL
Wie van tuinieren houdt, wil er
natuurlijk alles over weten én op de
hoogte blijven van de nieuwste tips,
ideeën, producten en mogelijkheden.
Dat is nu heel gemakkelijk. Ontdek de
wereld van de tuin ook via Internet.
Tuinweb.nl is een geweldige bron
van tuininspiratie.

PLANTEN IN DE HERFST
Kleurenfeest met 'wilde wingerd'
Fantastische klimplanten zijn het, die wilde
wingerds (Parthenocissus). Ze kunnen op den
duur een heel huis gemakkelijk bedekken,
want ze klimmen probleemloos tot zo'n 15 m
hoogte. In lente en zomer hebben de meeste
vormen groen blad, de bloei in mei-juni is
onopvallend, maar in de herfst begint een
grandioos kleurenfeest. Dan krijgt het blad
allerlei tinten oranje, rood en paars voor het
afvalt. Een groot voordeel is dat de muren
.waar de planten tegen groeien, 's zomers
heerlijk koel blijven achter dat bladerdek. De
planten zijn probleemloos te snoeien en
groeien heel gemakkelijk weer uit. Goede
muren worden door de hechtworteltjes abso-
luut niet aangetast, maar als er gaten in zitten
kunnen ze naar binnen groeien en als ze op
verfwerk hechten is dat ook niet handig,
maar door snoei makkelijk te voorkomen. Er
zijn twee belangrijke soorten: Parthenocissus
quinquefolia met blaadjes van 5-10 cm lang
(een goede cultivar is 'Engelmannii') en P. tri-
cuspidata waarvan de vormen 'Green Spring'
en 'Veitch Boskoop' veel groter blad hebben
(tot 20 cm lang) dat overigens net zo mooi
verkleurt als bij de eerstgenoemde soort.

Wat is nu wat?
Haagbeuk of beukenhaag
Hagen van beuk of haagbeuk lijken op het
eerste gezicht sterk op elkaar. Zelfs het blad
lijkt hetzelfde. Pas als je dat naast elkaar ziet,
valt het verschil op. De vorm is iets anders en
beukenblad glimt meer. Toch zijn het totaal
verschillende soorten. Zowel beuk (Fagus syl-
vatica) als haagbeuk (Carpinus betulus) zijn
statige planten die u heel goed in een strakke
vorm kunt snoeien. Het zijn bladverliezende
bomen, maar de beuk houdt zijn afgestorven
blad 's winters heel lang vast. Het merendeel
valt pas af als in het voorjaar het jonge blad
uitloopt. De haagbeuk laat zijn blad veel
gemakkelijker vallen en is 's winters veel kaler
dan de beuk. Een haag van haagbeuk groeit
sneller dan een beukenhaag en het blad loopt
in het voorjaar ook eerder uit. Oude haag-
beukhagen die te breed zijn geworden, kun-
nen tot op de stammen worden terugge-
snoeid. Ze lopen vanzelf weer vol uit. Met
beuken moet u daarmee veel voorzichtiger
zijn. Jonge beuken kunnen slecht tegen volle
zon op de stammen. Koop daarvan alleen
goed met takken bezette planten. Het blad
zorgt voor de broodnodige beschutting.
Beuken hebben nog iets speciaals: ze groeien
alleen goed in symbiose (samenleving) met
een schimmel die in de grond tussen de wor-
tels leeft. Koop daarom liefst planten met wat
grond aan de wortels of in pot gekweekte
exemplaren.

Coniferen als zuilen en naalden
Bij veel soorten coniferen wijst het woord
'Fastigiata' in de naam al op een vrij smalle
groeiwijze. juist die vormen zijn ideaal in een
tuin, omdat ze geweldige accenten zetten
zonder veel ruimte in te nemen. Bovendien
hebben ze dat zuidelijke van de naaldvormi-
ge cipressen uit de landen rond de
Middellandse Zee. Geen wonder dat ze erg
gewild zijn. Vooral bij de jeneverbessen zijn
een paar zeer smal omhoog groeiende vor-
men te vinden. De allerbekendste is )uniperus

scopulorum 'Skyrocket' met blauwachtig
groen loof, maar er is een nieuwere die
metershoog kan worden, maar hooguit 30
cm in doorsnee blijft en dan ook nog prach-
tig grijsblauw loof heeft. De naam van dat
wonder is juniperus scopulorum 'Blue Arrow'.
De herfst is een uitstekende periode om ze te
planten.

Wuivende grassen
Er bestaan over de hele wereld meer dan
10.000 soorten grassen, inclusief vlas, maïs
en bamboe. Prachtige eenjarigen als trilgras
(Stipa) en heel veel meerjarige soorten. Voor
de siertuin komt er steeds meer keuze. U kunt
ze in allerlei hoogten krijgen, voor zon en
voor schaduw en voor allerlei grondsoorten.
Grassen zijn taai, beweeglijk en vaak heel
doorzichtig van bouw, waardoor ze met de
meest uiteenlopende planten zijn te combi-
neren. Probeer ze maar eens samen met vaste
planten zoals daglelies (Hemerocallis),
Verbena of zonnehoed (Echinacea). Een schit-
terend heel fijn bladerwaas (vitrage-effect)
tussen andere planten geven grassoorten als
Panicum (vingergras) en Deschampsia
(smele), Japans bloedgras (Imperata) zorgt
voor een warme rode kleur. Soorten als Stipa
gigantea (vedergras) Cortaderia's (pampa-
gras) zijn indrukwekkende solitaire planten,
net als veel bamboes. Er zijn ook grassen met
een bijzondere bladtekening. Het zebragras

bijvoorbeeld (Miscanthus sinensis 'Strictus')
heeft dwarsgestreept, geel blad. En als het
om lage grasjes gaat, is de keuze helemaal
gigantisch. Schitterend voor de rotstuin of als
bodembedekker is bijv. blauw zwenkgras
(Festuca glauca), waarvan echt intens blauwe
cultivars bestaan . Ga maar kijken bij uw tuin-
vakman. Er is met grassen enorm veel moge-
lijk en ze passen in iedere tuin. De herfst is de
ideale tijd om ze te planten. De meeste soor-
ten voor de siertuin woekeren absoluut niet
en ze vragen maar weinig onderhoud.

Grassen met een betoverend
wintersilhouet
Vooral vanwege de lang aanblijvende bloeia-
ren zijn veel soorten ook 's winters schitte-
rend, bedekt met regendruppels, sneeuw of
rijp. Enkele van de mooiste zijn:
Vedergras (Stipa)
Borstelveergras (Pennisetum)
Prachtriet (Miscanthus)
Vingergras (Panicum)
Allerlei soorten bamboe

1. Graaf langs een uitgezette lijn een
gleuf waarin de wortelkluiten goed
passen. Gooi de grond
aan beide zijden van \
de gleuf, Dat is straks y'J
makkelijk bij het vul-
len.

3. leg de planten met hun wortels
op de juiste onderlinge afstand
(ca. 30 cm) in de sleuf.
Gooi er daarna aan
één kant grond over- *
heen.

5. Trap de grond stevig aan: met de
neus van uw schoen ,* .
naar de stammen
gericht, dan
trapt u de wor-
tels niet kapot, .̂ iM/.ili

7. Maak de grond rondom de haag en
tussen de planten netjes vlak.

2. Maak de bodem in de sleuf los en
werk er potgrond door. Bij een
beukenhaag liefst ook wat oude
beukenaarde als u daar aan kunt

« komen. De schimmels die daarin
zitten bevorderen de

4. Zet de planten keurig rechtop en
vul de grond nu vanaf de andere
kant bij.

6. Knip de toppen uit de planten,
zodat de zijscheu- ^
ten beter zullen
uitlopen. Dat V
geeft al $nel een
vollere haag.

Geef ten slotte flink
water,

CAMPAGNE GEFINANCIERD MEI EEN
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

PPH: Plant Publicity Holland
VBTB: Ver. Belangenbehartiging TuinBranche



Provincie start
procedure herindeling
Achterhoek

m f o r t

De provincie Gelderland
komt in de zomer van
2001 met een herinde-
lingsplan voor de Liemers
en de Achterhoek. Gede-
puteerde Staten van Gel-
derland hebben besloten
te starten met de proce-
dure tot gemeentelijke
herindeling in deze gebie-
den. Een meerderheid
van de betrokken ge-
meenten heeft laten we-
ten dat zij instemmen
met dit besluit van GS.

In de maand september
heeft de provincie gesprek-
ken gevoerd met de betrok-
ken gemeenten. Komend
voorjaar zal er opnieuw met
elkaar gepraat worden.
Daarna zal door de provin-
cie een herindelingsplan
worden opgesteld waarin
nog mogelijke alternatieven
zijn verwerkt. Over dit her-
indelingsplan nemen Gede-
puteerde Staten na de zo-
mer van 2001 een besluit.
Daarna zal het herinde-
lingsplan ter inzage worden
gelegd voor de gemeentera-
den, die drie maanden de
tijd krijgen om hun reactie
op dit plan te formuleren.
In de eerste helft van 2002
zullen Provinciale Staten
een definitief besluit ne-
men over de herindeling.
Daarna wordt het plan aan
het Rijk toegezonden.

VHS
De gemeenten Vorden, Hen-
gelo en Steenderen hebben
drie weken geleden het on-
derzoeksbureau Cap Gemi-
ni Ernst & Young de op-
dracht gegeven om een fu-
sie tussen de drie gemeen-
ten nader te onderzoeken.
Ook wordt gekeken naar de
meerwaarde als Zelhem en
Hummelo & Keppel aan het
fusietraject deelnemen. De
heer H. Boogaard - voorzit-
ter van de stuurgroep VHS
en wethouder van de ge
meente Vorden - verwacht
niet dat de procedure van
de provincie de plannen van
Vorden, Hengelo en Steen-
deren doorkruist. "Vergele-
ken bij omliggende gemeen-
ten lopen wij voorop in het
hele proces. Als Ernst &
Young eind van dit jaar met
een rapport komt dan kun-

nen wij als VHS-gemeenten
begin volgend jaar met een
besluit komen. Precies op
tijd voor de provincie".
De heer Boogaard denkt
niet dat de provincie met
een heel ander herinde-
lingsplan komt voor de drie
gemeenten. "Daarvoor heb-
ben we als VHS al veel te
veel complimenten van de
provincie ontvangen. Ze
kunnen ons niet eerst als
voorbeeldproject aanhalen
en vervolgens daar niets
mee doen".

ZELFSTANDIG
Tijdens de gesprekken in
september hebben de ge-
meenten Ruurlo en Warns-
veld bij de provincie aange-
geven helemaal niets te voe-
len voor een herindeling. Zij
vinden dat ze heel goed zelf-
standig kunnen blijven. Bur-
gemeester P. van Veen van
de gemeente Warnsveld zei
daar onlangs het volgende
over: "Je moet niet ten koste
van alles een herindeling
willen doorvoeren. Ik denk
dat wij heel goed in staat
zijn onze boontjes zelf te
doppen. Bij een kleine ge-
meente als Warnsveld zijn
de lijnen kort en dat komt
de dienstverlening en de
zorg voor de burgers alleen
maar ten goede. Als Warns-
veld wordt samengevoegd
met een andere gemeente,
gaan deze voordelen verlo-
ren. Wij voelen dan ook he-
lemaal niets voor een herin-
deling. En de taken die wij
als gemeente niet alleen
kunnen behappen, kunnen
in regionaal verband wor-
den aangepakt".

Van Veen beseft dat Warns-
veld in een heel lastig pak-
ket zit als het toch op een
herindeling aankomt. "Wij
zitten hier onder de rook
van Zutphen en geen enkele
kleine gemeente in deze re
gio heeft trek om met
Warnsveld samen te gaan
omdat ze bang zijn dat ze
dan in de toekomst worden
opgeslokt door Zutphen.
Maar ik durf te stellen dat -
als wij nu samengaan met
Zutphen - de gemeente
Zutphen er niet beter op
wordt maar Warnsveld wel
slechter".

PESTEN: NEE!

Dagelijks wordt je leven verpest. Door collega's, Je

kunt de schijn van "het doel mij niets" niet veel langer

volhouden. |e leelt voortdurend in angst voor nieuw

getreiter, je werk wordt slechter, je wordt xiek of

verliest uiteindelijk je haan. Drie op de tien werk-

nemers wolden regelmatig gepest, één op de tien

ernstig. I lei kent u iets?

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBROCHURES
Bei NFGV (030) 29711 97 of schrijf naar NFGV, postbus 5103,

3502 JC Utrecht of info@nfgv.nl Internet: www.nfgv.nl

•ERKEND

Het wordt nu tijd voor
energiebesparende rolluiken!

r Rolluiken doen veel
f meer dan alleen

maar energie bespa-
* ren, ze bieden

bescherming tegen:
• Regen, wind en
sneeuw

— • Warmte, zonlicht
|f • Geluidsoverlast

• Inkijk
• Glasbreuk en inbraak

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!

\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemans t raa t 3
Tel. 0545-474190 fJJ_^^ \ 9 ̂ !A * f L* 1 f f www.helminkmeubelen.nl

H E L M l N K M A A K T MOOI B I J U T H U I S
meube

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo

weekvaMJngerie
28 oktober t/m 4 november ' ^^^

Tijdens de week
van de lingerie van

28 oktober t/m 4 november
alle lingerie,

ondermode en
nachtmode

f

cicintt
F A S Hl O N J

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

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
^ Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Duurder en toch goedkoper! olitie varia GROEP VORDEN

Het klinkt tegenstrijdig maar
toch is het mogelijk.

In dit geval gaat het om benzine,
'•Shell Pura heeft namelijk naast
dat het de motor en milieu spaart,
de eigenschap dat de meeste au-
to's er zuiniger door gaan rijden.

Deze besparing is in veel gevallen
8 % terwijl Pura slechts 3 % duur-
der is.

Om de consument dit verschil te
laten ervaren heeft autobedrijf
Groot Jebbink een promotie actie
in de vorm van Pura-piek weken.

Is men begaan met het milieu
maar vindt men dat men daar fi-
nancieel niet de dupe van mag
worden, dan heeft Shell het juiste
product met Shell-pura.

Vraag aan de pomp naar de infor-
matie.

Mom Bati kaarsen in de
kerken
Tot en met zondag 5 november
kan men weer Mom Bati kaar-
ŝen bestellen via intekenlijsten
in de diverse kerken in Vorden.
Dit wordt verzorgd door de We-
reldwinkel in samenwerking
met de kerken.

Ook dit jaar komen de kaarsen
weer uit Bangladesh. De kwaliteit
is vorig jaar al aanzienlijk verbe
terd. Verbeterd wil in dit geval zeg-
gen 'meer aan onze westerse nor-
men aangepast'. Geen grote vlam-
men meer die roetwolken gaven
maar mooie sfeermakende vlam-

metjes door het gebruik van ande-
re lontjes.
Daarnaast zijn de kaarsenmakers,
in samenwerking met mensen van
Fair Trade, bezig geweest met de
ontwikkeling van nieuwe kleuren
en modellen. De meeste nieuwe
kleuren hebben wij voor u inge-
kocht. Zo is er naast wit ook terra,
honing, blauw en crème. Kortom,
de kaarsenmakers en -maaksters
in Bangladesh zitten niet stil.

Men hoopt van harte dat men hen
wil ondersteunen door de kaarsen
te kopen.

Biej ons in
d'n Achterhoek
Wiej hebt hier in Vodd'n ok altied pech. Benuumt mien den Kofi Annan
Ruud Lubbers tot Hoge Commissaris veur de vluchtelingen. En wiej
hadn d 'r nog zo op erekkend dat dat Jan Pronk zol wodn. En datte
wiej dan de nieje minister veur Vrom (waoronder milieu volt) zoln
meugn leveren. In de persoon van Henk Boogaard hadde wiej jao een
kandidaat zo a'j nargens vindt.

Wiej hadn d'r al een betjen op erekkend da'w 't dan weakelijks zon-
der zien foto biej 't gemeenteniejs mossen doen. Wat zol "Contact"
dan kaal wean ewes. Een vervanger hadn ze ok zo maor neet veur 't
opgaarn ehad. Want neet volle luu bunt zo fotogeniek as Henk Boog-
aard. Kiek de "Contacten" d'r maor 's op nao. Altied netjes in 't pak
en goed gekapt.

Gin ene die d'r ok zo met 't milieu betrokn is as hee. Hee holt precies
in de gaatn wat t'r in de gruune of grieze container mot, lot zich een
karre vol koemes biej huus brengen veur 't gezon en de bloemen. De
poep en de plas netjes ampart in een potjen. Al reagent dat 't bast, hee
steet met de parepluu op biej de viever op 't Joostink. Zien of t'r per
ongeluk toch nog waspoeier in de viever kump. En ok biej de flessen-
containers kom iej um regelmaotig tegen, zien of de luu de gruune,
broene en witte flessen wel in 't goeie gat pleart.

Now e toch gin kandidaat veur die ministerspost meer is kan e met 't
milieu meschien 't ok wel wat kalmer an doen. En besteen meer tied
an andere zaakn. Zien of e nog wat geld veur bepaolde objecten boaven
taofel kan kriegn. Objecten die hee al biej veurbaot kansloos acht
umme veur subsidie in anmerking te kommen. Waoroaver hee zien
mond eigenüjk al veurbiej hef epraot. Wat dat betreft kan hee nog
wel 't een en ander rechtzetn biej ons in d'n Achterhoek.

H.Leestman.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Na de verloren wedstrijd van vori-
ge week tegen koploper "De Tegen-
party", moest Velocitas nu aantre-
den in Didam tegen Ruvo. Dit
team staat ook hoog geklasseerd,
en omdat Oldenhave en Enzerink
nog geblesseerd zijn moest het
team van leider Hans ten Elshof
enigzins gehavend aantreden. Ge
lukkig was in Sander Verkijk uit
het elfde team een bekwame zaal-
voetballer gevonden, die het Vor-
dense team kwam versterken.

Velocitas kwam zeer goed uit de
startblokken en had na één mi-
nuut de leiding kunnen nemen.
Een overtreding op Huberto Eykel-
kamp voorkwam dit. Dit leverde
een speler van Ruvo wel 2 minuten
straftijd op. In de meertal situatie
kreeg Velocitas wel wat kansjes,
maar deze werden niet benut. De
keeper pareerde een goed schot
van Jeroen Tijssen, waarna René
Nijenhuis de terugspringende bal
ook niet in het net kreeg. Ruvo
kwam langzaam wat beter in de
wedstrijd, zonder dat het echt goe-
de kansen kreeg, al had doelman
Gerrit Wenneker één keer het ge-
luk dat de paal een doelpunt in de
weg stond. Daar stond tegenover
dat ook Velocitas problemen had
om het vijandelijke goal te berei-
ken. Zo doende bleef het tot de
rust 0-0.

In de 2e helft kwam Velocitas eerst
wat in de verdrukking en ook nu
voorkwam de paal een doelpunt.
Toch kregen de Vordense jongens
nu de betere kansen. Ruvo speelde
zeer geforceerd op de aanval, wat
Velocitas de ruimte gaf om snel uit
de verdediging te komen. Zo was
het Sandor Verkijk die na een
mooie actie van René Nijenhuis de
score opende. Alleen voor de keep-
er maakte hij geen fouten. Ruvo
was de kluts even kwijt, en voordat
ze zich weer over de Ie goal heen
hadden gezet, keken ze al tegen
een 0-3 achterstand aan. Ronald de
Beus stelde eerst Dennis Wentink
in staat om van dichtbij de 0-2 bin-
nen te schieten. De Beus zelf scoor-
de de 0-3. Hij onderschepte een
foute pass van de keeper, omspeel-

21 oktober
Vond een aanrijding plaats op de
Hamminkweg. Een bestuurder uit
Vorden reed met zijn personen-
auto over de Hamminkweg. Bij de
kruising met de Deldenseweg wil-
de hij linksaf slaan. Doordat hij
niet zoveel mogelijk rechts hield,
kon hij een aanrijding met een be-
stuurster uit Vorden, die uit tegen-
overgestelde richting kwam, niet
voorkomen. Beide bestuurders ble-
ven ongedeerd.

22 oktober
Op de Deldenseweg heeft men in-
gebroken in een woning. Uit de
woning is geld weggenomen.

In de nacht van 22 op 23 oktober is
er ingebroken door gaatjes te bo-
ren in een raamkozijn in een wo-
ning aan de Brinkerhof. Een video-
recorder en een stereoinstallatie
zijn weggenomen.

23 oktober
Een bewoner uit Warnsveld deed
aangifte van diefstal van haar
fiets. Ze had deze op 20 oktober op
de Dorpsstraat gezet. Toen ze op 21
oktober om 05.00 uur bij haar fiets

terugkwam, was deze verdwenen.

24 oktober
Werd er 's middags tussen 15.15
en 17.00 uur radarcontrole gehou-
den op de Zutphenseweg buiten
de bebouwde kom. Aantal passan-
ten 880 stuks, aantal overtredin-
gen 20 stuks. De hoogst gemeten
snelheid was 111 km/uur waar 80
km/uur is toegestaan.

25 oktober
Op de Ruurloseweg vond een aan-
rijding plaats. Een bestuurster uit
Groenlo reed met haar personen-
auto op de Ruurloseweg. De be-
stuurster is even in slaap gevallen
waardoor ze met haar auto via de
berm in de sloot terecht kwam. Be-
stuurster had pijn in de knie en de
auto is beschadigd.

Werd er 's middags tussen 14.10
en 15.50 uur radarcontrole gehou-
den op de Baakseweg buiten de be
bouwde kom. Aantal passanten
185 stuks, aantal overtredingen 10
stuks. De hoogst gemeten snelheid
was 104 km/uur waar 80 km/uur is
toegestaan.

de deze, en schoot de bal in het le-
ge doel. Omdat Ruvo nu alles op al-
les zette kwam Velocitas iets in de
verdrukking, maar gaf amper kan-
sen weg. Het werd 1-3 doordat de
overigens goed fluitende scheids-
rechter een overtreding van een
aanvaller van Ruvo niet bestrafte.
Deze had hierdoor geen moeite
om de bal langs Wenneker heen te
schieten. In de laatste minuten
wisselde Ruvo de keeper nog voor
een veldspeler, maar ook dit, lever-
de niet het gewenste resultaat op,
zodat 1-3 ook de eindstand bleef.
Een puike prestatie van Velocitas
die vooral tot stand kwam door
het goede teamwerk.

Door deze overwinning heeft het
Vordense team nu 11 punten uit 6
wedstrijden, en staat het keurig in
de middenmoot van de hoofdklas-
se A.

Bridgen

Bridge Club Vorden

Uitslagen maandag 16 oktober

Groep A: 1. echtpaar Vruggink
57,6%; 2. hr. Bergman/mv. Walter
Kilian 56,3%; 3. dames Warringa/
Rossel 53,5%.

Groep B: 1. hr. Post/mv. Steenbeek
58,3%; 2. en 3. hr. Hissink/mv. v.
Gastel en heren Polstra/den Elzen
52,1%.

Groep C: 1. dames de Bruin/Lamers
61,3%; 2. dms. Gr. BramelfTigche-
laar 58,8%; 3. echtpaar Speulman
56,3%.

Bridgeclub EZ JL Vorden

Uitslagen woensdag 18 oktober

Groep A: 1. den Elzen/Hartman
64,6%; 2. mv/hr Führi/Snethlage
58,8%; 3. Steenbeek Brandsma/Post
57,1%.

Groep B: 1. Klaasen/Mouwen
65,0%; 2. Kip/Vreeman 64,2%; 3.
Bouman/van Manen 57,9%.

WEEKBLAD CONTACT
J€ KUNT €K NI€T OMHEEN

I nfor mat iebij eenkomsten
voor mantelzorgers
Op 10 november is de landelijke
Dag van de Mantelzorg. Een
mantelzorger is iemand die een
(langdurig) zieke of iemand
met een handicap verzorgt. De-
ze zorg kan variëren van kleine
hand- en spandiensten tot 24-
uurs zorg.

In Nederland verzorgen 1,3 mil-
joen mensen iemand in hun naas-
te omgeving. Voor deze mensen or-
ganiseert Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland in samenwerking
met het Regionale Steunpunt
Mantelzorg, het Steunpunt Man-
telzorg Doetinchem en ZorgGroep
Oost-Gelderland informatieve bij-
eenkomsten in de volgende plaat-
sen: Het Hart van Doetinchem, Ro-
zengaardseweg 3, Doetinchem. De
Spil, Kiekebelt 2, Warnsveld. Zaal
Meijer, Ruurloseweg l, Groenlo.

De Dag van de Mantelzorg heeft
vooral een informatief karakter.
Naast een optreden van Stichting
AchterDoek kan onder andere een
informatiemarkt bezocht worden
waar allerlei organisaties te vin-
den zijn die informatie en hulp
voor mantelzorgers bieden. Tij-
dens deze middag ligt er een leuke
en vooral handige attentie klaar.

Belangstelling om deze middag bij
te wonen? Dan wordt verzocht om
zich uiterlijk 3 november op te ge
ven. Dit kan bij de vier organisa-
ties die de middagen organiseren:
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land, 0314-376709; Regionaal Steun-
punt Mantelzorg, 0544-482323;
Steunpun Mantelzorg Doetin-
chem, 0314-341919; ZorgGroep
Oost-Gelderland, 0900-8806 (22
cent per minuut).



OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

VIJVERS enz.

De specialist in:
sierbestrating

turnhout
tuinhuisjes i

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. (0575) 551217

Tonny Ju^riëris
1 IJ><C AUTOSCHADE
l /T"] ^HEBSTELBEDRIJF/

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Klik-
laminaat

Lochem
Parket 6 Tapijt
Molenstraat 6

Quick-Step klik-laminaat
69.95 per m2

Gelegd Incl. folie, foam, platte
plinten.
Bel: Lochem 258952
Bel: Ruurlo 453501/06-20886028

Bekende merken zijn
vergelijkbaar

Nieuw in Ruurlo Hobbyshop 't Annemoontje

Wij hebben heel veel hobby-artikelen zoals 3D-vellen, kaar-
ten, stickervellen enz.
Ook voor cursussen • kaarten maken • dakpannen • boeken
in patiné.

Kom gerust even langs of maak een afspraak.
Openingstijden: maandag 09.30-15.30 uur, zaterdag
09.30-12.00 uur of op afspraak.

Groenloseweg 37, 7261 RM Ruurlo, telefoon 0573-491261

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

AUTOBEDRIJF

DOETINCHEM Plakhorstweg 14, Industrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Restanten palissaden, bielzen, banden, tegels, etc,

VOOR ZEER SCHERPE PRIJZEN!!!
Wees er snel bij, want... op is op!!!

Aanbiedingen geldig gedurende de maand november. Prijzen afgehaald, incl. btw.

BouwCenter HCi Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 08.00- 16.00 uur

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



Voetbal

VORDEN - VOSSEVELD 3-0
Vorden moest afgelopen zondag
aantreden tegen hekkensluiten
Vosseveld, dat vorige week zondag
zijn eerste punten heeft gepakt te-
gen Lochem. De ploeg uit de
buurtschap bij Winterswijk heeft
vele weken te kampen gehad met
een groot aantal geblesseerde spe-
lers.

Het was een zeer matige wedstrijd
met in totaal 15 minuten goed
voetbal in de tweede helft. Vorden
kon zich ook niet aan de tegen-
stander optrekken, want Vosseveld
stelt qua voetbal niet veel voor. Dat
was ook een geluk, want in de ach-
terste linie van Vorden werden
veel fouten gemaakt.

Vorden begon de wedstrijd zonder
de geblesseerde Hugo van Ditshui-
zen en Ronnie de Beus op de bank.
Rob Enzerink werd geposteerd op

*• het middenveld en Jeroen Tijssen
speelde als laatste man. Vorden
had het betere van het spel, maar
de passing werd slecht verzorgd en
er werd veel balverlies geleden,
waardoor Vosseveld een aantal ke-
ren gevaarlijk kon uitvallen.

Ondanks het grote veldoverwicht
van Vorden creëerde het zich nau-
welijks kansen. Ronald Visser klop-
te een aantal keren op snelheid de
achterhoede van Vosseveld, maar
hij had het vizier niet op scherp

<. staan en zag zijn schoten over en
in het zijnet verdwijnen. Dennis
Wentink en Rob Enzerink combi-
neerden door de verdediging van
Vosseveld werd bedwongen door
een overtreding op Dennis Wen-
tink. Tijssen schoot de vrije trap
door de muur van verdedigers en
kon Nijenhuis de afgeslagen bal
voor de voeten van Hans van Dijk
leggen, die vervolgens de 1-0 aan-
tekende.

De tweede helft begon Vorden met
«r goed voetbal en op een voorzet van

Sandor Verkijk knikte. Dennis
Wentink de 2-0 binnen. Vosseveld
kwam er niet meer aan te pas. Vor-
den combineerde dat het een lieve
lust was. Rob Enzerink zette met
een fraaie steekbal Dennis Wen-
tink vrij voor de keeper en dat be-
tekende 3-0.

Daarmee was de wedstrijd ge-
speeld, want het spel zakte als een
plumpudding in elkaar. Ook de
slechte staat van het veld was daar

9 debet aan.

Door deze overwinning heeft Vor-
den zich weer in de subtop genes-
teld van de 4e klasse C.

Uitslagen Vorden
Vorden l - Vosseveld l 3-0
Vorden 2 - Varsseveld 3 0-1
Vorden 3 - Steenderen 2 3-1
WW 4 - Vorden 4 2-1
Lochem 7 -Vorden 5 8-1

Erica Al - Vorden Al 4-0
Vorden E2 - Gaz. Nieuwland 7-0
Oeken E2 - Vorden E3 0-2

Programma 4 november
Vorden Dl-WHCZD2
Almen Dl-Vorden D2
WHCZD5-Vorden D3
Vorden El - Brummen El
Erica E3-Vorden E2
Vorden E3 - Zutphania E2
WHCZF1-Vorden Fl
Vorden F2-AZCF3
Zutphania Fl - Vorden F3
Be Quick F3 - Vorden F4
AZCF4-Vorden F5

Vorden Al - Brummen Al
Vorden Bi - Steenderen BI
Vorden Cl - Diepenveel C2

Programma 5 november
Varsseveld l - Vorden l
Vorden 2 - Brummen 2
Keyenb. Boys - Vorden 3
Vorden 4 - vrij
Vorden 5 - Keyenb. Boys 5

SVRATTI
Sociï l - Ratti l
Na een weekend rust, ging Ratti
afgelopen zondag op bezoek bij
Sociï, een echte streekderby. Voor-
af schatte Ratti Soc'ïi hoog in en
was het voor Ratti met name van
belang hoe 'sterk' men deze com-
petitie zelf is. Trainer Anton Peters
zou vooraf dan ook inzetten op
een gelijkspel.
De wedstrijd begon van Ratti-zijde
zeer zwak. Er zat weinig agressie
en strijd in de ploeg. Socïi echter
deed weinig met dit veldoverwicht
en creëerde nagenoeg geen kan-
sen. Daardoor bleef Ratti kansen
behouden om in de wedstrijd te
blijven. Sterker nog, door een
mooie aanval, door het hart van
de verdediging van Socïi, scoorde
Senad, met een stift, de 0-1 bin-
nen. Lang kon Ratti echter niet ge
neiten, door een identieke aanval
was het nu Socïi dat scoorde. Later
in de eerste helft kon Ratti nog
enigzins wat druk zetten op het
Socïi doel. Dit resulteerde niet in
doelpunten. De rust werd bereikt
met 1-1.
Na de rust zette Socïi goed aan.
Ratti kon ook niet onder de druk
uitkomen. Socïi profiteerde goed
en kwam op een 2-1 voorsprong.
De wedstrijd zakte daarna weg,
mede doordat de krachten uit de
spelers weg waren. Dit laatste
kwam mede door het zware veld
en de hard waaiende wind.
Socïi speelde de wedstrijd goed uit
en won dan ook, verdiend, met 2-1.
Voor Ratti geen schande, gezien de
huidige ranglijst in de 6e klasse D.
Aanstaande zondag komt Warns-
veldse Boys op bezoek bij de Kra-
nenburgers, die thuis nog niet ver-
loren hebben. Wanneer Ratti deze
wedstrijd wint, komt men in de
middenmoot terecht, wat in prin-
cipe ook het doel is voor dit sei-
zoen.

Progr. zaterdag 4 november:
Ratti 5 - AZSV 8
Ratti BI - Zutphen BI
SCS Cl - Ratti Cl.

Progr. zondag 5 november:
Ratti l - Warnsveldse Boys l
Ratti 2 - Bon Boys 5
De Hoven 5 - Ratti 3
KSH 4 - Ratti 4.
Dames: Bredevoort l - Ratti 1.

Bridgen

BRIDGE CLUB BZR VORDEN
Hieronder volgen de uitslagen van
woensdag 25 oktober jl.
Groep A: 1. Van Burk/van Gastel
61.7%. 2. mevrouw./de heer Schol-
ten; 3. Klaasen/Mouwen beiden
hebben 61.3%.
Groep B: 1. Bouman/van Manen
62.1%;2. De Vries/Lenderink 60.0%
3. Gille/Groot Bramel 59.2%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 23 oktober.
Groep A: 1. de heer Bergman/me
vrouw Walter Killian 62,5%; 2.
echtpaar Vruggink 61,1%; 3. dames
Van Burk/Hendriks 52,1%.
Groep B: 1. dames Arnold/Warnaar
68,8%; 2. dames Den Elzen/Polstra
57,6%; 3. de heer Hissink/mevrouw
Van Gastel 56,9%.
Groep C: 1. echtpaar Wientjens
75,7%; 2. dames De Bruin/Lamers
54,2%. 3 dames Brandenburg/Eijer-
kamp 51,4%.

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 22 september was er een
wedstrijd voor ponies in Lochem,
hier behaalde Cynthia Kornegoor
met Sirik een eerste prijs met 163
punten in de B dressuur.

Zondag 28 september was er een
wedstrijd voor paarden in Brum-
men, hier behaalde Irene Regelink
met Lea een derde prijs met 158
punten in de Ml dressuur.

Zaalvoetbal

VELOCITAS
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas kad vorige week een over-
volle agende. Op maandagavond
moest er de uitwedstrijd tegen
Aquaquick uit Glanerbrug worden
gespeeld. Na veel zoeken en na wat
foute informatie van de KNVB
werd er uiteindelijk 20 minuten te
laat afgetrapt.

Dick Smit maakte na 2 jaar zijn
rentree in het team van leider
Hans ten Elshof, wat nog steeds ge
plaagd word door blessures. Ge
heel tegen de verhouding in nam
Velocitas een snelle voorsprong
tegen het hoog geklasseerde Aqua-
quick.

-Jeroen Tijssen schoot de bal eerst
tegen de paal, waarna de bal weer
voor zijn voeten belandde. Hij
speelde het speeltuig naar de vrij-
staande Dennis Wentink die de bal
wel tegen het net aan schoot. Velo-
citas stond eigenlijk de hele wed-
strijd onder druk, maar toch liep
het uit naar 0-2.

Een uitworp van Gerrit Wenneker
werd naar één keer stuiteren vol
op de wreef genomen door Ronald
de Beus. De bal vloog hard bij de 2e
paal langs de keeper. Voor rust
werd het nog 1-2. Het enige foutje
van keeper Wenneker werd gena-
deloos afgestraft.

In de 2e helft kwam Velocitas er
amper meer aan te pas, de tegen-
stander was gewoonweg te sterk.
Toch bleef iedereen keihard vech-
ten om de voorsprong te verdedi-
gen, wat overigens niet lukte. Na
de 2-2 kreeg het Vordense team in
de persoon van Dick Smit en Rene
Nijenhuis wel een paar goede kan-
sen om weer op voorsprong te ko-
men.

Ook hadden Wentink en Eykel-
kamp pech dat hun vrije trappen
op het houtwerk terecht kwamen.
Het keerpunt in de wedstrijd
kwam 5 minuten voor tijd. Dennis
Wentink werd na een kleine over-
treding voor 2 minuten naar de
strafbank gestuurd. In deze man
meer situatie scoorde Aquaquick 2
keer, er was geen houden aan voor
de verdediging van Velocitas.

De eindstand was uiteindelijk 5-2
omdat doelman Wenneker nog in
de laatste minuut door een kluts-
bal verrast werd. Aquaquick was
deze avond duidelijk de betere
ploeg, en het was aan briljant
keeperswerk van Gerrit Wenneker
te danken dat de uitslag een beet-
je dragelijk bleef.

Op vrijdagavond werd er op ver-
zoek van Eredivisionist LZV Kuy-
pers uit Lichtenvoorde een oefen-
wedstrijd gespeeld. Dit team had
een Braziliaanse speler aangetrok-
ken en wilde deze speelminuten
geven. Velocitas mistte 3 basisspe
Iers, maar Sandor Verkijk en
goodold Mare Sueters zorgde voor
een compleet elftal. Er werd met
een nieuw soort bal gespeeld, de
zogenaamde 'plofbal'.

Deze stuitert bijna niet, en Veloci-
tas moest hier duidelijk aan wen-
nen. In tegenstelling tot de compe
titie werd er 3 keer 20 minuten ge
speeld in plaats van 2 x 25. Het
mag duidelijk zijn dat LZV met rui-
me cijfers won. Met 3 Brazilianen
in de gelederen werd Velocitas
overklast.

Jeroen Tijssen redde de eer voor
het Vordense team door een vrije
trap achter ex prof keeper Jacco
Beerthuizen te schieten. De eind-
stand was uiteindelijk 16-1 in het
voordeel van de eredivisionist.

Al met al een leuke ervaring voor
de Vordense jongens om eens te
gen een team te spelen wat eigen-
lijk maar 2 klassen hoger speelt.

Volleybal

Uitsl. Pelgrum-makelaars/dash
Heren:
Dash l - Vollrenijs l 1-3; Dash 2 -
Gorssel l 0-4; Dash 3 - Gorssel 2 0-4;
Dash4-ViosEefde3 1-3.

Dames:
Dynamo l - Dash l 4-0; Favorita 2 -
Dash 2; Grol 2 - Dash 3 O4; Dyna-
mo 5 - Dash 4 3-2; Dash 5 - WSV 5 3-
2; Dynamo 7 - Dash 6 4-0

Jeugd:
Meisjes A: Overa - Dash 4-0
Meisjes B: Dynamo - Dash 0-4
Mix B: Dash - Gorssel 1-3
Mix C: Wivoc - Dash 3-2

Programma voor 4 november
Heren:
Vios Beltrum l - Dash 1; Vios Bel-
trum 2 - Dash 2; Vios Eefde 2 - Dash
3; Vios Eefde 3 - Dash 4.

Dames:
Dash l - Longa '59 2; Dash 2 - Lon-
ga '59 3; Dash 3 - Overa 1; Dash 4 -
Revoc l; Vios Beltrum 5 - Dash 5,
Dash 6 - BVC 4.

Jeugd:
Meisjes A: Dash - Rohda
Meisjes B: Dash - Orion
Mix C: Dash - 't Peeske

BADERIE/DYNAMO l -
PELGRUM MAKELAARS/
DASH l
Afgelopen zaterdag vertok men
naar Neede om te spelen tegen Ba-
derie/Dynamo 1. Voor de ene auto
was de route naar de sporthal niet
moeilijk en deze reed dan ook
rechtstreeks naar de sporthal.
Voor de andere auto was het wat
moeilijker en er werd besloten om
de weg te vragen. De man aan wie
we de route vroegen was zo vrien-
delijk om een moeilijke en een
makkelijke route te geven. We be
sloten om de makkelijke route te
doen, maar deze bleek al zo moei-
lijk dat men nog een keer genood-
zaakt was om de weg te vragen.
Maar na heel wat omwegen kwam
men uiteindelijk toch bij de sport-
hal en was men ook nog op tijd
voor de wedstrijd.

De eerste set begon Dash erg
slecht; vooral de pass kon men we
niet onder controle krijgen. Toen
de trainer besloot dat hij de libero
er in wilde zetten werd er afgeflo-
ten en bleek dat hij vergeten was
om op het wedstrijdformulier aan
te geven dat het team met een li-
bero speelde. Daardoor kon Dash
de hele wedstrijd niet met een li-
bero spelen. Later in de set verliep
de passing wel iets beter, maar kon
men het aan het net niet afmaken.
De set ging verloren met 25-15.

De tweede set was het evenbeeld
van de eerste set; slechte passing
en het niet kunnen afmaken aan
het net. De uitslag was wel iets be
ter dan de eerste set: 25-18, maar
nog steeds een dik verlies. In de
derde set werden er wat wissels ge
daan om voor wat meer enthou-
siasme te zorgen in het veld. De
wissels pakten redelijk uit en er
was veel meer vechtiust in het
team. Iedereen was gemotiveerd
om elke rally te winnen. Maar de
vorm ontbrak om echt goed mee
te doen in de strijd om de setwinst.
Er was duidelijk een ander team

aan het volleyballen dan in de eer-
ste twee sets, maar toch verlies
met 25-17.
Ondanks dat het al 3-0 stond voor
Baderie moest er nog een vierde
set gespeeld worden (één van de
nieuwe regels) en we wilden toch
nog vechten voor een puntje. Maar
net als in de derde set was de wer-
klust groot, maar het resultaat
klein. Deze set verloor men met
25-19. Een zeer teleurstellende 4-0
nederlaag dus. Dit zal waarschijn-
lijk een behoorlijke duikeling op
de ranglijst betekenen.

PELGRUM MAKELAARS
DASH l - VOLLVERIJS l 1-3
Met het gegeven dat beide ploegen
bovenaan in de competitie ston-
den moest dit wel een zeer inte
ressante wedstrijd worden. In een
oefentoernooi had Dash ook al te
gen dit team van Vollverijs ge
speeld. Wat de heren van Pelgrum
Makelaars Dash toen verloren.

Op de speeldag bleek Vollverijs
met maar 6 personen naar Vorden
af te reizen, waarvan toch 2 zeer
goede aanvallers er niet bij waren.
Dit sterkte het vertrouwen voor de
wedstrijd. Het was de hele wed-
strijd belangrijk dat men het blok-
keren zeer goed zouden uitvoeren,
zodat bij hun de beste aanvaller
niet goed tot scoren zou komen.
De eerste vier ballen in de eerste
set werden dan ook zeer goed af-
geblokt. Mede door geconcen-
treerd te spelen kon men de hele
set zo'n 3 a 4 punten voorsprong
behouden. Tijdens de laatste eind-
sprint van de set ontbrak het aan
killers-mentaliteit, waardoor men-
nipt verloor met 26-28.
In de tweede set werd de draad van
de eerste set goed opgepakt, met
nu wel een eindsprint om deze set
wel te winnen met 25-18. In de der-
de set liep men al snel tegen een
achterstand aan, waardoor er de
nodige timeouts nodig waren om
de boel weer op scherp te krijgen.
Wat ook lukte. Alleen vielen er een
paar cruciale beslissingen op het
laatst in het nadeel uit. Men verl-
oor de set met 22-25.
In de vierde set leek men toch een
beetje aangeslagen door alles. De
vechtiust was een stuk minder.
Tijd om wat te forceren in de wed-
strijd door wat te wisselen. Maar
helaas mocht het tij niet keren en
verloor men ook de vierde set met
18-25.
Dit betekende het eerste wed-
strijdsverlies voor Pelgrum Make
laars Dash 1.

Brandwonden
Stichting bedankt
In de week van 8 tot 14 oktober
gingen in heel Nederland meer
dan 50.000 collectanten de straat
op om geld bijeen te brengen voor
de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Ook in Vorden gingen
de collectanten langs de deuren.
En niet zonder succes.
Gezamenlijk werd er een bedrag
van ƒ 5.795,25 opgehaald.
Zonder de collecte zou de stich-
ting haar activiteiten niet kunnen
organiseren. Daarom bedankt de
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting mede namens de plaatselijke
collecteorganisator Rita Bulten de
collectanten en alle mensen die
aan de collecte hebben bijgedra-
gen.

Sparta geeft a.s. zaterdag
uitvoering
Aanstaande zaterdag geeft
gymnastiek vereniging 'Sparta'
een uitvoering.

De leden van de vereniging laten
dan zien wat ze kunnen. Aan dit
alles is een thema verbonden. Het
thema van dit jaar zal zijn HET
CIRCUS. Men nodigt een ieder uit
om dit feest te aanschouwen.

De kinderen zijn al weken aan het
oefenen voor deze middag, die ge
houden wordt in de sporthal. Lijkt
het je leuk om bij de gym te ko-
men maar, je twijfelt nog kom dan
zaterdag kijken in de sporthal. En
ook nodigt men ouders, broers,
zussen, ooms, tantes en opa's en
oma's uit om te komen kijken. Het
is absoluut de moeite waard.



Kom bij ons een

feestelijke

uitzoeken.

Of neem de monsterboeken
mee naar huis om samen uw
keus te maken uit onze grote
collectie.

\
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DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

Wie de

keus heeft,

kiest voor

een keuken

van

Holtslag!

kèi&ens-tepl s-
^ja tu u rs te£fw oiltiï ke n

Spoorstraat 28, Ruurlo Open: ma. 13.30 u. - 17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. - 17.30 u.
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. - 13.00 u.

Vakanties van het Nationaal Reumafonds
Al meer dan 40 jaar organiseert het Nationaal Reumafbnds vakanties voor reumapatiënten.

Dé reizen staan vermeld in onze vakantiegids.

U kunt deze gids bestellen via onze afdeling reizen

0 telefoon 020-589 54 85 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur Nationaal Reumaforuls

4 extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:
+ Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

+ Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

+ 3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koersli jst

+ Extra financieringsvoordeel: 5,9% RENTE

Informeer naar de voorwaarden.

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

3000
• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten t .̂ 0 j^
gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24- ̂  '

venf tof I december 2ÖDO, voor uw

iccasïon
perfecte redenen ortTi riaar

Ui!

•.«<

aaröm geprijsd!
,, in boetihcherh, Hengelo

.. ,->;- ^-r • ; ; - - ; : - ; - : : ' v. •-. ;;:-/-, :•;, ^

if en Zutphen; Onze medewerkers
an levens voor u klaar om een fiassende finan-
rinW voor u té regelen; Tot ziens! v'er r

uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij
pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

Financieringsvoorbeeld:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

25.245,00
Inruil of aanbetaling 15.245,00
Te financieren 10.000,00

Max. ƒ 10.000,- in 36 mnd. =7303,07 per maand. Uw voordeel ƒ 1.003,32

Kom nu zaken doen bij Herwers!

Keuze HERWERS
Hét team van autospecialisten!

':JL««MMK'

DOETINCHEM Plakhorstweg 14

HENGELO C. Hummeloseweg 10

ZEVENAAR Ampèrestraat 6

ZUTPHEN De Stoven 25

Tel . (0314)333055

Tel. (0575) 462 244

Tel. (0316) 529 320

Tel. (0575) 522 522

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot l december 2000.



BEDSHOP DE DUIF
/ M Deventer

Showroom
Slaapkamers
Design kersen slaapkamer
incl. nachtkasten met aluminium accenten
180-200 cm van 2995,- IL 11 i -|QQC

Slechts 1750,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Stalen slaapkamer in roestbruin
incl. 2 nachttafels 160-200 cm

van 1.495- NU 995,-

Kastanje gebeitste slaapkamer
incl. nachtkasten met matglazen lades
180-200 cm van 1895,- K 11 l •I'JQC

Slechts IQOOj; als u ook bodems en matrassen
koopt

Massief mahoniehouten ledikant
180-200 cm

van 2195, NU 1.795,-

Massief grenen slaapkamer
incl. 2 nachtkasten 180-200 cm

van 2395, NU 1.795,-

Jan des Bouvrie Basket slaapkamer
in kersen
met nachtkasten en verlichting,
180-200 cm van 5650,- ik 11 i OQQC

Slechts 3650,- als u ook bodems en matrassen
koopt

Rieten ledikant in Italiaans
design 180-200 cm

van 3.170- voor 1.995,-

Stalen ledikant
antiek-romantische look , incl. spiraal,
140 of 160-200 cm ik 11 i

Slechts 650r- als u ook matras(sen) koopt

Diverse ombouwen/ledikanten
zwart, wit of in vuren

van 500,- tot 750,-

Boxsprings
Zevenslaper Boxspring de luxe met nachtkasten,
toiletmeubel, hoofdbord en voetborden
180-200 cm niet 8980,- maar

slechts 2995,-

Elektrisch verstelbare
boxspringcombinatie
nek, rug, voet- en kniegedeelte elektrisch + nachtta-
fels + halogeenverlichting, hoofd- en voetborden.
180-200 cm van 10280,-

NU slechts 6900,-

Uerbouuimgs
leeguerkoop

Bedshop De Duif
Om ruimte te maken uoor de Ingrijpende
uerbouwlng uan ons Interieur houden
wij een spectaculaire leeguerkoop met
super lage prijzen. Dus kom profiteren
bij Bedshop De Duif.
Meubelen en matrassen worden gratis thuisbezorgd.

Restanten badgoed
20 tot 50% korting

Plaids
100% wollen plaid in effen en geruit, diverse kleu-
ren, afmeting 130/170 van 99,- voor 69,-

Spreien/Grand-
foulards
Vele kleuren, 100% katoen in wafelstructuur
230/230 cm van 179,- NU 79,95
260/230 cm van 189,- NU 99,-
280/230 cm van 209,- NU 119,-

Dekens
Restanten dekens zowel synthetisch als wol

20 tot 40% korting

Kussens
Luxorel kussen
met synthetische bolletjes van 59,95 per stuk

NU 2 voor 79,95
Neksteunkussen
met latex+comforel van 149,- Kil l OQ

30% donskussen

NU 99,-
Hoofdkussen
met eendenveertjes van 69,95 per stuk

NU 2 voor 89,-
Synthetisch kussen
met hollow fibervulling van 29,95 per stuk

NU 2 voor 39,-
Kapok kussen
Satijnen tijk met kapok vulling

van 89- NU 59,-

auping
Afle Auping showroommodellen
(o.a. Royal, Auronde en Next)

l-persoons ledikanten
Stalen toogledikant
met houtaccenten, (Vil l
incl. spiraal, 90-200 cm IN U

Treco linnenkas

NU 17501
Stallman linnenkast
dlpinewit, 2
200 245 fr8 (-«i van

Cottage linnenkast

NU 1

NU 2495,-

Alle andere linnenkasten

20%korting

Ruimtebesparende
bedden
Vouwbed met wielen
automatisch uitklapbare poten incl. matras
90-200 cm van 379,- kil l ^^Q

Beuken vouwbed

80-200 cm van 699- NU 599,-

Geloogd grenen stapelbed
makkelijk te vermaken tot 2x 1-persoons ledikanten,

NU 795,-
Wit stalen onderschuif combinatie
incl. 2 polyeter SG40 matrassen,

80-190 cm NU 1.095,-

Jersey hoeslakens
Topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200 van 24,95 NU 17,95
90/220 van 27,95 NU 19,95
140/200 van 34,95 NU 27,95
160/180x200 van 44,95 NU 37,95
190/220 van 54,95 NU 47,95

Katoen-satijnen hoeslakens
90/200 van 69,95 NU 34,95
140/200 van 99,95 NU 44,95
160/200 van 119,95 NU 49,95
180/200 van 139,95 NU 59,95

Alle bekende merken
dekbedsets duizenden stuks

vanaf 29,-
vanaf 49,-
vanaf '59,-

* vanaf 29,95
Van Dijck Perkal katoenen
hoeslakens
80/200 van 44,95
90/200 van 49,95
90/210-220 van 54,95
140/200 van 64,95
160/200 van 74,95
180/200 van 84,95
200/200 van 94,95

NU 24,95
NU 29,95
NU 29,95
NU 39,95
NU 39,95
NU 44,95
NU 44,95

Keuken
Keukensets
(keukendoek + theedoek) Elias,
DDDDD en Jorzolino van 14,95

NU 9,95

Comfortleaikanten l

Zwart MDF ledikant
90-200 cm NU 275,- Showroommatrassen

Merken: Auping, Pullman, Norma, Dormiente,
Eastborn en Hamaso
Soorten: Pocketvering, latex, natuurrubber, binnen-
vering, combispring, vertragend schuim

NU slechts 699, 20 tot 50% korting

Vanaf 450,-

Hoeslahens/lahens
Lakensets van Dijck effen gekleurd
l-persoons van 109,95 NU 39,95
Lits-jumeaux van 144,95 NU 59,95

Cinderella lakens in diverse kleuren
(1-persoons, 2-persoons en lits-jumeaux)

met 20% korting

Badgoed
iverse baddoeken
/110cm

NU 2 voor 25,-
Bijpassende washandjes NU 3,50

Werk- en vaatdoekjes
in diverse kleuren van 3,95 per stuk

NU 4 voor 10,-
Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

NU 5,95

Washandjes
diverse kleuren

NU 4 voor 10,-

G astendoekjes

vanaf 6,95 p.st.

Strandlakens
Vanaf 29,95

Restanten strandlakens

Auping Tondo toogledikanten
antraciet, donkerblauw en bordeauxrood
90-200 cm van 825,- , incl. aupingspiraal

Stretch moltonhoeslakens
1-persoons van 39,50
2-persoons van 54,95
Lits-jumeaux van 57,95
Moltonslopen 60/70
2 stuks van 34,95

Tafelgoed
Grote partij ronde, vierkante en rechthoekige tafel-
kleden en dekservetten. Effen en gedessineerd

NU 29,95 20 tot 80% korting.

NU 29,95
NU 44,95
NU 47,95

Badjassen
(ca 250 stuks) met kortingen van

20 tot 50%
Badmatten
groen, blauw, of grijs van 69,- NU 39,-
Bijpassende toiletmatten van 39,- NU 29,-

Restanten badmatten 20 tot 50%
korting

Hooi vee! iierku-.senljes n

vanaf 14,95 per stuk

ilICUUHStdu 44HM>40| £iltpiï6Hf i CL ÜJi j
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